TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
– usługi kosmetyczne
To kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny fryzjerstwa, wizażu,
makijażu i stylizacji. Absolwent tego kierunku potrafi prowadzić salon fryzjerski zarówno
pod względem praktycznym jak i estetycznym. Posiada nie tylko wiedzę i umiejętności
istotne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz strzyżenia włosów, ale potrafi
również

profesjonalnie

wystylizować

fryzurę,

dokonać

analizy

kolorystycznej

i przeprowadzić zabieg koloryzacji oraz wykonać profesjonalny makijaż. Kreatywność
i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to
podstawowe zadanie technika usług fryzjerskich. Absolwent tego kierunku posiada też
umiejętność zarządzania zespołem oraz zna podstawy komunikacji z klientem, które są
bardzo ważne w tym zawodzie.
Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc
poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca
potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców
usług czyli wśród klientów.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku pracy kierunek oferowany w naszej szkole
został specjalnie poszerzony o dodatkowy moduł z zakresu wizażu i stylizacji, dzięki
czemu uczniowie nauczą się:
pielęgnacji dłoni i twarzy
podstaw makijażu
technik zdobienia paznokci
ABSOLWENT BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA
NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH:

wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
i skóry głowy,
wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
wykonywania strzyżenia włosów i formowania
zarostu,
wykonywania stylizacji fryzur,
projektowania fryzur.

W zawodzie tym można zdobyć 2 kwalifikacje:
FRK.01. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
FRK.03. Projektowanie fryzur.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, plastyka,
zajęcia artystyczne.
Przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym: język angielski.
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Jestem nauczycielem dyplomowanym z 24
letnim stażem pracy. Od początku swojej kariery
zawodowej związana z Zespołem Szkół
Mechanicznych w Radziejowie.
Swoją przygodę z fryzjerstwem rozpoczęłam
w 2009 roku, ukończyłam studia podyplomowe
na
kierunku
kosmetologia,
fryzjerstwo
i stylizacja. Jestem egzaminatorem egzaminu
zawodowego w zawodzie fryzjer i technik usług
fryzjerskich. Zdobytą wiedzę i umiejętności
przekazuję swoim uczniom wprowadzając ich
w tajniki zawodu podczas zajęć w profesjonalnej
pracowni fryzjerskiej. Interesuję się trendami
w modzie, stylizacją a fryzjerstwo to moja pasja,
którą chcę zarazić młode pokolenia.

