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Höfundur:
Áfangastjórar HÁRG2GB02C

Námsáætlun haustönn 2021
Samþykkt:
Skólameistari
Síða 1 af 3

Kennari: Harpa Birgisdóttir (HAR) harpa@vma.is

Námsáætlun er birt með fyrirvara um breytingar, kennari getur breytt námsmat þáttum  áfangans ef
námsáætlun breytist.

Áfangalýsing:

 HÁRG2GB03C Hárgreiðsla

HÁRG2GB03C-hárgreiðsla:
Nemandinn kynnist hugmyndum, tækni og aðferðum á bak við uppbyggingu og formgerð greiðslna á síðu hári.
Hann lærir að blanda saman margvíslegri tækni, með notkun á rúllum, bylgjum og ýmsum hitatækjum. Kenndar
verða léttar greiðslur í mismunandi hárlengdir, unnið með hnúta, slaufur, pulsur og fléttur.
Kynnt verða ýmis tímabil og tískustraumar í hársögunni og kennt að útfæra greiðslur við mismunandi tækifæri
með hjálp verklýsinga.
Nemandi vinnur bæði með æfingahöfuð og módel.

Markmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

● upprúlli miðað við fyrirhugaða útkomu, bæði á síðu og stuttu hári.

● mismunandi formi á bylgjugreiðslum.

● notkun bylgjugreiðu og klípa.

● mismunandi aðferðum við blástur.

● vali og notkun mótunarefna.

● notkun hitajárna.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

● velja og nota rúllur sem hæfa fyrirhugaðri útkomu og greiða hár á æfingarhöfði og módeli samkvæmt fyrirfram ákveðnu  formi.

● gera  eigin verklýsingar og fara eftir þeim við hárgreiðslu.

● greiða blautbylgjur og setja í klípur.

● setja klípur í heilt höfuð með eða án skiptingar.

● greiða úr svo út komi bylgjur.

● blása og krulla samkvæmt kennslukerfi.

● beita grunntækni við gerð greiðslna.

● blása dömu- og herrahár eftir fyrirfram ákveðnu formi.

● blása stífan rúllublástur í fyrirfram ákveðið form.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

● gera skiptingar og upprúll miðað við fyrirhugaða útkomu.

● framkvæma einfaldar greiðslur með tilliti til forms, áferðar og  heildarútlits.

● móta bylgjur í hár með blæstri, klípum og vatnsliðun.

● ná tökum á sígildu formi í dömu- og herrablæstri.

● framkvæma dömublástur eftir óskum viðskiptavinar.

● ráðleggja viðskiptavini um val á blæstri við hæfi.
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Námsmat:

Matsform: ☒ Símat               ☐ Lokapróf          ☐ Lokapróf með undanþágu

Matshlutar Lýsing matshluta Vægi%

HÁRG2GB03CH

Hlutapróf 1 Daggreiðsla 20%

Verkefnaskil  1 Formblástur myndband 10%

Hlutapróf 2 Herrablástur form 20%

Verkefnaskil  2 Fermingargreiðsla 15%

Hlutapróf 3 Uppgreiðsla 20%

Verkefnaskil  3 Verklýsingarmappa og myndir  yfirlit annarinnar 15%

Samtals: 100%
Annað:
Boðið er upp á endurtöku eins matsþáttar sem nemandi hefur misst af í þessum áfanga. Fyrir
þarf að liggja vottuð ástæða þess að ekki var hægt að taka prófið þann dag sem það var lagt
fyrir. Aðrar ástæður þarf að tilkynna og samþykkja hjá kennara áfangans.
Viðtalstími við kennara eftir samkomulagi.

Námsgögn: Hair design kennslubók:A Designer's Approach, 2009, Pivot Point international.

Ýmis tímarit og gögn frá kennara. LAB online learning system.
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Dagssetning Námsefni (verklegt og bóklegt)
Heimavinna/
verkefni

Vægi
matshluta

%

23/08/21 Herra blástur form. Rafrænar verklýsingar JAM board Mynd í möppu

30/08/21 Daggreiðsla, upprúll og úrgreiðsla Skrefin 5. Verklýsingar

06/09/21 Daggreiðsla, Ôhefðbundnar fléttur í sítt hár æfingarhöfuð Verklýsingar

13/09/21 Daggreiðsla æfingarhöfuð og verklýsing á að fylgja prófi Hlutapróf 1 20%

20/09/21 Bylgjukennsla og æfing. Herrablástur form æfing Myndir í möppu

27/09/21
Herrablástur form para æfing nemendur búa til kennslumyndband
sendist á harpa@vma.is

Verkefnaskil 1 10%

04/10/21
Herrablástur form MAT (mynd í möppu)
Stífur blástu dömu æfing

Hlutapróf 2 20%

11/10/21
Ŷmis tímabil og tískustraumar í hársögunni. Æfingarhöfuð. Stífur
blástur æfing.

Myndir í möppu

18/10/21 VETRARFRÍ Mynd í möppu

25/10/21
Uppgreiðsla sítt hár æfingarhöfuð, Tímabilatengt. Stífur blástur
æfing.

Verklýsing í möppu

01/11/21
Dömublástur í módel, stífur blástur með rúllubursta Fyrir og
eftirmynd í möppu
Fermingargreiðslur æfing (GÆ)  myndað skref f skref

Verklýsing í
möppu

08/11/21
Fermingargreiðsla módel og rafræn verklýsing skilað
samdægurs

Verkefnaskil 2 15%

15/11/21
Uppgreiðsla Módel rafræn verklýsing samdægurs með
fyrirmynd,eftirmynd og innblástursmynd. Skref f/skref myndir.
Módel á að vera vel tilhaft.

Hlutapróf 3 20%

22/11/21 Klípu upprúll og úrgreiðsla. Herrabylgjur blástur æfing.

29/11/21 Verklýsingarmöppuskil/ Lokaverkefnisdagur/kynning Verkefnaskil 3 15%

Dagssetning:________________

Undirritun kennara: Undirritun brautastj.,fagst eða staðgengils

____________________________ ____________________________________________
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