INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
WIZAŻ Z ELEMENTAMI KOSMETYKI
We wrześniu 2014r, w Zespole Szkół Nr 4, została wprowadzona innowacja
pedagogiczna, która miała na celu rozwijanie dodatkowych umiejętności u
uczniów klasy drugiej Technikum usług fryzjerskich. Innowację tą uczniowie
zakończyli w czerwcu 2016r. Od września 2016r innowacja „Wizaż z elementami
kosmetyki” została wznowiona i objęto nią uczennice klasy II TF.
Zajęcia z wizażu z elementami kosmetyki prowadzone są przez mgr Beatę Krupanauczyciela fryzjerstwa, kosmetyki i wizażu. Innowacje odbywają się przede
wszystkim w pracowni fryzjerskiej .

Zajęcia innowacji pedagogicznej obejmują zapoznanie z wizażem, kreowaniem
wizerunku człowieka oraz elementy kosmetyki kolorowej.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć innowacji uczennice będą umiały:


zastosować metodę i technikę w wykonywanych określonych zabiegach
upiększających twarzy, szyi i dekoltu do wieku, cery, płci oraz potrzeb
klienta;



zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i potrzeb
w wykonywanych określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi
i dekoltu;



przestrzegać kolejności stosowanych
preparatów kosmetycznych
w wykonywanych określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi
i dekoltu;



uwzględniać wskazania i przeciwwskazania do stosowania preparatów
kosmetycznych w określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi
i dekoltu;



rozróżniać przeciwwskazania przy wykonaniu makijażu;



wykorzystać wiedzę na temat ustalania wskazań i przeciwwskazań do
wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;



rozróżnić metody i techniki stosowane w zabiegach upiększających twarzy,
szyi i dekoltu;



dobrać i zastosować preparaty zgodnie z potrzebami klienta;



wykorzystać w pracy znajomość barw dopełniających i zastosować tę
wiedzę w makijażu korekcyjnym;



rozróżnić kształty twarzy i wymodelować do owalu fryzurą i makijażem;



dokonać technicznej korekty brwi, oczu, ust, nosa i brody;



wykorzystać znajomość kosmetyków do makijażu;



wykonać różne rodzaje makijażu;



wykonać zabieg farbowania brwi i rzęs oraz regulację łuku brwiowego;



zastosować poszczególne aparaty i narzędzia potrzebne do wykonania
makijażu;



zaproponować klientce
dodatków i biżuterii;



poinstruować klientkę jak należy wykonać demakijaż skóry twarzy, dekoltu,
oczu i ust;



dokonać analizy kształtu twarzy klientki ucząc ją modelowania jej do
owalu;























odpowiedni

wachlarz

kolorów

garderoby,











udzielić porady dotyczącej makijażu, uwzględniając cechy indywidualne
urody klienta;
zastosować różne metody i techniki zabiegów upiększających dłoni i stóp z
uwzględnieniem przeciwwskazań;
zaplanować wykonanie zabiegu upiększającego dłonie i stopy
wykluczyć przeciwwskazania do zabiegów upiększających dłonie i stopy;
zaproponować preparaty do pielęgnacji skóry dłoni i stóp w warunkach
domowych;

