Nr.: GAT-045
Útgáfa: 06
Dags.: 29.05.2009
Höfundur: GLÁ
Samþykkt: HJS
Síða 1 af 2

Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
PEM 303
(Pem 302 og Bls 301)
Kennsluáætlun haustönn 2010

Hildur Salína Ævarsdóttir (hildur@vma.is)
Viðtalstími: Þriðjudaga 12:50-13:20 (C02)

Sk.st.

HSÆ

Áfangalýsing: Nemandi lærir að útfæra permanent samkvæmt verklýsingu að óskum viðskiptavina af báðum
kynjum og færa spjaldskrá. Hann velur og notar efni með tilliti til hárgerðar og ástands hársins
hverju sinni. Nemandi lærir að leiðbeina viðskiptavinum við val á eftirmeðhöndlun.
Nemandi fær þjálfun í að blása stífan rúllublástur í form. Hann lærir að blása bylgjublástur herra.
Þá öðlast nemandinn frekari hæfni og sjálfstæði við blástur á dömu- og herrahári á módelum
Áfangamarkmið: Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja
• permanentefni fyrir ólíkar hárgerðir, svo sem náttúrulegt, grátt og litað,sem og að þekkja mismunandi aðferðir við blástur svo sem bylgjublástur herra og rúlluburstablástur dömu.
geta
• rúllað upp permanenti í dömu- og herrahár
• greint hárið og valið efni samkvæmt því
• gefið ráð um eftirmeðhöndlun
• blásið rétt bylgjuform
• blásið mismunandi form á dömu- og herramódelum.
hafa gott vald á
• ísetningu permanents
• vali efna og spólugerða
• gerð verklýsinga og spjaldskrár.
• blásara, blástursburstum, greiðum og krullujárni
• vali og notkun mótunarefna
Námsmat:
Ástundun á önn 20% af lokaeinkunn
Mat á bylgjublæstri og dömublæstri 20 %
Mat á permanenti 10 %
Lokapróf 50 %
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 endurtekningar 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.
Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.
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Áætlun um yfirferð
Verkþættir(verkefni).
14.01.10

Upprifjun á permanentupprúllum og blæstri

21.01.10

Elsa kemur.

28.01.10

Módel í permanenti og blæstri. Verklýsing. Blástur.

04.02.10

Módel í permanenti í grátt hár. Verklýsing. Blástur.

11.02.10

Blástur. Sýnikennsla í permanenti.

18.02.10

Módel í permanenti sítt hár. Ekki síðara en að öxlum. Verklýsing. Blástur.

25.02.10

Módel í permanenti frjálst. Verklýsing. Blástur

04.03.10

Módel í stutt hár. Verklýsing. MAT

11.03.10

Módel í herrapermanent koll. Verklýsing. Blástur

18.03.10

Rúlla upp æfingarhöfuð. Spíral.

25.03.10

Permanent í æfingarhöfuð.

08.04.10

Vinna upp módel.

15.04.10

Undirbúningur fyrir próf.

22.04.10

Sumardagurinn fyrsti.

Upprúll á æfingarhöfði. Verklýsing.

Síðasti permanenttími fyrir páska.
Skila permanentverklýsingum fyrir önnina.

29.04.10 Lokapróf í permanenti.

Dagsetning:

___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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