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2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEM
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
(BİLİŞSEL SÜREÇLER VE KRİTİK ADIMLAR)
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Çerçeve öğretim programı 10. Sınıf alan ortak derslerini içermektedir. Bu derslerde; öğrencilerin temel mesleki yeterlilikleri edinmelerinde kritik öneme sahip; olgusal, kavramsal, işlemsel
bilgi boyutlarının bir arada yer aldığı bilişsel süreçlere yönelik kazanımlar sunulmaktadır.
2. 31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında sürdürülecek uzaktan eğitim faaliyetlerinde; öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çerçeve öğretim programı referansı ile ders kazanımları, süreleri ve etkinliklerin planlanması alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Söz
konusu planlamalarda mesleğin kritik adımları ile ilintili bilişsel süreçlere ağırlık verilmesi
önem arz etmektedir.
3. Planlamalar dahilinde; 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde covid-19 salgını
nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte öğretimi yapılamamış olan modül/kazanım seçimine öncelik verilmelidir.

TEMEL BAKIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişisel hijyen, salon hazırlığı/
hijyeni, müşteri karşılama/uğurlama, satış hizmetleri, cilt ve saç bakım hizmetlerini sunmaya yönelik bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

🔷

Kazanım 1: Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.

🔷 Modül Adı: Kişisel Hijyen
🔷 Bilgi:

4. Vücut temizliğinin önemini açıklar.
5. Vücut bakımında kullanılan araç gereçleri açıklar
6. Vücut bakımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
7. İş kıyafeti giymenin önemini açıklar.
8. İş kıyafetlerinin özelliklerini açıklar.
9. İş kıyafeti seçerken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
10. Vücut mekaniği kavramını açıklar.
11. Vücut mekaniğinin temel ilkelerini açıklar.
12. Vücut mekaniğinin doğru kullanılmasının önemini açıklar.
13. Vücut mekaniğinin yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkan bozuklukları sıralar.
14. Vücut mekaniğini koruma ilkelerini sıralar.
15. Fiziksel sağlık ve egzersizin yararlarını açıklar.
16. Egzersizin uygulama şeklini açıklar.
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🔷 Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak salon hazırlığı yaparak hijyeni sağlar.
🔷 Modül Adı: Salon Hazırlığı ve Hijyeni
🔷 Bilgi:
1. Hijyenle ilgili temel kavramları açıklar.
2. Salon hijyeninin sağlanmasının önemini açıklar.
3. Salon hijyeninin yapılmasında önemli hususları açıklar.
4. Salon hijyeninin uygun yapılmasının gerekliliğini açıklar.
5. Araç gereç ve malzemelerin özelliklerini açıklar.
6. Araç gereç ve malzemelerin saklama koşullarını açıklar.
7. Gerekli araç-gereç ve malzemeleri listeler.
8. Salonda kullanılan cihazların bakımlarının yapılmasının önemini açıklar.
9. Araç gereç, malzeme ve cihazların tedariklerinin sağlanmasını açıklar.
10. Kuaför salonunun fiziki koşullarını açıklar.
11. Kuaför salonunda kullanılan araç ve gereçleri açıklar.
12. Cilt bakımı ve salonunun fiziki koşullarını açıklar.
13. Cilt bakımı salonunda kullanılan araç ve gereçleri açıklar.
14. Makyaj odasının fiziki koşullarını açıklar.
15. Makyaj odasında kullanılan araç ve gereçleri açıklar.

🔷 Kazanım 3: Nezaket kurallarına uygun olarak müşteriyi karşılar ve uğurlar.
🔷 Modül Adı: Müşteri Karşılama ve Uğurlama
🔷 Bilgi:
1. Müşteri kabul etmeyi açıklar.
2. Müşteri kayıt sistemini açıklar.
3. Müşteri kabul etmede dikkat edilecek hususları açıklar.
4. İşlem sonunda yapılması gereken yönlendirmeyi açıklar.
5. Bir sonraki işlem için randevu almanın gerekliliğini açıklar.
6. Müşteri uğurlamada yapılması gerekenleri açıklar

