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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Kennsluáætlun
HGR 502 haustönn 2013

Harpa Birgisdóttir (harpa@vma.is)

Sk.st

HAR

viðtalstími mán 12:50-13:15
Áfangalýsing:
Nemandi öðlast faglegt sjálfstæði og frekari færni í daggreiðslu, brúðargreiðslu, svo og uppsetningu á síðu hári.
Leitast er við að glæða listrænan skilning á handverkinu sem nýtist nemandanum við hinar ýmsu aðstæður.
Nemandinn þjálfast í að leysa úr ólíkum verkefnum sem lögð eru fyrir hann.

Markmið:
Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja mismunandi upprúll og úrgreiðslur miðað við fyrirhugaða
útkomu, mismunandi stílbrigði í hárgreiðslum. Áhöld og efni sem notuð við hárgreiðslur. Mismunandi útfærslur
á tískugreiðslum í stuttu og aíðu hári. Geta útfært greiðslur í mismunandi hárlengdir. Leiðbeint viðskiptavini um
val á greiðslu. Greitt mismunandi greiðslur.

Hárgreiðslur/ uppsetning á síðu hári: Nemandi skal kynna sér og leitast við að sýna nýjustu strauma
og stefnur í uppsetningu á síðu hári,módelin skulu ávallt vera vel tilhöfð. Verklýsingar eiga samræmast verkefni
og vera skýrar og skilmæltar.

A.T.H hafa skal fjölbreytni í hárgreiðslu módelum í vetur og nota má sama módelið mesta lagi tvisvar.
Útkskriftarsýning: Er lokaverkefni í áfanganum. Nemendur vinna saman að sýningu með öllu tilheyrandi.
Finna þarf sýningarstað, samstarfsaðila, tíma dags,vinna auglýsingu, finna föt, make up og gera kostnaðaráætlun,
tala við fjölmiðla og ýmisl. fl. Þættir sem teknir verða til námsmats: virk þátttaka í undirbúningi, útfærsla
sýningar og heildarútlit sýningar. Lögð verður áhersla á hárgreiðslur og útlit.

Minn innblástur eða “My inspiration”: Er einstaklingsverkefni sem nemandi flytur fyrir framan hóp
þar sem hann tekur saman myndir sem hafa veitt honum innblástur í náminu. Nemandi setur saman myndir og
viðeigandi tónlist sem endurpeglar innblásturinn sem knýr hann áfram í fagmennsku sinni. Verkefni gildir til
lokaeinkunnar.

Námsgögn: Hair design : A Designer's Approach. Útg. Ár 2009. ŷmis tískublöð og hárgreiðslubækur.
Verklýsingarblöð.

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%.

Staðinn einkunn er 5. ATH til að ná áfanganum þarf nemandinn að þreyta lokaprófið.
Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.
Hárgreiðsla 5. Undanfari: HGR 403
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Námsmat og vægi námsþátta:

Verkefni

vægi

skil dagssetning

“My Inspiration”

15%

30/10/13

útskriftarsýning

25%

22/11/13

Burtfararpróf

50%

desember

Mæting

10%

DAGSS.

ÁÆTLUN UM YFIRFERÐ

28/08/13

Sýnikennsla Hárgreiðslur, liðir. Æfingarhöfuð nemendur

4/09/13

Umræða um skipulag sýningu setja niður dagssetningu 1.drög. Hárgreiðsla og
Verklýsingar

11/09/13

Sýnikennsla á hárgreiðslum. MÓDEL mætir kl 10 í greiðslu

18/09/13

Daggreiðsla MÓDEL Hárgreiðslu verklýsing unnin fyrir næsta tíma

25/09/13

Hárgreiðsla unnin í MÓDEL eftir verklýsingu

02/10/13

Hárgreiðsla unnin út frá blaði í æfingarhöfuð. Léttar greiðslur

09/10/13

Gestakennari sýnir hárgreiðslur

16/10/13

Hárgreiðsla í sítt hár MÓDEL og verklýsing. Gestadómari

23/10/13

Ôvænt greiðsla á æfingarhöfuð, kennari velur mynd úr blaði og nemandi gerir greiðsluna
í æfingarhöfuð

30/10/13

“My Inspiration” verkefni flutt.

06/11/13

Skipulag sýningar og undirbúningur

13/11/13

Generalæfing fyrir sveinspróf Gestadómarar. MÓDEL

20/11/13

Skipulag fyrir sýningu og undirbúningur.

27/11/13

Æfing fyrir burtfararpróf og verklýsingagerð.

Dagsetning:
Undirritun kennara
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Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengil

Prent. dags.: 21/08/2013

