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Stefnt skal að því að nemandi:
geta brotið um flókinn texta með myndum, s.s. bekkjarblað
geta búið til einfaldan heimasíðuvef .
valið upplýsingaveitur, aflað heimilda, flokkað og greint þær
vitnað í heimildir
sýna skilning á siðferðislegri ábyrgð sinni við framsetningu efnis á vef
og í tölvupósti
hafa náð tökum á réttri fingrasetningu á lyklaborði og tileinkað sér
blindskrift
geta geymt eigin upplýsingar á tölvutæku formi með skipulögðum hætti
hafa notað kennsluforrit í öllum greinum sem verkfæri við eigið nám
hafa unnið sjálfstætt og markvisst að öflun og úrvinnslu upplýsinga með
upplýsingatækni og miðlað þeirri þekkingu til annarra á sam hátt.
hafi tileinkað sér netorðin 5 um netnotkun.

Efnisþættir Samþætt kennsla upplýsinga og tæknimenntar við samfélagsfræðigreinar og
fagkennsla.
KennsluKennsluaðferðir miða að því að tengja reynsluheim nemenda námsefni með
aðferðir
umræðum og verkefnum Upplýsingamennt er þverfagleg að því leyti að áhersla er

lögð á að kenna og
leiðbeina nemendum um sérstaka aðferð og tækni við öflun, úrvinnslu, mat og
miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám nemenda. Þetta er gert með því að
varpa fram spurningum og fá nemendur til að spyrja sig spurninga sem hvetja þá til
umhugsunar um tilgang og markmið með beitingu upplýsingatækninnar í
þekkingarleit og síðan er þeim leiðbeint til að finna leiðir til að nálgast þessi
markmið.
Námsgögn

Umbrotsforritið Publisher. Ritunarforritið Ritfinnur. Ritvinnsluforritið Word.
Kennsluforrit sem styðja við faglegar greinar. Netið til að afla upplýsinga og
umgangast það.

Námsmat

Námsmatið er í samræmi við markmið námsþáttarins. Við samþættingu greinarinnar
við aðrar faglegar greinar er ábyrgð á námsmati í höndum umsjónarkennara eða
fagkennara.. Mat á sérfaglegum markmiðum upplýsingamenntar
hlýtur þó ávallt að vera í verkahring þess kennara sem annast hana ef hann
er annar en bekkjarkennari. Vinna og ástundun í tímum er metin sérstaklega.