🔷 Kazanım 4: Tüketici hakları mevzuatına uygun olarak satış hizmetlerini yürütür.
🔷 Modül Adı: Satış Hizmetleri
🔷 Bilgi:
1. Müşteri tiplerini açıklar.
2. Müşteri profilinin özelliklerini açıklar.
3. Müşteri- çevre ilişkisini açıklar.
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4. Ürün tanıma stratejisini açıklar.
5. Ürün gruplandırma esaslarını açıklar.
6. Ürünleri reyona yerleştirme esaslarını açıklar.
7. Görsel sunum kurallarını sıralar.
8. Ürün stantları ve yerleştirme tekniklerini açıklar.
9. Ürünlerin genel özelliklerini sıralar.
10. Alternatif ve kombine satış kavramlarını açıklar.
11. İtiraz karşılama yöntemlerini açıklar.
12. Satış sonuçlandırma işlemini açıklar.
13. Satış kapatma tekniklerini açıklar.
14. İade ve değişiklik taleplerinde yapılması gerekenleri listeler.
15. Ürünün satış koşullarını açıklar.
16. Ürün teslimatında yapılması gereken işlemleri listeler.
17. Ürün fiyat bilgisi ve ödeme usullerini açıklar.
18. Gıda ürünlerine yönelik ulusal ve uluslararası ürün hazırlama standartlarını açıklar.
19. Dayanıklı tüketim ürünlerinin teslim ve garanti esaslarını açıklar.

🔷 Kazanım 5: Tekniğe uygun olarak cilt analizi yapar.
🔷 Modül Adı: Cilt Analizi
🔷 Bilgi:
1. Deriyi açıklar.
2. Derinin yapısını ve türünü açıklar.
3. Deri eklerini açıklar.
4. Derinin fonksiyonlarını açıklar.
5. Cildi yıpratan faktörleri açıklar.
6. Cildin yaşlanmasını açıklar.
7. Deriye kan teminini açıklar.
8. Cildin renginin özelliklerini açıklar.
9. Sağlıklı derinin özelliklerini açıklar.
10. .Cildin inceleme yöntemlerini açıklar.
11. Ciltteki alerjiyi açıklar.
12. Alerjenlerin özelliklerini açıklar.
13. Cilt alerji testlerini açıklar.
14. Cilt hastalıklarını açıklar.
15. Cilt hastalıklarının çeşitlerini açıklar.
16. Cilt hastalıklarının çeşitlerini ayırt eder.
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🔷 Kazanım 6: Masaj öncesi planlama ve hazırlık işlemlerini yapar.
🔷 Kazanım 7: Masaj tekniklerini uygulayarak klasik masaj yapar.
🔷 Modül Adı: Klasik Masaj Teknikleri
🔷 Bilgi:
1. Masajı açıklar
2. Masajın önemini açıklar
3. Masaj çeşitlerini açıklar
4. Masajın temel amaç ve prensiplerini sıralar.
5. Masajın etki alanlarını açıklar.
6. Masajda dikkat edilecek hususları açıklar.
7. Masajın uygulanmadığı durumları açıklar.
8. Masaj odasının özelliklerini açıklar.
9. Masajda kullanılan araç-gereç ve ekipmanları listeler.
10. Masaj odasını hazırlama işlem basamaklarını açıklar.
11. Kişiyi masaja hazırlamanın gerekliliğini açıklar.
12. Masajda uyulması gereken kuralları açıklar.
13. Uygulanacak masaj çeşidiyle ilgili özellikleri açıklar.
14. Masör ve masözü açıklar.
15. Masör ve masözün özelliklerini açıklar.
16. Masajda duruşun önemini açıklar.
17. Masaj öncesi yapılması gereken hazırlıkları sıralar.
18. Masajda kullanılan ürünleri listeler.
19. Masajda kullanılan ürünlerin özelliklerini açıklar
20. Ürünlerin kullanım amaçlarını açıklar.
21. Ürünlerin kullanımında dikkat edilecek hususları açıklar.
22. Eflorajı açıklar.
23. Eflorajın önemini açıklar.
24. Eflorajın tekniklerini açıklar
25. Eflorajın etkilerini açıklar.
26. Eflorajın uygulama metodunu açıklar.
27. Efloraj uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.
28. Friksiyonu açıklar
29. Friksiyonun önemini açıklar.
30. Friksiyonun tekniklerini açıklar
31. Friksiyonun etkilerini açıklar.
32. Friksiyonun uygulama metodunu açıklar.
33. Friksiyon uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.
34. Petrisajı açıklar.
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35. Petrisajın önemini açıklar.
36. Petrisaj tekniklerini açıklar
37. Petrisajın etkilerini açıklar.
38. Petrisaj uygulama metodunu açıklar.
39. Petrisaj Uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.
40. Presyon açıklar.
41. Presyonun önemini açıklar.
42. Presyon tekniklerini açıklar.
43. Presyon etkilerini açıklar.
44. Presyonun uygulama metodunu açıklar.
45. Presyon uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.
46. Perküsyonu açıklar.
47. Perküsyonun önemini açıklar.
48. Perküsyon tekniğini açıklar
49. Perküsyonun etkilerini açıklar.
50. Perküsyonun uygulama metodunu açıklar.
51. Perküsyon uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.
52. Vibrasyon açıklar.
53. Vibrasyon önemini açıklar.
54. Vibrasyon tekniğini açıklar
55. Vibrasyon etkilerini açıklar.
56. Vibrasyon uygulama metodunu açıklar.
57. Vibrasyon uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.

