Szkolenie z zakresu kreatywnego
fryzjerstwa
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

2019/10/02/12904/466842

Cena netto

6 200,00 zł

Cena brutto

6 200,00 zł

Cena netto za godzinę

193,75 zł

Cena brutto za
godzinę

193,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

32

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-09

Termin zakończenia
usługi

2020-01-12

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-06

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Usługi

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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Cech Rzemiosł Różnych i
Przedsiębiorczości w Bytomiu

Osoba do kontaktu

Barbara Taubic

E-mail

osrodek@cech.bytom.pl

Telefon

783186003

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest zdobycie przez uczestnika wiedzy z zakresu kreatywnego
fryzjerstwa wraz ze specjalistyczną terminologią stosowaną we fryzjerstwie. Uczestnik po
zakończeniu szkolenia będzie wiedział jak idealnie zaprojektować fryzury damskie i męskie do
kształtu twarzy, głowy oraz urody klienta. Poprzez kreatywne upięcia uczestnik rozwinie tworzenie i
stylizowanie fryzur, upięć włosów. Poprzez moduł stylizacji brody uczestnik będzie wiedział jak nadać
odpowiedni kształt, trymować i farbować męski zarost oraz brodę. Uczestnik będzie umiał wykonać
bezbłędnie koloryzację włosów zgodnie z nowymi trendami poprze odpowiedni dobór produktów do
rodzaju oraz struktury włosa. Ponadto uczestnik posiądzie umiejętność strzyżeń, skupi się na
odpowiednich sekcjach, separacjach, kącie i kierunku strzyżenia włosów damskich oraz męskich.
Uporządkuje wiedzę z zakresu trzech istotnych tematów we fryzjerstwie czyli technik, strzyżenia,
upięcia włosów i koloryzacji. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie umiał zainteresować klienta
z produktem oraz nową usługę świadczoną w salonie, dzięki czemu pozyska nowych i utrzyma
dotychczasowych klientów, co przełoży się na konkurencyjność salonu na lokalnym rynku fryzjerskim.
Celem szkolenia jest również rozwinięcie kompetencji społecznych uczestnika takich jak
świadomość kształtowania swojego rozwoju osobistego i zawodowego oraz ciągłego
samokształcenia się w zawodzie fryzjera i poszerzenia wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej
( zachowanie otwartości w kontakcie z klientem).

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Progam szkolenia obejmuje:
1. Strzyżenia damskie:
cieniowanie korony głowy,
cieniowanie z zachowaniem długości,
cieniowanie oraz zdjęcie z objetości w dolych częściach,
strzyżenie krótkich włosów,

strzyżenie z dopasowaniem do kształtu twarzy, głowy.
2. Koloryzacje:
podstawy kolorymetrii,
dobór właściwego koloru czyli podział na 12 typów urody,
technika koloryzacji panelowa,
technika z wolnej ręki,
technika na foliach.
3. Stylizacja i upięcia:
prawidłowy dobór fryzury do kształtu twarzy, sylwetki oraz stylizacji,
upięcia całkowite i podpięcia częściowe,
upięcia wraz z rzozmieszczeniem kolorowych pasm na fryzurze,
plecionki oraz projektowanie ich w upięciach.
4. Strzyżenie męskie i stylizacja brody:
kteatywne techniki męskich strzyżeń,
trymowanie i farbowanie brody,
dobór fryzury odpowiedni do kształtu głowy.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczesnik będzie wiedział jak idealnie zaprojektować fryzury damskie i męskie do kształtu twarzy, głowy
oraz urody klienta.
Uczestnik będzie umiał uwykorzystać poznane techniki strzyżeń damskich i męskich, oraz poznane
techniki koloryzacji i stylizacji włosów oraz techniki trymowania i farbowania zarostu i brody.
Kompetencje społeczne, które uczestnik uzyska dzięki udziałowi w usłudze to jego świadomość
kształtowania własnego rozwoju oraz ciągłego samokształcenia się i poszerzania wiedzy tak by
budować pozytywny wizerunek salonu fryzjerskiego.

