HARMONOGRAM ZAJĘĆ
BROW DESIGN – STYLIZACJA BRWI Z GEOMETRIĄ
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: Studio Kosmetyczne „BLACK&WHITE”, 25-636 Kielce, ul. Szajnowicza –
Iwanowa 13e/6/7;
Zajęcia praktyczne: Studio Kosmetyczne „BLACK&WHITE”, 25-636 Kielce, ul. Szajnowicza –
Iwanowa 13e/6/7;

GRUPA I
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)






04.10.2020
9:00- 17:00

8











POWER
2014–2020

higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
przygotowanie stanowiska pracy,
wskazania i przeciwskazania do zabiegu,
postępowanie i pielęgnacja po zabiegu,
zagadnienia marketingowe (promocja w
mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
anatomia, budowa i rodzaje włosa,
kolorymetria – typy kolorystyczne urody,
dobór kształtu brwi do kształtu twarzy,
rodzaje produktów do koloryzacji i stylizacji
brwi,
geometria brwi z rysunkiem,
schemat zabiegu,
pokaz stylizacji brwi
wyznaczanie kształtu brwi
praca na modelkach

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

GRUPA II
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)










07.10.2020
9:00- 17:00

8







higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
przygotowanie stanowiska pracy,
wskazania i przeciwskazania do zabiegu,
postępowanie i pielęgnacja po zabiegu,
zagadnienia marketingowe (promocja w
mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
anatomia, budowa i rodzaje włosa,
kolorymetria – typy kolorystyczne urody,
dobór kształtu brwi do kształtu twarzy,
rodzaje produktów do koloryzacji i stylizacji
brwi,
geometria brwi z rysunkiem,
schemat zabiegu,
pokaz stylizacji brwi
wyznaczanie kształtu brwi
praca na modelkach

GRUPA III
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)






08.11.2020
9:00- 17:00

8











POWER
2014–2020

higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
przygotowanie stanowiska pracy,
wskazania i przeciwskazania do zabiegu,
postępowanie i pielęgnacja po zabiegu,
zagadnienia marketingowe (promocja w
mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
anatomia, budowa i rodzaje włosa,
kolorymetria – typy kolorystyczne urody,
dobór kształtu brwi do kształtu twarzy,
rodzaje produktów do koloryzacji i stylizacji
brwi,
geometria brwi z rysunkiem,
schemat zabiegu,
pokaz stylizacji brwi
wyznaczanie kształtu brwi
praca na modelkach

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

GRUPA IV
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)






15.11.2020
8
9:00- 17:00











higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
przygotowanie stanowiska pracy,
wskazania i przeciwskazania do zabiegu,
postępowanie i pielęgnacja po zabiegu,
zagadnienia marketingowe (promocja w
mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
anatomia, budowa i rodzaje włosa,
kolorymetria – typy kolorystyczne urody,
dobór kształtu brwi do kształtu twarzy,
rodzaje produktów do koloryzacji i stylizacji
brwi,
geometria brwi z rysunkiem,
schemat zabiegu,
pokaz stylizacji brwi
wyznaczanie kształtu brwi
praca na modelkach

GRUPA V
Termin zajęć
(data i godziny)

Liczba godzin
dydaktycznych

Tematyka zajęć
(treści tematyczne zgodne z programem)






22.11.2020
9:00- 17:00

8











POWER
2014–2020

higiena i bezpieczeństwo pracy stylisty,
przygotowanie stanowiska pracy,
wskazania i przeciwskazania do zabiegu,
postępowanie i pielęgnacja po zabiegu,
zagadnienia marketingowe (promocja w
mediach społecznościowych, tajniki
perfekcyjnych zdjęć)
anatomia, budowa i rodzaje włosa,
kolorymetria – typy kolorystyczne urody,
dobór kształtu brwi do kształtu twarzy,
rodzaje produktów do koloryzacji i stylizacji
brwi,
geometria brwi z rysunkiem,
schemat zabiegu,
pokaz stylizacji brwi
wyznaczanie kształtu brwi
praca na modelkach

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