🔷 Kazanım 8: Tekniğe uygun olarak dekolte ve yüze masaj uygular.
🔷 Modül Adı: Dekolte ve Yüz Masajı
🔷 Bilgi:
1. Dekolte ve yüz temizleme masajının özelliklerini açıklar.
2. Masaj tekniklerini açıklar.
3. Dekolte ve yüz temizleme masajında kullanılacak araç-gereçleri açıklar.
4. Dekolte ve yüz temizleme masajı işlem basamaklarını açıklar.
5. Dekolte ve yüz temizleme masajında dikkat edilecek hususları sıralar.
6. Dekolte ve yüz bakım masajının özelliklerini açıklar.
7. Masaj tekniklerini açıklar.
8. Dekolte ve yüz temizleme masajında kullanılacak araç-gereçleri açıklar.
9. Dekolte ve yüz bakım masajı işlem basamaklarını açıklar.
10. Dekolte ve yüz temizleme masajında dikkat edilecek hususları sıralar.
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🔷 Kazanım 9: Tekniğine uygun olarak saç ve saçlı deri analizi yapar.
🔷 Modül Adı: Saç ve Saçlı Deri Analizi
🔷 Bilgi:
1. Saç ve saçlı deriyi açıklar.
2. Saç ve saçlı derinin yapısını ve cinsini açıklar.
3. Kılın anatomik yapısını açıklar.
4. Saç ve saçlı derinin sağlığını etkileyen sebepleri açıklar.
5. Saç ve saçlı deriyi inceleme yöntemlerini açıklar.
6. Saçlı derideki alerjiyi açıklar.
7. Alerji sebeplerini açıklar.
8. Saçlı deri alerji testlerini açıklar.
9. Saçlı deri hastalıklarını açıklar.
10. Saçlı deri hastalık çeşitlerini açıklar.
11. Saçlı deri hastalık çeşitlerini ayırt eder.

🔷 Kazanım 10: Bakım ve temizleme kurallarına uygun olarak saçlı deriye masaj ve bakım uygular.
🔷 Modül Adı: Saçlı Deriye Masaj ve Bakım
🔷 Bilgi:
1. Saçlı deriye bakım masajının özelliklerini açıklar.
2. Saçlı deri masaj tekniklerini açıklar.
3. Saçlı deri bakım masajında kullanılacak araç-gereçleri açıklar.
4. Saç deriye bakım masajı işlem basamaklarını açıklar.
5. Saçlı deriye bakım masajı uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.
6. Saçlı deriye temizleme masajının özelliklerini açıklar.
7. Saçlı deri temizleme masajı tekniklerini açıklar.
8. Saçlı deri temizleme masajında kullanılacak araç-gereçleri açıklar.
9. Saçlı deri temizleme masajı işlem basamaklarını açıklar.
10. Saçlı deri temizleme masajında dikkat edilecek hususları sıralar.

🔷 Kazanım 11: Tekniğe uygun olarak saçları yıkar ve ayırır.
🔷 Modül Adı: Saçları Yıkama ve Ayırma
🔷 Bilgi:
1. Kuaförlüğün tarihsel gelişimi ve modern kuaförlüğü açıklar.
2. Kuaförlük mesleğinin önemini açıklar.
3. Saç modasını açıklar.
4. Saç öğelerinin uyumunu açıklar.
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5. Saç biçimlendirmenin esaslarını sıralar.
6. Saç yıkamanın önemini açıklar.
7. Saç yıkamada kullanılan araç-gereçleri listeler.
8. Saç yıkama çeşitlerini açıklar.
9. Saç yıkama esnasında dikkat edilecek hususları açıklar.
10. Saç ayırmada kullanılacak araç-gereçleri sıralar.
11. Saç ayırma işleminin gerekliliğini açıklar.
12. Saç ayırma tekniklerini açıklar.

