Stylizacja paznokci - nowoczesne
metody
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 szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/12/20/10401/263458

Cena netto

5 500,00 zł

Cena brutto

5 500,00 zł

Cena netto za godzinę

91,67 zł

Cena brutto za
godzinę

91,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-04-27

Termin zakończenia
usługi

2019-07-07

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-12-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-04-13

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 uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

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

Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawiera opis efektów uczenia się. Certyfikat
uzyskuje się po pozytywnym zdaniu
zewnętrznego egzaminu przed komisją
egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i
Przedsiębiorczości w Białymstoku
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są
realizowane z zapewnieniem rozdzielności
funkcji?
Proces kształcenia i walidacji jest realizowany z
zapewnieniem rozdzielności funkcji.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny
w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne
rekomendacje od:
pyt 3.2: związku branżowego, zrzeszającego
pracodawców danej branży/sektorów?
Po pozytywnie zdanym egzaminie zewnętrznym
przed Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w
Białymstoku uczestnik otrzymuje certyfikat Izby
potwierdzający kwalifikacje w zakresie stylizacji
paznokci.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do
kontaktu

Katarzyna Roszkowska

E-mail

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

Cel usługi

Telefon

+48856752517

Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu upiększania i stylizacji paznokci. Biegłe posługiwanie się
kosmetykami i narzędziami manicurzystki i stylistki paznokci.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przedmioty w ksztalceniu praktycznym:
1) Przeciwskazania do stylizacji paznokci, przygotowanie płytki paznokcia do dalszych
zabiegów, manicure klasyczny.
Choroby płytki paznokciowej, choroby skóry, które są przeciwwskazaniem do stylizacji
paznokci.
Omówienie sprzętu wykorzystywanego w manicure - frezarka, pilniki, itp.
Przygotowanie płytki paznokcia za pomocą frezarki. Rodzaje frezów. Usuwanie skórek,
reperacja paznockia. Ćwiczenia praktyczne.
Manicure klasyczny - omówienie metody nakładania lakieru, techniki french manicure.
Ćwiczenia praktyczne.
2) Manicure japoński, manicure hybrydowy
Manicure japoński:
praktyczne

Skład

zestawu,

omówienie

techniki

wykonywania,

ćwiczenia

Manicure hybrydowy: Przygotowanie płytki, omówienie techniki malowania jednym
lakierem oraz wykonania french manicure, usuwanie lakieru.
3) Przedłużanie, zdobienie paznokci akrylem
Wprowadzenie, przygotowanie płytki. Akryl na naturalnej płytce,
Najpopularniejsze kształty paznokcia, ćwiczenia praktyczne.

akryl na

tipsie.

Metody zdobienia karyle, omówienie, ćwiczenia praktyczne.
4) Przedłużanie paznokci żelem, bazą, zdobienie
Wprowadzenie do metody. Omówienie rodzajów żeli i akcesoriów (pilniki, lampy).
Metody nakładania żeli. Przedłużanie paznokci żelem na paznokciach naturalnych, na
tipsie - ćwiczenia praktyczne
Przedłużanie paznokci bazą - różnice, technika wykonania, ćwiczenia praktyczne.
Żel w zdobnictwie - ćwiczenia praktyczne. Usuwanie żelu.
5) Zdobienie paznokci hybrydy
Metody nakładania hybrydy, poszczególne fazy zdobienia
Zdobnictwo - ćwiczenia praktyczne. Usuwanie hybrydy.

za

pomocą

hybrydy.

6) Zdobienie fantazyjne - cieniowanie, wzory, baby boomer, ombre
Omówienie wykonywania
praktyczne.

cieniowania,

wzorów,

baby

boomer,

ombre.

Ćwiczenia

7) Zdobienie fantazyjne - praca z pędzelkiem, akwarele, cyrkonie
Omówienie techniki zdobienia pędzelkiem i lakierem i/lub akwarelami. Zatapianie ozdób.
Ćwiczenia praktyczne.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent szkolenia będzie:
znał:
1) przeciwskazania do wykonywania zabiegów stylizacji paznokci;
2) narzędzia i preparaty do wykonania określonych stylizacji paznokci;
3) techniki przedłużania paznokci;
4) techniki zdobienia płytki paznokciowej
potrafił:
1) dobrać narzędzia i preparaty odpowiednie do metody stylizacji paznokci
2) organizowac stanowisko pracy zgodnie zasadami ergonomii i bhp
3) przygotować płytkę paznokcia za pomocą frezarki do dalszych zabiegów
3) wykonywać: Manicure klasyczny, manicure japoński, manicure hybrydowy;
4) przedłużać paznockie metodą: akrylową, żelową, bazą;
4) malować i zdobić paznokcie metodami:
technika akrylowa
technika żelowa
technika hybrydowa
z wykorzystaniem pędzelka
akwarele
cyrkonie

Grupa docelowa
Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych świadczeniem usług w zakresie stylizacji paznokci.
Zapraszamy osoby interesujący sie kosmetologią, a szczególnie manicure, technikami stylizacji i
zdobienia paznokci.
Kurs nastawiony jest przede wszystkim na umiejętności praktyczne.

Opis warunków uczestnictwa
ukończone 18 lat

Materiały dydaktyczne
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców oraz

wzornik stylizacji paznokci.
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje również zestaw podstawowych narzędzi do manicure-u
hybrydowego i zdobienia paznokci.
Do dyspozycji uczestników przekazujemy w trakcie trwania kursu:
- sprzęt i narzędzia kosmetyczne
- materiały eksploatacyjne: kosmetyki, preparaty kosmetyczne i inne.

Informacje dodatkowe
Szkolenie realizowane jest w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej ZDZ w Białymstoku.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzymuje certyﬁkat potwierdzający
kwalifikacje wydany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Przed zapisem na usługę
(bialystok@zdz.bialystok.pl)

prosimy o

kontakt

telefoniczny (85

675

25

17)

lub

mailowy

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony od zebrania grupy min 6 osobowej,

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Przeciwwskazania do stylizacji paznokci,
Przygotowanie płytki paznokcia do
dalszych zabiegów, manicure klasyczny

2019-0427

09:00

14:30

5:30

2

Manicure japoński, manicure hybrydowy

2019-0428

09:00

14:30

5:30

3

Przedłużanie i zdobienie paznokci
akrylem

2019-0512

09:00

14:30

5:30

4

Przedłużanie paznokci żelem, bazą,
zdobienie

2019-0518

09:00

14:30

5:30

5

Przedłużanie paznokci żelem, bazą,
zdobienie

2019-0519

09:00

15:15

6:15

6

Zdobienie fantazyjne - cieniowanie,
wzory, baby boomer, ombre

2019-0623

09:00

15:15

6:15

7

Zdobienie paznokci hybrydy

2019-0629

09:00

15:15

6:15

8

Zdobienie fantazyjne - praca z
pędzelkiem, cyrkonie

2019-0630

09:00

15:15

6:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Agnieszka Pietrowska

Obszar specjalizacji

manicure, przedłużanie paznokci, stylizacja
paznokci - zdobnictwo

Doświadczenie zawodowe

praca w salonach kosmetycznych,

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 2017 roku wykładowca w ZDZ Białystok na
kursach kosmetycznych

Wykształcenie

Absolwentka Technika Usług Kosmetycznych
ZDZ w Białymstoku (rok ukończenia 2013)

Lokalizacja usługi
Adres:
Sienkiewicza 77
15-003 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
budynek ZDZ, profesjonalnie wyposażona
pracownia kosmetyczna

Warunki logistyczne:
Wi-fi

