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Kennarar:

Eyvindur Þorgilsson (ETO)

Skóli:

Handverksskólinn hár

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir (RAB)

Áfangalýsing:
HSÝN2FB04AH

Sýningar og keppnir

Í áfanganum eru keppnisgreinar hárfagsins skoðaðar frá ýmsum hliðum og nokkrar þeirra æfðar.
Nemendur áfangans eru misjafnlega langt komnir í faginu og er komið til móts við þá þar sem þeir
eru staddir í vali á verkefnum. Þeir þjálfast í að rýna í og fara eftir keppnisreglum, dæma verk sín og
annarra, undirbúa sig fyrir keppni og keppa. Nemendur skoða hársýningar með gagnrýnum augum,
fá að vera þátttakendur í tilfallandi sýningum og skipuleggja að lokum sýningu á eigin verkum og
setja hana upp.

Þetta er valáfangi sem veitir nemendum aukinn styrk og möguleika á að taka þátt í keppnum
hérlendis og erlendis. Áfanginn styrkir einnig nemandann gagnvart ýmsum verkefnum
hársnyrtibrautarinnar og veitir honum aukna möguleika á að koma sér á framfæri í faginu.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Hlutapróf 1

Klipping með hníf

10%

Hlutapróf 2

Unglist

15%

Hlutapróf 3

Útskriftarsýning

15%

Hlutapróf 4

Unnið með toppa (litur, saumar og klipping)

15%

Verkefnaskil

Stofudagur

15%

Hlutapróf 5

Loka greiðsla

30%

Samtals:

Vægi

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Ef veikindi hindra vinnslu matsþátta, þarf að skila inn vottorði á skrifstofu skólans til að eiga rétt á
endurtöku þeirra. Önnur forföll sem hindra vinnslu matsþátta þurfa að vera tilkynnt fyrirfram og
samþykkt hjá kennara til að eiga rétt á endurtöku. Leyfilegt er að taka upp einn matsþátt fyrir
miðannarmat og einn eftir miðannarmar í samráði við kennara. Ef nemandi skilar ekki verkefni á
réttum tíma þá dregst einn heill frá einkunn ef skilað er innan viku frá skilafresti. Tveir heilir dragast
frá ef skilað er innan tveggja vikna frá skilafresti. Eftir tvær vikur þá lokast fyrir skil á verkefnum.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Vika

Dags.

34

19.08.-25.08.

Kennsla hefst 20.08.

35

26.08.-01.09.

Klipping með hníf.

36

02.09.-08.09.

Keppnisblástur sýnikennsla.

37

09.09.-15.09.

Greiðsla á síðu hári.

38

16.09.-22.09.

Greiðsla á síðu hári. Sýnikennsla.

39

23.09.-29.09.

Greiðsla á síðu hári.

40

30.09.-06.10.

Unglist.

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

42

14.10.-20.10.

Unnið með hártoppa. Litur og saumar.

43

21.10.-27.10.

Greiðsla á síðu hári með hártoppum.

44

28.10.-03.11.

Útskriftarsýning.

45

04.11.-10.11.

Greiðsla á síðu hári með hártoppum.

46

11.11.-17.11.

Greiðsla á síðu hári með hártoppum.

47

18.11.-24.11.

Greiðsla á síðu hári með hártoppum.

48

25.11.-01.12.

Stofudagur

15%

49

02.12.-08.12.

Loka greiðsla

30%

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

Klipping með hníf.

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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