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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
HGR 303
Kennsluáætlun (2010)

Harpa Birgisdóttir (harpa@vma.is) Sk.st. (HAR)
Viðtalstími: föstudaga 12:50-13:30 (C02)

Áfangalýsing:
Nemandi þjálfast í að hanna og útfæra hárgreiðslur miðað við mismunandi hárlengdir sem
hæfa viðskiptavini við ýmis tækifæri, bæði dag- og kvöldgreiðslur, m.a með hjálp
verklýsinga.Nemandinn kynnist mismunandi tímabilum í sögu hársins og lærir að útfæra
greiðslur eftir ljósmyndum og tímaritum.
Áfangamarkmið:
Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja: mismunandi upprúll og úrgreiðslur
miðað við fyrirhugaða útkomu, mismunandi stíl og stílbrigði á hárgreiðslum, áhöld og efni
sem notuð eru við hárgreiðslur.Geta: útfært greiðslur í mismunandi hárlengdir, mótað hár
með rúllum, nálum og klípum. Notað viðeigandi hárskraut, útfært mismunandi bylgjugreiðslur
í stutt hár,mótað blautbylgjur fyrir mismunandi form. Hafa gott vald á: daggreiðslum, greiðslu
úr síðu hári, noktun verklýsinga í hárgreiðslu, ólíkum aðferðum við upprúll fyrir
blautbylgjugreiðslur, mótun og formun blautbylgja og notkun viðeigandi áhalda.
Námsmat:
Lokaverkefni: fimm mismunandi greiðslur gildir 50% af lokaeinkunn
Fermingargreiðsla 15% af lokaeinkunn
Brúðargreiðsla 15% af lokeinkunn
Ástundun á önn 20%af lokaeinkunn
Annað:
Til að ljúka áfanganum þarf nemandi að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir og halda sig
innan þeirra marka sem kveðið er á um mætingu. Mæting má ekki fara niður fyrir 85%.
Ekki verður um endurtektar- eða sjúkrapróf í verkefnum en í staðinn eykst vægi þeirra
verkefna, sem nemandi hefur skilað geti hann sýnt fram á réttmætt forföll. Staðinn einkunn er
5. ATH. til að ná áfanganum þarf nemandinn að skila lokaverkefni.
Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.
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'Aætlun um yfirferð
Dagss.
Verkþættir(verkefni)
11.01.10
Tímarit og bækur. Daggreiðsla útfærð í stutt hár, upprúll og úrgreiðsla.
18.01.10

Upprifjun blautbylgjur, klípur

25.01.10

Hárskraut útbúið. Fermingar, samkvæmis og brúðarskraut.

01.02.10

Hárgreiðsla í stutt hár frjáls aðferð.

08.02.10

Verkefni: fimm mismunandi greiðslur valdar af netinu eða úr tímaritum búin til
mappa með verklýsingum og greiðslur útfærðar æfingarhöfuð og eitt módel
gildir 50% af lokeinkunn.

15.02.10

Unnið að verkefni.

22.02.10

Unnið að verkefni.

01.03.10

Unnið að verkefni.

08.03.10

Hárgreiðsla úr verkefni útfærð í eitt módel.

15.03.10

Fermingargreiðsla æfingarhöfuð.

22.03.10

Fermingargreiðsla í módel 15%.

12.04.10

Brúðargreiðsla í æfingarhöfuð.

19.04.10

Brúðargreiðsla í módel 15%.

26.04.10

Ganga frá og skila verkefni 50%.

Dagsetning:
___________________________
Undirritun kennara
Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir

_______________________________
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