Grupa docelowa
Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące w branży fryzjerskiej chcące chcą tworzyć kreatywne
fryzjerstwo oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o nowoczesne techniki fryzjerskie.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymają skrypty, opracowania wykładowcy oraz materiały piśmiennicze: teczka, zeszyt,
długopis.
Ponadto w ramach szkolenia przewidziano również przerwy kawowe

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Stylizacja i upięcia

2020-01-09

08:00

16:00

8:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2

Koloryzacje

2020-01-10

08:00

16:00

8:00

3

Strzyżenie męskie i
stylizacja brody

2020-01-11

08:00

16:00

8:00

4

Strzyżenia damskie

2020-01-12

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Maria Meller

Obszar specjalizacji

W okresie doskonalenia wiedzy wyspecjalizowała
się w wielu dziedzinach fryzjersko–
kosmetycznych takich jak: - Profesjonalny dobór
fryzury do kształtu twarzy, - Nowoczesne techniki
strzyżeń damskich i męskich, - Koloryzacja
według najnowszych trendów, - Kolorymetria we
fryzjerstwie i wizażu, - Profesjonalna stylizacja
brwi, - Pielęgnacja twarzy z masażem
klasycznym, - Wizaż z analizą typu urody,
Rozpoznanie rodzajów skóry oraz mechanizm
starzenia się skóry.

Doświadczenie zawodowe

Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w
prowadzeniu własnej działalności fryzjersko–
kosmetycznej i szkoleniowej. Obecnie jako
właścicielka Instytutu Tworzenia Wizerunku i
Rozwoju „Sukces Piękna” stworzyła kadrę
profesjonalnych wykładowców specjalizujących
się w sferze beauty i coachingu. Pomimo dużego
doświadczenia branżowego cały czas stara się
rozwijać, aby iść z duchem czasu i być na
bieżąco z nowymi trendami i technologiami
fryzjersko-kosmetycznymi, oraz doskonalić swój
warsztat szkoleniowy. W dotychczasowej
karierze zawodowej wyszkoliła i doszkoliła
kilkuset fryzjerów, a także kilkadziesiąt
profesjonalnych wizażystek. Ponadto regularnie
prowadzę szkolenia dla włoskiej firmy BES w
naszym kraju oraz współpracuję z ich włoskimi
szkoleniowcami, a niedawno rozpoczęłam
współpracę szkoleniową z krajową firmą Stapiz.
Posiada: - Zaświadczenie ukończenia kursu
„Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu”, - Zaświadczenie ukończenia
indywidualnego szkolenia „Sztuka Prezentacji –
Openoffice Impress”, - Zaświadczenie
ukończenia szkolenia „Głos narzędziem pracy
trenera”, - Certyfikat ukończenia szkolenia z
zakresu umiejętności miękkich i komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, - Certyfikat ukończenia
szkolenia „Komunikacja interpersonalna w
procesie szkoleniowym”, - Certyfikat ukończenia
kursu „Sekretne umiejętności”, - Dyplom udziału
w szkoleniu „Trendy Wiosna-Lato by Ilona
Nalewajka”, - Dyplom ukończenia kursu z
zakresu barberingu, - Certyfikat udziału w
szkoleniu fryzjerskim „Magia Colour Art Desiree z
innowacją DEEP PLEX Hair System”, - Dyplomy
ukończenia kursów „Essenza BES Trend
Collection”, - Zaświadczenie ukończenia kursu
obsługi komputera

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

W latach 2016-2018 przeprowadziła szereg
szkoleń zawodowych z zakresu fryzjerstwa:
kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie
fryzjer, - profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie
„Stapiz”, nowoczesne techniki koloryzacji
„Blondy Color Art. Desiree” - prowadzenie i
rozwój salonu, koloryzacja, nowoczesne techniki
strzyżeń, upięcia, - nowoczesne techniki efilacji w
strzyżeniu, metody koloryzacji.

Wykształcenie

Średnie zawodowe - technik usług fryzjerskich.

Lokalizacja usługi
Adres:
Zabrzańska 79
41-907 Bytom, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie
odbędzie
się
w
fryzjerskim.

Warunki logistyczne:

salonie