🔷 Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fön tekniklerini kullanarak saçlara fön uygular.
🔷 Modül Adı: Fön
🔷 Bilgi:
1. Düz fönde kullanılacak araç-gereçleri açıklar.
2. Müşteri hazırlamayı açıklar.
3. Düz fön tekniğini açıklar.
4. Düz fön uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.
5. Düz fön uygulama işlem basamaklarını açıklar.
6. Düz fön uygulaması sonunda saçın şekillendirilmesi ile ilgili yapılması gerekenleri açıklar.
7. Dalgalı fönde kullanılacak araç-gereçleri açıklar.
8. Müşteri hazırlamayı açıklar.
9. Dalgalı fön tekniğini açıklar.
10. Dalgalı fönde dikkat edilecek hususları sıralar.
11. Dalgalı fön uygulama işlem basamaklarını açıklar.
12. Dalgalı fön sonunda saçın şekillendirilmesi ile ilgili yapılması gerekenleri açıklar.
13. Düz karışık fönde kullanılacak araç-gereçleri açıklar.
14. Müşteri hazırlamayı açıklar.
15. Düz-karışık fön tekniğini açıklar.
16. Düz karışık fönde dikkat edilecek hususları sıralar.
17. Düz karışık fön uygulama işlem basamaklarını açıklar.
18. Kırık fön uygulamasında Kullanılacak araç-gereçleri açıklar.
19. Müşteri hazırlamayı açıklar.
20. Kırık fön tekniğini açıklar.
21. Kırık fön uygulamasında dikkat edilecek hususları sıralar.
22. Kırık fön uygulama işlem basamaklarını açıklar.
23. Kırık fön uygulaması sonunda saçın şekillendirilmesi ile ilgili yapılması gerekenleri açıklar.
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KOZMETİK DERSİ
Bu derste öğrenciye; kozmetikleri tanıma, cilt bakım, saç bakım, vücut bakım, makyaj ve el ayak
bakımı kozmetiklerini tedarik etmeye yönelik bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

🔷 Kazanım 1: Ürünlerin özelliklerine göre kozmetikleri test eder.
🔷 Modül Adı: Kozmetikleri Tanıma
🔷 Bilgi:
1. Kozmetiğin tarihçesini açıklar.
2. Kozmetiği açıklar.
3. Kozmetik ürünlerin görevleri açıklar.
4. Kozmetik ürünlerin sınıflandırılmasını listeler.
5. Kozmetik ürünlerin özelliklerini açıklar.
6. Emülsiyonların yapılarını açıklar.
7. Emülsiyonların özelliklerini sıralar.
8. Emülsiyonların cilt üzerindeki etkilerini açıklar.
9. Emülsiyonların cilt üzerindeki emilimini açıklar.
10. Kozmetik ürünlerde kullanılan hammaddeleri sıralar.
11. Kozmetik ürünlerde kullanılan hammaddelerin etkilerini açıklar.
12. Kozmetiklerde kullanılan ham maddelerin kullanım alanlarını açıklar.

🔷 Kazanım 2: Cilt bakım kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik
eder.

🔷 Modül Adı: Cilt Bakım Kozmetikleri
🔷 Bilgi:
1. Temizleyici kozmetikleri açıklar.
2. Temizleyici kozmetiklerin çeşitlerini açıklar.
3. Temizleyici kozmetiklerin özelliklerini açıklar.
4. Temizleyici kozmetiklerin kullanımını açıklar.
5. Temizleyici kozmetikleri temin etme yöntemlerini açıklar.
6. Temizleyici kozmetiklerin saklama koşullarını açıklar.
7. Peelingi açıklar.
8. Peelinglerin çeşitlerini açıklar.
9. Peelinglerin özelliklerini açıklar.
10. Peelinglerin kullanımını açıklar.
11. Peelinglerin temin etme yöntemlerini açıklar.
12. Peelinglerin saklama koşullarını açıklar.
13. Cilt sıkıştırıcı kozmetikleri açıklar.
14. Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin çeşitlerini açıklar.
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15. Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin özelliklerini açıklar.
16. Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin kullanımını açıklar.
17. Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin temin etme yöntemlerini açıklar.
18. Cilt sıkıştırıcı kozmetiklerin saklama koşullarını açıklar.
19. Cilt maskelerini açıklar.
20. Cilt maskelerinin çeşitlerini açıklar.
21. Cilt maskelerinin özelliklerini açıklar.
22. Cilt maskelerinin kullanımını açıklar.
23. Cilt maskelerinin temin etme yöntemlerini açıklar.
24. Cilt maskelerinin saklama koşullarını açıklar.
25. Cilt nemlendirici kozmetikleri açıklar.
26. Cilt nemlendirici kozmetiklerin çeşitlerini açıklar.
27. Cilt nemlendirici kozmetiklerin özelliklerini açıklar.
28. Cilt nemlendirici kozmetiklerin kullanımını açıklar.
29. Cilt nemlendirici kozmetiklerin temin etme yöntemlerini açıklar.
30. Cilt nemlendirici kozmetiklerin saklama koşullarını açıklar.
31. Özel bakım kozmetiklerini açıklar.
32. Özel bakım kozmetiklerinin çeşitlerini açıklar.
33. Özel bakım kozmetiklerinin özelliklerini açıklar.
34. Özel bakım kozmetiklerinin kullanımını açıklar.
35. Özel bakım kozmetiklerin temin etme yöntemlerini açıklar.
36. Özel bakım kozmetiklerinin saklama koşullarını açıklar.
37. Tıraş kozmetiklerini açıklar.
38. Tıraş kozmetiklerinin çeşitlerini açıklar.
39. Tıraş kozmetiklerinin özelliklerini açıklar.
40. Tıraş kozmetiklerinin kullanımını açıklar.
41. Tıraş kozmetik ürünlerinin temin etme yöntemlerini açıklar.
42. Tıraş kozmetiklerinin saklama koşullarını açıklar.

🔷 Kazanım 3: Saç bakım kozmetiklerini ihtiyaca, kaliteye ve ekonomiklik ilkelerine uygun tedarik eder.
🔷 Modül Adı: Saç Bakım Kozmetikleri
🔷 Bilgi:
1. Saç temizleme kozmetiklerini açıklar.
2. Saç temizleme kozmetiklerinin çeşitlerini açıklar.
3. Saç temizleme kozmetiklerinin özelliklerini açıklar.
4. Saç temizleyici kozmetiklerin kullanım alanlarını açıklar.
5. Saç temizleme kozmetiklerini temin etme yöntemlerini açıklar.
6. Saç temizleme kozmetiklerinin saklama koşullarını açıklar.
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7. Saç temizleme kozmetiklerini açıklar.
8. Saç temizleme kozmetiklerinin çeşitlerini açıklar.
9. Saç temizleme kozmetiklerinin özelliklerini açıklar.
10. Saç temizleyici kozmetiklerin kullanım alanlarını açıklar.
11. Saç temizleme kozmetiklerini temin etme yöntemlerini açıklar.
12. Saç temizleme kozmetiklerinin saklama koşullarını açıklar.
13. Saça kalıcı dalga veren kozmetikleri açıklar.
14. Permanant losyonunun çeşitlerini açıklar.
15. Permanant losyonunun özelliklerini açıklar.
16. Permanant losyonunun kullanımını açıklar.
17. Permanant losyonunun saç üzerindeki etkisini açıklar.
18. Permanant losyonunun uygulanmaması gereken durumlarını sıralar.
19. Permanant uygulama sonrası dikkat edilecek hususları sıralar.
20. Permanant losyonunu temin etme yöntemlerini açıklar.
21. Permanant losyonunun saklama koşullarını açıklar.
22. Saç boyalarını ve saç rengini açıcı kozmetikleri açıklar.
23. Saç boyalarının ve saç rengini açıcı kozmetiklerin çeşitlerini açıklar.
24. Saç boyalarını ve saç rengini açıcı kozmetiklerinin özelliklerini açıklar.
25. Saç boyalarını ve saç rengini açıcı kozmetiklerin kullanımını açıklar.
26. Saç boyalarının ve saç rengini açıcı kozmetiklerin saç üzerindeki etkisini açıklar.
27. Saç boyalarının ve saç rengini açıcı kozmetiklerin uygulanmaması gereken durumlarını sıralar.
28. Saç boyalarının ve saç rengini açıcı kozmetiklerin uygulama sonrası dikkat edilecek hususları sıralar.
29. Saç boyalarını ve saç rengini açıcı kozmetikleri temin etme yöntemlerini açıklar.
30. Saç boyalarını ve saç rengini açıcı kozmetikleri saklama koşullarını açıklar.

🔷 Kazanım 4: Vücut bakım kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik
eder.

