SZKOŁA WIZAŻU - Wykonywanie
zabiegów upiększających twarzy kurs umiejętności zawodowych A.61_2
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa o charakterze zawodowym

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/08/27/10401/209069

Cena netto

5 000,00 zł

Cena brutto

5 000,00 zł

Cena netto za godzinę

19,61 zł

Cena brutto za
godzinę

19,61

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

255

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-01-14

Termin zakończenia
usługi

2019-04-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-08-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-01-21

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kształcenie zawodowe

A.61. - Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych twarzy

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do kontaktu

Katarzyna Roszkowska

E-mail

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

Telefon

85 675 25 17

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zabiegów upiększających twarzy i sztuki wizażu. Biegłe
posługiwanie sie kosmetykami i narzędziami wizażystki. Profesjonalne wykonywania różnego rodzaju
makijaży.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przedmioty w ksztalceniu teoretycznym (75 godz):
1. Kosmetyka upiększająca twarzy - 40 godz.
2. Wizaż w pracy kosmetyczki - 35 godz.
Przedmioty w ksztalceniu praktycznym (180 godz.)
1. Pracownia zabiegów kosmetycznych - 60 godz.
2. Pracownia wizażu - 120 godz.
Program kursu:
1. Kosmetyka upiększająca twarzy

- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie kosmetycznym
- Środki chemiczne do dezynfekcji i sterylizacji
- Podstawowe techniki zabiegów upiększających
- Zabiegi przygotowujące skórę do makijażu,
- Maski, zabiegi nawilżające, zbiegi napinające skórę,
- Rozjaśnianie skóry i likwidacja przebarwień
- Przeciwwskazania dermatologiczne do zabiegów, choroby skóry, alergie.
2. Wizaż w pracy kosmetyczki
- Kształty i cechy charakterystyczne poszczególnych kształtów twarzy.
- Korygowanie kształtu twarzy za pomocą podkładów, różu i pudru.
- Korygowanie kształtu brwi w zależności od kształtu twarzy.
- Korygowanie kształtu oczu, sztuczne rzęsy, kępki, technika przyklejania.
- Makijaż ust, korygowanie i dopasowanie kształtu ust do danej budowy twarzy.
- Dobór makijażu do typu urody, karnacji, koloru oczu i włosów.
- Technika tuszowania defektów skóry kamuflaż.
- Rodzaje makijażu dzienny, wieczorowy, fantazyjny, teatralny, telewizyjny, techniki wykonania.
- Makijaż mężczyzny.
- Akcesoria do makijażu.
- Wskazania i przeciwwskazania.
- Przygotowanie skóry do makijażu.
- Akcesoria do wykonania makijażu.
- Body painting.
- Kosmetyki kolorowe charakterystyka.
- Uczulenia.
- Henna brwi i rzęs, regulacja łuku brwiowego, przeciwwskazania.
- Środki do pielęgnacji brwi i rzęs.
3. Pracownia zabiegów kosmetycznych
- Zasady BHP, PPOŻ i SANEPiD-U.
- Procesy dezynfekcji i sterylizacji.
- Diagnostyka kosmetyczna.
- Wywiad kosmetyczny.
- Aparatura diagnostyczna.
- Ergonomia pracy i organizacja stanowiska pracy.
- Preparaty kosmetyczne stosowane w upiększaniu i pielęgnacji.
- Zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu.
- Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu.
- Aparatura do zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu.
4. Pracownia wizażu
- Analiza kolorystyczna.
- Typy urody.
- Analiza budowy twarzy
- Warsztat wizażysty: preparaty, akcesoria, narzędzia, kufer.
- Rodzaje kosmetyków
- Narzędzia pracy
- Przygotowanie klientki do makijażu
- Makijaż dzienny, makijaż biznesowy
- Makijaż wieczorowy
- Makijaż ślubny

- Makijaż fotograficzny
- Makijaż fashion
- Makijaż fantazyjny
- Body painting
- Poradnictwo w zakresie upiększania w warunkach domowych
Program kształcenia na kursie umiejętności zawodowych został opracowany w oparciu o postawę
programową kształcenia w zawodach dla zowodu technik usług kosmetycznych 514207 i kwaliﬁkacji
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU
2012, poz. 184)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent szkolenia będzie:
znał:
1) zasady korygowania kształtu i elementów twarzy;
2) metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy,
szyi i dekoltu;
3) preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
8) aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi
i dekoltu;
potrafił:
1) przeprowadzić analizę kolorystyczną typu urody klienta;
2) przygotować klienta do wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy;5) dobiera
metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;7) określa
przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;9)
wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta;
10) stosować aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi
i dekoltu;
11) udzielać porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi
i dekoltu w warunkach domowych.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu
umiejętności zawodowych zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ważne przez
pięć lat.

Grupa docelowa
Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w zawodzie wizażysty / wizażystki.

Zapraszamy osoby interesujący sie kosmetologią, a szczególnie makijażem i charakteryzacją.
Kurs nastawiony jest przede wszystkim na umiejętności praktyczne. 75% wszystkich zajęć to zajęcia na
pracowni.

Opis warunków uczestnictwa
ukończony 18 r.ż.
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie kosmetyczki.

Materiały dydaktyczne
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców oraz
podręcznik wizażysty.
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje również zestaw pędzli.
Do dyspozycji uczestników przekazujemy w trakcie trwania kursu:
- sprzęt i narzędzia kosmetyczne i do wizażu,
- materiały eksploatacyjne: kosmetyki, preparaty kosmetyczne i inne.

Informacje dodatkowe
Szkolenie realizowane jest w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej ZDZ w Białymstoku.

Po ukończeniu wszystkich kursów umiejętności zawodowych składających się na kwaliﬁkację A.61Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego i
uzyskać Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna Łopatecka

Obszar specjalizacji

Wizaż, stylizacja, charakteryzacja

Liczba
godzin

Doświadczenie zawodowe

2008-2012 wykładowca w Szkole Makijażu i
Stylizacji Visage w Białymstoku, 2010-2013
nauczyciel specjalizacji zawodowej „wizaż” w
Centrum Kształcenia Kadr „Profesja”, 2012-2016
charakteryzator w Operze i Filharmonii
Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku,
20017- obecnie konsultant makijażowy w Baltic
Company sp. z o.o. w Warszawie

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 2009 do nadal - trener kursów wizażu w ZDZ
w Białymstoku (zrealizowanych ponad 40
kursów)

Wykształcenie

Średnie - 2005 Technik usług kosmetycznych,
Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Białymstoku, - 2006 Wizażysta-stylista, Szkoła
Makijażu i Stylizacji Visage w Białymstoku, - 2009
Charakteryzator, Międzynarodowe Studium
Dziewulskich w Warszawie

Imię i nazwisko

Bożena Matysiewicz

Obszar specjalizacji

kosmetyka

Doświadczenie zawodowe

praca w zawodzie kosmetyczki od 1987 roku
nauczyciel praktycznej nauki zawodu - technik
usług kosmetycznych egzaminator w zawodzie
technik usług kosmetycznych

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

nauczyciel praktycznej nauki zawodu - technik
usług kosmetycznych prowadzenie kursów z
zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej

Wykształcenie

średnie - technik usług kosmetycznych
przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

Lokalizacja usługi
Adres:
Sienkiewicza 77
15-003 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
budynek
3
piętrowy
z
zapleczem
socjalnym.
Zajęcia
realizowane
w
pracowni kosmetycznej

Warunki logistyczne:
Wi-fi,Inne

