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Nowe możliwości stopniowania,
cieniowania i  ef i lowania fryzur
męskich.  W oparciu o cięcia
klasyczne pokazujemy jak takie
fryzury mogą stać się ponadczasowe.
Nauczycie się ki lka prostych trików
jak poprawnie powinna wyglądać
męska styl izacja oraz jak nie powinno
się strzyc włosów średnich u
mężczyzn. Prezentacja jak i  warsztaty
pomogą ci  jeszcze bardziej
zrozumieć codzienne oczekiwania
klientów. Szkolenie dla styl istów,
którzy chcą doskonalić swój warsztat
i  specjal izować się w architekturze
męskich strzyżeń. Program ma na
celu utrwalenie wiedzy teoretycznej ,
a także podniesienie poziomu
technicznego prac.  Obejmuje
zaawansowane techniki  w tworzeniu
klasycznych i  aktualnych strzyżeń i
styl izacji .  Instruktorzy koncentrują
się na nowych możliwościach
stopniowania,  cieniowania i
efi lowania fryzur męskich.
Prezentacja połączona z warsztatem
pomoże zrozumieć codzienne
oczekiwania kl ientów
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PORUSZANE ZAGADNIENIA

poprawna postawa ciała w codziennej
pracy fryzjera,
elementy rozmowy z kl ientem, które
pozwolą określ ić jego oczekiwania i
potrzeby,
warsztat ułatwiający odpowiedni
dobór narzędzi :  techniki  pracy z
maszynką i  pełne wykorzystanie
potencjału nożyczek,
analiza kości czaszki ,
analiza kształtu twarzy,
dobór odpowiedniej  techniki
strzyżenia dla różnych struktur włosa
(l inia cięcia,  cieniowanie,  gradacja,
dynamika włosa,  wykańczanie fryzur) ,
łączenie różnych technik strzyżeń i
ich wariantywność,
zaprezentowanie systemu
numerycznego, który pomaga
projektować kształty,
strzyżenie pokazowe obejmujące 2
modeli  (strzyżenie klasyczne
nożyczkami,  strzyżenie barber praca
maszynką),
szkolenie z zakresu kosmetyków do
pielęgnacji  oraz styl izacji  fryzury,
oraz zarostu,
warsztaty,  w których uczestnicy
szkolenia pracują z udziałem modeli .
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UMIEJĘTNOŚCI

fryzjer posiada umiejętność analizy
danych i  wykorzystania informacji ,
pochodzących z różnych źródeł z
zakresu zaprezentowanych trendów i
tendencji  w zakresie fryzjerstwa
męskiego i  zaawansowanych teori i
strzyżeń,
fryzjer potrafi  poprawnie wykonać
strzyżenie uwzględnieniem analizy
kształtu twarzy i  jest w stanie dobrać
rodzaj strzyżenia do struktury
włosów, korzystając z
zaawansowanych technik,
fryzjer jest w stanie łączyć poznane
techniki  i  korzystać z walorów, jakie
daje ich wariantywne stosowanie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

fryzjer ma ogólną wiedzę z zakresu
zaawansowanych strzyżeń męskich i
jest ją w stanie zastosować,
fryzjer zna narzędzia,  które pozwalają
zdiagnozować potrzeby kl ienta i  wie,
jakich narzędzi użyć w swojej  pracy,
aby osiągnąć podstawione przed nim
cele,
fryzjer wie,  w jaki  sposób zadbać o
strukturę włosów i  zna wpływ
czynników środowiskowych,
fryzjer jest w stanie ocenić kondycję
włosów i  zaproponować rozwiązanie,
które najlepiej  odpowiada ich
kondycji .
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DZIEŃ 1                                                                       /8H/

WPROWADZENIE TEORETYCZNE- PREZENTACJA
MULTIMEDIALNA ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPRZĘTEM
ORAZ KOSMETYKAMI UŻYWANYMI W SALONIE

PREZENTACJA PIERWSZEGO STRZYŻENIA MĘSKIEGO
PROWADZONEGO PRZEZ INSTRUKTORA
 
PREZENTACJA DRUGIEGO STRZYŻENIA MĘSKIEGO
PROWADZONEGO PRZEZ INSTRUKTORA

PRZERWA

PIERWSZE STRZYŻENIE MĘSKIE WYKONANE PRZEZ
KURSANTA
– WARSZTATY, W KTÓRYCH UCZESTNICY SZKOLENIA
PRACUJĄ Z UDZIAŁEM MODELI

DRUGIE STRZYŻENIE MĘSKIE WYKONANE PRZEZ KURSANTA
– WARSZTATY, W KTÓRYCH UCZESTNICY SZKOLENIA
PRACUJĄ Z UDZIAŁEM MODELI

PODSUMOWANIE SZKOLENIA ORAZ WRĘCZENIE
CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH UCZESTNICTWO W
SZKOLENIU

10 :00-11 :00

11 :00-12 :00

12 :00-13 :00

13 :00-14 :00
14 :00-15 :30

15 :30-17 :30

17 :30-18 :00



CENA
SZKOLENIA

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE
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TERMINY SZKOLEŃ
23.04.2023 /  Warszawa
Amadeusz Foryś

20.08.2023 /  Kraków
Amadeusz Foryś

22.10.2023 /  Warszawa
Dawid Piskorski

KONTAKT
www.akademia.maniewski .pl

akademia@maniewski .pl
533 433 703
Opiekun Akademii :  Magdalena Ziaja

1290 ZŁ

Cena szkolenia zawiera:  
modeli ,  certyfikaty,  ramki na
certyfikaty,  lunch, poczęstunek,
kawa, herbata

Cena nie zawiera kosztów
dojazdu oraz zakwaterowania

NA SZKOLENIA PROSIMY 
O ZABRANIE WŁASNEGO
SPRZĘTU FRYZJERSKIEGO

maszynka wraz z nakładkami
suszarka
grzebień
szczotka płaska
klipsy
spryskiwacz
konturówka
pędzelek

Aby uczestniczyć w szkoleniu
prosimy wpłatę zal iczki 50% kwoty 
7 dni od rezerwacji  na konto:

M Klub Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa 14 1240 1444 1111
0010 6932 7156

W tytule przelewu należy podać:
imię i  nazwisko kursanta,  temat 
oraz datę szkolenia.  
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