🔷 Modül Adı: Vücut Bakım Kozmetikleri
🔷 Bilgi:
1. Sabunları açıklar.
2. Sabunların yapı ve özelliklerini açıklar.
3. Sabun çeşitleri sıralar.
4. Sabunların kullanımını açıklar.
5. Banyo kozmetiklerini açıklar.
6. Banyo kozmetiklerinin yapı ve özelliklerini açıklar.
7. Banyo kozmetiklerinin çeşitlerini sıralar.
8. Banyo kozmetiklerinin kullanımını açıklar.
9. Vücut deodorantlarını açıklar.
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10. Vücut deodorant kozmetiklerinin çeşitlerini açıklar.
11. Vücut deodorantlarının etkilerini açıklar.
12. Vücut deodorantlarının kullanımında dikkat edilecek hususları sıralar.
13. Parfümü açıklar.
14. Parfümlerin yapı ve özelliklerini açıklar.
15. Parfümleri kokularına göre sınıflandırılmasını yapar.
16. Parfümlerin seçiminde dikkat edilecek hususları açıklar.
17. Parfüm kullanımında dikkat edilecek hususları açıklar.
18. Kıl dökücü kozmetikleri açıklar.
19. Kıl dökücü kozmetikleri yapı ve özelliklerini açıklar.
20. Kıl dökücü kozmetiklerin kullanımında dikkat edilecek noktaları açıklar.
21. Vücut nemlendiricilerini açıklar.
22. Selülit kremlerini açıklar.
23. Vücut sıkılaştırıcıları açıklar.
24. Çatlak kremlerini açıklar.
25. Göğüs bakım kremlerini açıklar.
26. İnceltici ve şekillendirici kremlerini açıklar.
27. Vücut peelinglerini açıklar.
28. Vücut maskelerini açıklar.
29. Cilt bronzlaşmasını açıklar.
30. Güneş kozmetiklerini açıklar.
31. Güneşten koruyucu kozmetik çeşitlerini sıralar.
32. Güneş koruyucu ürünlerin kullanım amacını açıklar.
33. Güneşten koruma faktörünü açıklar.
34. Güneşten korunmada dikkat edecek hususları sıralar.
35. Güneşten koruyucu kozmetiklerin kullanımını ve etkilerini açıklar.
36. Güneşlenme sonrası kullanılan kozmetikleri açıklar.

🔷 Kazanım 5: Makyaj kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik eder.
🔷 Modül Adı: Makyaj Kozmetikleri
🔷 Bilgi:
1. Fondöten çeşitlerini açıklar.
2. Fondötenlerin özelliklerini açıklar.
3. Fondötenlerin kullanımını açıklar.
4. Fondöteni açıklar.
5. Fondötenleri temin etme yöntemlerini açıklar.
6. Fondötenlerin saklama koşullarını açıklar.
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7. Pudra açıklar.
8. Pudra çeşitlerini açıklar.
9. Pudra özelliklerini açıklar.
10. Pudraların kullanımını açıklar.
11. Pudraları temin etme yöntemlerini açıklar.
12. Pudraların saklama koşullarını açıklar.
13. Allığı açıklar.
14. Allık çeşitlerini açıklar.
15. Allık özelliklerini açıklar.
16. Allıkların kullanımını açıklar.
17. Allıkları temin etme yöntemlerini açıklar.
18. Allıkların saklama koşullarını açıklar.
19. Göz makyajı kozmetiklerini açıklar.
20. Göz makyajı kozmetiklerinin çeşitlerini açıklar.
21. Göz makyajı kozmetiklerinin özelliklerini açıklar.
22. Göz makyajı kozmetiklerinin kullanımını açıklar.
23. Göz makyajı kozmetiklerini temin etme yöntemlerini açıklar.
24. Göz makyajı kozmetiklerini saklama koşullarını açıklar.
25. Dudak boyalarını açıklar.
26. Dudak boyalarının çeşitlerini açıklar.
27. Dudak boyalarının özelliklerini açıklar.
28. Dudak boyalarının kullanımını açıklar.
29. Dudak boyalarını temin etme yöntemlerini açıklar.
30. Dudak boyalarının saklama koşullarını açıklar.
31. Özel makyaj kozmetiklerini açıklar.
32. Özel makyaj kozmetiklerinin çeşitlerini açıklar.
33. Özel makyaj kozmetiklerinin özelliklerini açıklar.
34. Özel makyaj kozmetiklerinin kullanımını açıklar.
35. Özel makyaj kozmetiklerini temin etme yöntemlerini açıklar.
36. Özel makyaj kozmetiklerini saklama koşullarını açıklar.

