Szkolenie "SENIOR BARBER"
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/04/11660/450333

Cena netto

5 225,00 zł

Cena brutto

5 225,00 zł

Cena netto za godzinę

87,08 zł

Cena brutto za
godzinę

87,08

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-23

Termin zakończenia
usługi

2019-12-08

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-05

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-23

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE "AQUAMANIA" MAGDALENA
DĄBROWSKA”

Osoba do kontaktu

Marta SiergiejTargońska

E-mail

marta@aquadiver.pl

Telefon

+48 608 450 707

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do wykonywania zarówno
klasycznych fryzur męskich jak i strzyżeń typu modern. Efekty usługi (produkty), efekty uczenia
się/kształcenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie: - wykonywał wszystkie najpopularniejsze
męskie fryzury -potrafił kompleksowo zadbać o męski zarost - potrafił dobrać strzyżenie do klienta wykonać strzyżenie z wykorzystaniem odpowiednich produktów - wiedział jak prawidłowo dbać o
narzędzia i porządek na stanowisku Kompetencje społeczne: - uczestnik będzie miał świadomość
poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zarówno klasycznych fryzur męskich
jak i strzyżeń typu modern - uczestnik będzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich
kwalifikacji raz będzie miał chęć rozwoju i samokształcenia - uczestnik podniesie także swoje
umiejętności interpersonalne - uczestnik nauczy się jak komunikować klientowi swoją pracę, żeby
ograniczyć nieporozumienia i pogłębić relacje z klientem.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
23-24.11. 2019 FADE & MODERN (18 GODZIN)
Warsztaty z technik fade’owania oraz teksturowania na przykładzie fryzur typu crop, quiff i messy.
– Techniki fade’owania
– Typy fade’ow
– 4 strzyżenia (na modelach)
– Stylizacja oraz formowanie fryzury
– Szkolenie produktowe (dobór odpowiedniego produktu do fryzury i typu włosa)

– Kultura pracy i obsługa klienta
1.12.2019 STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA BRODY (9 GODZIN)
Warsztaty z technik strzyżenia i pielęgnacji bród
– 2 strzyżenia (broda krótka i długa, wąsy) z zastosowaniem poznanych technik (na modelu)
– Stylizacja oraz formowanie brody i wąsów z zastosowaniem poznanych kosmetyków
– Historia męskiego zarostu
– Rytuały pielęgnacyjne
– Modelowanie
– Trymowanie
– Wykańczanie i konturowanie
– Przystrzyganie i podkręcanie wąsów
7-8.12.2019 KLASYCZNE FRYZURY MĘSKIE (18 GODZIN)
Warsztaty z klasycznych technik strzyżenia na modelach
– 4 strzyżenia (side part, slick back, pompadour, long trim) z zastosowaniem poznanych technik (na
modelach)
– Stylizacja oraz formowanie fryzury z zastosowaniem poznanych kosmetyków
– Rodzaje włosów
– Techniki strzyżenia
– Podział włosów na sekcje i separacje
– Strzyżenie włosów z wykorzystaniem poznanych separacji
– Strzyżenie po wewnętrznej i zewnętrznej stronie dłoni
– Projekcja strzyżenia a sposoby układania fryzury
– Porządkowanie i organizacja pracy
– Stylizacja oraz formowanie fryzury
– Szkolenie produktowe (typy pomad i innych kosmetyków oraz dobór odpowiedniego produktu do
fryzury i typu włosa)
– Kultura pracy i obsługa klienta

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- wykonywał wszystkie najpopularniejsze męskie fryzury
-potrafił kompleksowo zadbać o męski zarost
- potrafił dobrać strzyżenie do klienta
-wykonać strzyżenie z wykorzystaniem odpowiednich produktów
- wiedział jak prawidłowo dbać o narzędzia i porządek na stanowisku
Kompetencje społeczne:
- uczestnik będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania

zarówno klasycznych fryzur męskich jak i strzyżeń typu modern
- uczestnik będzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwaliﬁkacji raz będzie miał chęć
rozwoju i samokształcenia
- uczestnik podniesie także swoje umiejętności interpersonalne
- uczestnik nauczy się jak komunikować klientowi swoją pracę, żeby ograniczyć nieporozumienia i
pogłębić relacje z klientem.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do fryzjerów oraz barberów

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymają:
Materiały: materiały w wersji elektronicznej,
Materiały piśmiennicze

Informacje dodatkowe

szkolenie wyliczone w godzinach lekcyjnych: 60 x 45 min

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

FADE & MODERN

2019-11-23

08:00

17:00

9:00

2

FADE & MODERN

2019-11-24

08:00

17:00

9:00

3

STRZYŻENIE I
PIELĘGNACJA BRODY

2019-12-01

08:00

17:00

9:00

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

4

KLASYCZNE FRYZURY
MĘSKIE

2019-12-07

08:00

17:00

9:00

5

KLASYCZNE FRYZURY
MĘSKIE

2019-12-08

08:00

17:00

9:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Piotr Brzostek

Obszar specjalizacji

Fryzjer/barber męski

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie barberskie zbierał przez kilka lat
w Irlandii. Tam też ukończył akademię ITEC
(Barber course 1-3) i zdobył uprawnienia do
wykonywania zawodu.. Swoje umiejętności
doskonalił też w holenderskiej Old School
Academy związanej z kultowym barber shopem
Schorem. Od 2017 roku jest związany z Ferajną.
Tam zdobywał wiedzę u boku takich edukatorów
jak Paul Taylor-Clinch i Salvador Rodrigues. Ma za
sobą pokazy i szkolenia na największych
branżowych targach w Polsce (m.in. „Look” we
Wrocławiu oraz „Beauty Days” w Warszawie). Jest
jurorem „International Barber Battle”. Uwielbia
fryzury inspirowane kulturą rockabilly i stylem
brytyjskich ulic.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadzonych dziesiątki szkoleń

Wykształcenie

Zawodowe

Lokalizacja usługi
Adres:
ul. Andersa 6
00-201 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Salon fryzjerski Ferajna ul. Andersa 6, 00201 Warszawa

Warunki logistyczne:

