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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΟΤ ΜΑΚΘΓΘΑΖ
Η νινθιεξώκελε θνίηεζε ζηνλ ηνκέα Αηζζεηηθής – Μαθηγηάδ είλαη 2 έηε. Η θνίηεζε ζην ηνκέα
Επαγγεικαηηθό Μαθηγηάδ είλαη 1 έηνο. Σα εληαηηθά ηκήκαηα Αηζζεηηθού Μαθηγηάδ (πξσηλό,
βξαδπλό, λπθηθό) δηαξθνύλ 3 κήλεο.
Σα καζήκαηα ηνπ Επαγγεικαηηθού Μαθηγηάδ είλαη:



















Μνξθνινγία επαγγεικαηηθνύ καθηγηάδ (ζρήκαηα πξνζώπνπ, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά)
Αηζζεηηθό Mαθηγηάδ (πξσηλό - απνγεπκαηηλό – βξαδηλό)
Γηνξζσηηθό Μαθηγηάδ
Μαθηγηάδ λύθεο
Μαθηγηάδ media (ηειεόξαζεο, δηαθήκηζεο, video clip)
Μαθηγηάδ θηλεκαηνγξάθνπ (εζσηεξηθό – εμσηεξηθό γύξηζκα)
Μαθηγηάδ θσηνγξαθίαο (αζπξόκαπξεο, έγρξσκεο θαη θαιιηηερληθήο)
Μαθηγηάδ επνρήο – Γεθαεηηώλ
Μαθηγηάδ ζεάηξνπ (Κιαζηθό-Μπαιέην-Όπεξα)
Μαθηγηάδ Παζαξέιαο
Υξσκαηνινγία - Αλάιπζε ρξσκαηηθνύ ηύπνπ
Face θαη Body painting
Special Δffects Α θαη Β κέξνο
Μαθηγηάδ κε αεξνγξάθν
Δπαγγεικαηηθή δενληνινγία επαγγέικαηνο
Skin camouflage – θαιππηηθό καθηγηάδ
Γηπισκαηηθή εξγαζία
Γεκηνπξγία πξνζσπηθνύ book

EXTRA ΕΞΕΘΔΘΚΕΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΘ ΠΟΤ Α ΔΘΝΟΤΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑ




Skin camouflage (ηερληθή θάιπςεο ησλ δηαθόξσλ βιαβώλ ηνπ δέξκαηνο όπσο θνθθηλίιεο,
αθκή, νπιέο, ηαηνπάδ θαη ζηνηρεία ςπρνινγίαο ησλ αλζξώπσλ πνπ πάζρνπλ από απηά)
Βαθή θαη πεξκαλάλη βιεθαξηδώλ
Airbrush Makeup

Οη ζύγτρολες εηαηρείες Μαθηγηάδ είλαη πάληα δίπια κας γηα λα καζαίλοσκε όηη θαηλούρηο ζσκβαίλεη ζηο τώρο ηοσ
Μαθηγηάδ.
Σσλεργαδόκαζηε κε γλωζηές εηαηρείες όπως ε Kryolan, Make Up Studio, Visign.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ SPECIAL EFFECTS & BODY PAINTING
Η ρξήζε ησλ Special Effects (FX make up ) κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ – κεγεζύλνπλ ηα θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά, λα παξνπζηάζνπλ κεηαθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξόζσπα θαζώο θαη fantasy make
up. Αλαπαξηζηνύλ αιινηώζεηο, πξνβιήκαηα, παξακνξθώζεηο όρη κόλν ζε ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη
ζην δέξκα ζε πξόζσπν θαη ζώκα.
Σο πρόγρακκα περηιακβάλεη:
Σξαύκαηα - Οπιέο – Δγθαύκαηα - Μώισπεο - Αθκή – Γήξαλζε - Πξνζζεηηθά (κύηε, πεγνύλη, απηηά)
Δθαξκνγή θαη δεκηνπξγία θαιάθξαο - Κνκκέλα άθξα - Γεκηνπξγία εθκαγείνπ - Γεκηνπξγία
πξνζζεηηθώλ (εξγαζία πάλσ ζε αξλεηηθό θαινύπη)
Οι ζποςδαζηέρ θα μάθοςν και θα σπηζιμοποιήζοςν μια ποικιλία πποφόνηυν ειδικά ζσεδιαζμένα για
αςηέρ ηιρ ηεσνικέρ όπυρ τεύηικο αίμα, κεπί, κόλλερ, διαλςηικά, πποζθεηικά, λάηεξ κ.α.
Σν face θαη ηο body painting είλαη δσγξαθηθή πάλσ ζην πξόζσπν θαη ην ζώκα κε ζθνπό ηε
δεκηνπξγία ελόο άιινπ ραξαθηήξα, απεηθόληζε ηνπ εμσπξαγκαηηθνύ, απνηύπσζε κηαο δηαθήκηζεο κε
εηδηθά πξντόληα ρξεζηκνπνηώληαο πηλέια, ζθνπγγάξηα αιιά θαη αεξνγξάθν.
Δηδάζθοληαη:
Γλώζε πξντόλησλ θαη πιηθώλ - Υξήζε ηνπ ρξώκαηνο (ζθηά & θσο) - Μνξθνινγία θαη εθθξάζεηο Σερληθέο ηνπνζέηεζεο θαη δηαβάζκηζεο - Μεηαθνξά ζρεδίνπ από ην ραξηί ζην πξόζσπν ή ζώκα Βαζηθά ειεύζεξα ζρέδηα - Carnival Makeup - Animal Makeup - Fantasy Makeup - Γεκηνπξγία
ραξαθηήξα - Γεκηνπξγία εθέ θαη πιηθώλ ζην ζώκα - Υξήζε αεξνγξάθνπ
ΥΡΗΗ ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΤ











Παξνπζίαζε πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ
πληήξεζε θαη θαζαξηζκόο αεξνγξάθνπ
Πξνηόληα γηα θάζε ηύπν Makeup (Πξόζσπν - ώκα)
Σερληθέο ςεθαζκνύ ζε ραξηί
Σερληθέο ςεθαζκνύ ζε κάζθα
Δθαξκνγή ζην δέξκα
ρεκαηηζκόο θξπδηνύ κε stensil
Tattoo
Αηζζεηηθό Μαθηγηάδ
Extreme Makeup

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΕ ΠΡΟΟΠΣΘΚΕ
Οη απόθνηηνη ζπνπδαζηέο ζηειερώλνπλ αμηόινγεο ζέζεηο θαη θαηαθηνύλ ηελ πξώηε ζέζε ζηνλ
επαγγεικαηηθό ζηίβν σο :

MAKE UP ARTIST ζε ηνκείο όπσο:












Σειενπηηθά θαλάιηα
Κηλεκαηνγξάθν
Θεαηξηθέο παξαγσγέο
Δηαηξείεο παξαγσγήο
Πεξηνδηθά θαη θσηνγξαθήζεηο κόδαο
Γηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο
Δηαηξείεο θαιιπληηθώλ πξντόλησλ
Studio θσηνγξαθίαο
Κέληξα Αηζζεηηθήο – spa – θνκκσηήξηα
Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο - makeup artist
Δπηρεηξεκαηίεο κε ην δηθό ηνπο makeup studio

*Σηο εκπαιδεσηήριο λειηοσργεί Γραθείο Σηαδιοδρομίας και Επαγγελμαηικής Δικηύωζης ποσ
ζηηρίζει και καθοδηγεί σπεύθσνα ηόζο ηοσς ζποσδαζηές όζο και ηοσς αποθοίηοσς ηοσ
εκπαιδεσηηρίοσ !!!!
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