HARMONOGRAM ZAJĘĆ
„Laminacja, lifting i botox rzęs i brwi”
w ramach projektu
„OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz
rozwoju regionu świętokrzyskiego”
nr POWR.03.05.00-00-ZR24/18

Miejsce odbywania zajęć:
Zajęcia teoretyczne: ZDZ Kielce, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, sala nr 16;
Zajęcia praktyczne: ZDZ Kielce, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, sala nr 16.

Gr. I
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

23.07.2020 r.
14.00 – 15.30

2

20.08.2020 r.
8.00-12.50

6

POWER
2014–2020

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)
Część teoretyczna
 higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
 anatomia, budowa i rodzaje włosa,
 akcesoria do zabiegu stylizacji rzęs
 wskazania i przeciwskazania do zabiegu
 cel zabiegu i uzyskiwany efekt
 charakterystyka, rodzaje i działania
preparatów do stylizacji rzęs
 przygotowanie stanowiska pracy
 techniki zabiegu
 schemat zabiegu
 postępowanie i pielęgnacja po zabiegu
 zagadnienia marketingowe (promocja
w mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
Część praktyczna
 pokaz stylizacji przez trenera
 przygotowanie stanowiska pracy
 wywiad z klientem
 praca na modelkach

OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu
świętokrzyskiego

Gr. II
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

23.07.2020 r.
15.30 – 17.00

2

21.08.2020 r.
8.00-12.50

6

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)
Część teoretyczna
 higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
 anatomia, budowa i rodzaje włosa,
 akcesoria do zabiegu stylizacji rzęs
 wskazania i przeciwskazania do zabiegu
 cel zabiegu i uzyskiwany efekt
 charakterystyka, rodzaje i działania
preparatów do stylizacji rzęs
 przygotowanie stanowiska pracy
 techniki zabiegu
 schemat zabiegu
 postępowanie i pielęgnacja po zabiegu
 zagadnienia marketingowe (promocja
w mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
Część praktyczna
 pokaz stylizacji przez trenera
 przygotowanie stanowiska pracy
 wywiad z klientem
 praca na modelkach

Gr. III
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

24.07.2020 r.
14.00 – 15.30

2

POWER
2014–2020

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)
Część teoretyczna
 higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
 anatomia, budowa i rodzaje włosa,
 akcesoria do zabiegu stylizacji rzęs
 wskazania i przeciwskazania do zabiegu
 cel zabiegu i uzyskiwany efekt
 charakterystyka, rodzaje i działania
preparatów do stylizacji rzęs
 przygotowanie stanowiska pracy
 techniki zabiegu
 schemat zabiegu
 postępowanie i pielęgnacja po zabiegu
 zagadnienia marketingowe (promocja
w mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)

OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu
świętokrzyskiego

24.08.2020 r.
8.00-12.50

6






Część praktyczna
pokaz stylizacji przez trenera
przygotowanie stanowiska pracy
wywiad z klientem
praca na modelkach

Gr. IV
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

24.07.2020 r.
15.30 – 17.00

2

26.08.2020 r.
8.00-12.50

6

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)
Część teoretyczna
 higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
 anatomia, budowa i rodzaje włosa,
 akcesoria do zabiegu stylizacji rzęs
 wskazania i przeciwskazania do zabiegu
 cel zabiegu i uzyskiwany efekt
 charakterystyka, rodzaje i działania
preparatów do stylizacji rzęs
 przygotowanie stanowiska pracy
 techniki zabiegu
 schemat zabiegu
 postępowanie i pielęgnacja po zabiegu
 zagadnienia marketingowe (promocja
w mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
Część praktyczna
 pokaz stylizacji przez trenera
 przygotowanie stanowiska pracy
 wywiad z klientem
 praca na modelkach

Gr. V
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

24.07.2020 r.
17.00 – 18.30

2

POWER
2014–2020

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)
Część teoretyczna
 higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
 anatomia, budowa i rodzaje włosa,
 akcesoria do zabiegu stylizacji rzęs
 wskazania i przeciwskazania do zabiegu
 cel zabiegu i uzyskiwany efekt
 charakterystyka, rodzaje i działania

OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu
świętokrzyskiego







31.08.2020 r.
8.00-12.50

POWER
2014–2020

6






preparatów do stylizacji rzęs
przygotowanie stanowiska pracy
techniki zabiegu
schemat zabiegu
postępowanie i pielęgnacja po zabiegu
zagadnienia marketingowe (promocja
w mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
Część praktyczna
pokaz stylizacji przez trenera
przygotowanie stanowiska pracy
wywiad z klientem
praca na modelkach

OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu
świętokrzyskiego