🔷 Kazanım 6: El ve ayak bakımı kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak
tedarik eder.

🔷 Modül Adı: El ve Ayak Bakımı Kozmetikleri
🔷 Bilgi:
1. Tırnağın yapısını açıklar.
2. Tırnak kozmetik ürünlerini açıklar.
3. Tırnak kozmetik ürünlerinin çeşitlerini sınıflandırır.
4. Tırnak kozmetik ürünlerinin özelliklerini açıklar.
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5. Tırnak kozmetiklerinin kullanımını açıklar.
6. Tırnak kozmetik ürünlerinin temin etme yöntemlerini açıklar.
7. Tırnak kozmetiklerinin saklama koşullarını açıklar.
8. El kremleri ve losyonlarını açıklar.
9. El kremleri ve losyonlarının çeşitlerini sınıflandırır.
10. El kremleri ve losyonlarının özelliklerini açıklar.
11. El kremleri ve losyonlarını kullanımını açıklar.
12. El kremleri ve losyonlarını temin etme yöntemlerini açıklar.
13. El kremleri ve losyonlarını saklama koşullarını açıklar.
14. Ayağa uygulanan kozmetikleri açıklar.
15. Ayağa uygulanan kozmetiklerin çeşitlerini sınıflandırır.
16. Ayağa uygulanan kozmetiklerin özelliklerini açıklar.
17. Ayağa uygulanan kozmetiklerin kullanımını açıklar.
18. Ayağa uygulanan kozmetiklerin temin etme yöntemlerini açıklar.
19. Ayağa uygulanan kozmetikleri saklama koşullarını açıklar.

MESLEKİ RESİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; nokta-çizgi ile yüzey düzenleme, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma,
renk bilgisi ile yüzey düzenlemeleri oluşturma, yüz ve saç şekilleri çizerek düzeltme tekniklerini uygulamaya yönelik bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

🔷 Kazanım 1: Temel çizim ve renklendirme teknikleri ile yüzey düzenlemeleri yapar.
🔷 Modül Adı: Temel Çizim ve Renklendirme
🔷 Bilgi:
1. Temel tasarım eğitiminin önemini açıklar.
2. Noktayı tanımlar.
3. Noktanın plastik sanatlardaki önemini açıklar.
4. Çizgiyi tanımlar.
5. Çizginin plastik sanatlardaki önemini açıklar.
6. Çizgi çeşitlerini açıklar.
7. Çizginin psikolojik ve karakteristik etkilerini açıklar.
8. Nokta çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemesi yaparken dikkat edilecek noktaları açıklar.
9. Açık-koyuyutanımlar.
10. Tonu tanımlar.
11. Ton çubuğunu(Valör)tanımlar.
12. Formutanımlar.
13. Kompozisyonutanımlar.
14. Açık-koyu ile yüzey düzenlemesinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar.
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15. Renk oluşumunu açıklar.
16. Tayf kavramını tanımlar.
17. Armoni kavramını tanımlar.
18. Skala kavramını tanımlar.
19. Kontrast kavramını tanımlar.
20. Kromatik kavramını tanımlar.
21. Işık kavramını tanımlar.
22. Renk perspektifini açıklar.
23. Renk gruplarını açıklar.
24. Ana renkleri sıralar.
25. Ara renkleri sıralar.
26. Sıcak ve soğuk renkleri sıralar.
27. Nötr renkleri sıralar.
28. Guaj boya tekniğinin özelliklerini açıklar.
29. Guaj boya tekniğinde kullanılan araç ve gereç özelliklerini açıklar.
30. Guaj boya tekniğini uygulamada dikkat edilecek noktaları açıklar.
31. Renk kontrastlıklarını sıralar.
32. Yalın renk kontrastını açıklar.
33. Açık-Koyu kontrastını açıklar.
34. Sıcak–Soğuk kontrastını açıklar.
35. Tamamlayıcı kontrastı açıklar.
36. Yanıltıcı kontrastı açıklar.
37. Kalite kontrastını açıklar.
38. Miktar kontrastını açıklar.
39. Renklerin psikolojik etkilerini açıklar.
40. Kolaj tekniğini açıklar.

