
  NGHỀ BỚI TÓC CĂN BẢN  (Module 1) 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

 + Phương pháp bới tóc căn bản 

 + Phương pháp đánh rối tóc, ghim kẹp, phương pháp chọn kiểu phù hợp 

với khuôn mặt, lứa tuổi. 

Về kỹ năng nghề: 

 + Sau khóa học, học viên có khả năng: thắt bím các kiểu, đánh rối tạo độ 

phồng bới tóc đơn giản, đi làm, đi chơi, dự tiệc. 

 Thời gian học: 36 giờ 

 Tuần học 3 buổi (4 tuần) 

 Học phí: 700.000 đ 

 

 NGHỀ BỚI TÓC DỰ TIỆC – DẠ HỘI  (Module 2) 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

 + Phương pháp bới tóc dự tiệc 

 + Phương pháp chọn kiểu tóc theo khuôn mặt, lứa tuổi. 

Về kỹ năng nghề: 

 + Bớt tóc các kiểu dự tiệc ngày, tiệc đêm hợp thời trang. 

 + Biết cuốn múi, xoắn thừng, đánh rối, tạo độ phồng cho tóc  

 + Chọn kiểu phù hợp theo yêu cầu của khách  

 Thời gian học: 36 giờ 

 Tuần học 3 buổi (4 tuần) 

 Học phí: 700.000 đ 

   

  



  NGHỀ BỚI TÓC CHUYÊN NGHIỆP  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

 + Phương pháp bới tóc từ căn bản đến nâng cao, phương pháp đánh 

rối cuốn múi, cuốn úp, cách ghim kẹp. 

 + Phương pháp làm các dạng múi khó, dạng nghiêng, đứng, xoắn trụ 

cách chọn kiểu phù hợp với khuôn mặt cô dâu. 

 + Phương pháp tạo kiểu tóc mới.  

Về kỹ năng nghề: 

 + Bới được các kiểu tóc dạ hội, dự tiệc, cô dâu 

 + Cách cuốn múi đôi, xoắn sò thắt bím, thực hiện các kiểu khó, xoắn 

trụ, cuốn múi lớn. 

 + Chọn kiểu phù hợp với cỡ tóc, khuôn mặt trang phục  

 Thời gian học: 180 giờ 

 Tuần học 3 buổi (5 tháng) 

 Học phí: 6.000.000 đ 

 