🔷 Kazanım 2: Yüz ve saç şekilleri çizerek düzeltme tekniklerini uygular.
🔷 Modül Adı: Yüz ve Saç Şekilleri
🔷 Bilgi:
1. Yüz şekillerinin çeşitlerini açıklar.
2. Yüzdeki kusurlu hatları ayırt eder.
3. Yüzü oval yüz şekline uydurmak için yapılması gereken düzeltmeleri açıklar.
4. Göz şekillerinin çeşitlerini açıklar.
5. Gözdeki kusurlu hatları ayırt eder.
6. Gözü badem göz şekline uydurmak için yapılması gereken düzeltmeleri açıklar.
7. Dudak şekillerinin çeşitlerini açıklar.
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8. Dudaktaki kusurlu hatları ayırt eder.
9. Yüz anatomisine uygun olarak yapılması gereken düzeltmeleri açıklar.
10. Kaş şekillerinin çeşitlerini açıklar.
11. Kaşların yüzdeki doğru orantısını açıklar.
12. Kaştaki kusurlu hatları ayırt eder.
13. Yüz hatlarına uygun olarak yapılması gereken düzeltmeleri açıklar.
14. Çene şekillerinin çeşitlerini açıklar.
15. Çenedeki kusurlu hatları ayırt eder.
16. Yüz hatlarına uygun olarak yapılması gereken düzeltmeleri açıklar.
17. Burun şekillerinin çeşitlerini açıklar.
18. Burundaki kusurlu hatları ayırt eder.
19. Yüz hatlarına uygun olarak yapılması gereken düzeltmeleri açıklar.
20. Saç şekillerinin çeşitlerini açıklar.
21. Saç şekillerinin yüz üzerindeki etkilerini açıklar.
22. Değişik saç şekillerini farklı yüz şekilleriyle karşılaştırır.

TEMEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iskelet, kas ve vücut sistemlerinin yapı ve işlevlerini ayırt etmeye yönelik bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

🔷 Kazanım 1: İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt eder.
🔷 Modül Adı: İskelet ve Kasların Yapı ve İşlevleri
🔷 Bilgi:
1. İskelet yapıyı tanımlar.
2. İskelet yapının görevlerini izah eder.
3. Kemik türlerini açıklar.
4. Baş kemiklerini açıklar.
5. Gövde kemiklerini izah eder.
6. Üst Ekstremite Kemiklerini açıklar.
7. Alt Ekstremite Kemikleri açıklar.
8. Eklemleri izah eder.
9. Eklemlerin çeşitlerini sınıflandırır.
10. Kasların yapısını açıklar.
11. Kas türlerini sınıflandırır.
12. Kasların görevlerini sıralar.
13. Vücut bölümlerinin kaslarını açıklar.
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🔷 Kazanım 2: Vücut sistemlerinin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
🔷 Modül Adı: Vücut Sistemlerinin Yapı ve İşlevleri
🔷 Bilgi:
1. Duyu organlarını açıklar.
2. Duyu organlarının çeşitlerini sınıflandırır.
3. Duyu organlarının yapısını açıklar.
4. Duyu organlarının görevlerini açıklar.
5. Dolaşım sistemini açıklar.
6. Dolaşım sisteminin işlevini açıklar.
7. Dolaşım sistemi organlarını sıralar.
8. Dolaşım sistemi organlarının görevlerini açıklar.
9. Büyük ve küçük dolaşımı açıklar.
10. Solunum sistemini açıklar.
11. Solunum sisteminin işlevini açıklar.
12. Solunum sistemi organlarını sıralar.
13. Solunum sistemi organlarının görevlerini açıklar.
14. Sindirim sistemini açıklar.
15. Sindirim sisteminin işlevini açıklar.
16. Sindirim sistemi organlarını sıralar.
17. Sindirim sistemi organlarının görevlerini açıklar.
18. Sinir sistemini açıklar.
19. Sinir sisteminin işlevini açıklar.
20. Sinir sistemi organlarını sıralar.
21. Sinir sistemi organlarının görevlerini açıklar.
22. Boşaltım sistemini açıklar.
23. Boşaltım sisteminin işlevini açıklar.
24. Boşaltım sistemi organlarını sıralar.
25. Boşaltım sistemi organlarının görevlerini açıklar.
26. Üro genital sistemi açıklar.
27. Üro genital sistemin işlevini açıklar.
28. Üro genital sistemin organlarını sıralar.
29. Üro genital sistemin organlarının görevlerini açıklar.
30. Endokrin sistemi açıklar.
31. Endokrin sistemin işlevini açıklar.
32. Endokrin sistemin organlarını sıralar.
33. Endokrin sistemin organlarının görevlerini açıklar.
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