Kurs wizażu i stylizacji – plan i cennik
Roczne szkolenie z wizażu i stylizacji 2020/2021 w szkole Anity Folaron to niepowtarzalna
okazja, by zdobyć wykształcenie, a także realne umiejętności, potwierdzone Certyfikatem
Wizażysty-Stylisty. Dzięki naszemu kursowi wizażu, będziesz mogła rozpocząć pracę w
poszukiwanym i cenionym zawodzie.

Ważne informacje dotyczące kursu:
Decydując się na kurs wizażu, otrzymujesz:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne,
Zajęcia praktyczne to ok. 70% czasu poświęconego na szkolenie,
Zajęcia stacjonarne to minimum 60 godzin,
Zajęcia stacjonarne odbędą się trzy razy: we wrześniu, październiku i czerwcu,
Dostęp do specjalnej platformy learningowej (z ponad 30 godzinami materiałów
szkoleniowych),
Prywatne konsultacje zadań domowych,
Spotkania na ZOOM,
Dedykowana grupa na Facebook (możliwość podzielenia się doświadczeniem z innymi
studentami),
Konsultacje przed obrona pracy dyplomowej (w formie Live streama),
Certyfikat Wizażysty-Stylisty (konieczność zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym),
Zaświadczenie MEN,
Możliwość przygotowania do egzaminu czeladniczego1.

Dodatkowo otrzymujesz:
● Prezent – Kufer Wizażysty o wartości 449zł,
● Focus group – po odbyciu kursu, istnieje możliwość na egzotyczną wyspę Bali.
Dokładne informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Plan zajęć
Roczny kurs wizażu będzie odbywał się w formie stacjonarnej oraz zdalnej:

1

Realizacja egzaminu czeladniczego stanowi kwestię odrębną i przeprowadzana będzie według zasad aktualnych
rozporządzeń państwowej jednostki egzaminacyjnej.

Wrzesień:
●
●
●
●

Zajęcia stacjonarne: 25.09 w godz. od 15.00-18.00 (spotkanie organizacyjne) oraz 26 27.09 w godzinach od 9.00-18.00.
2 godzinne spotkanie online na ZOOM,
Dołączenie do grupy na FB,
Dostęp do platformy learningowej.

Październik:
●
●
●
●

Zajęcia stacjonarne: 09.10. w godz. od 15.00-18.00 oraz 10 - 11.10. w godzinach od
9.00-18.00.
2 godzinne spotkanie online na ZOOM,
Dołączenie do grupy na FB,
Dostęp do platformy learningowej.

Listopad 2020 - Maj 2021
W tym okresie nie przewidujemy zjazdów stacjonarnych. Nauka odbywać się będzie w formie
online – przez spotkania na ZOOM oraz poprzez platformę learningową i konsultacje.
Dodatkowo, w tym okresie, proponowane będą specjalne, dobrowolne dni praktyczne w cenie
200 zł. / dzień ćwiczeniowy. Daty podamy z wyprzedzeniem. Aby spotkanie się odbyło, musi w
nim wziąć minimum 5 uczestników.

Czerwiec:
Dokładne daty zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.
● Zajęcia stacjonarne: piątek w godz. od 15.00-18.00 oraz sobota, niedziela w godzinach
od 9.00-18.00,
● 2 godzinne spotkanie online na ZOOM,
● Dołączenie do grupy na FB,
● Dostęp do platformy learningowej.

Lipiec
●
●

konsultacja i egzamin praktyczny,
Wręczenie Certyfikatów Wizażysta - Stylista.

Cennik
Roczny kurs wizażu na rok 2020/2021 można opłacić na dwa sposoby:
●
●

W ratach (11 rat po 450 złotych),
Jednorazowo – kwota 4.950 zł.

Obowiązuje konieczność wpłacenia 399 złotych zadatku.
UWAGA! Jeśli do 20.08. opłacisz wpisowe (399 złotych), cena szkolenia to tylko 3.949 złotych!
(11 rat po 359 złotych).
Dane do przelewów:
Anita Folaron
ul. Poznańska 111
60-185 Skórzewo
Alior Bank
Nr konta: 12 2490 0005 0000 4000 2373 0778

Program zajęć
W czasie kursu wizażu, poznasz wiele technik makijażowych, odkryjesz tajemnice stylistów i
wizażystów.

WIZAŻ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Technika blendowania,
Technika modelowania,
Technika linearna,
Technika modelażu,
Technika liftingowania optycznego,
Technika monochromatyczna,
Technika kontrastu,
Techniki makijażu daleko i krótkowidza,
Technika spot-light,
Technika Cut Crease,

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Makijaż Korekcyjny - forma,
Makijaż ślubny,
Technika klasyczna,
Technika kredki,
Makijaż wieczorowy,
Techniki Makijażu Beauty,
Makijaż fotograficzny,
Techniki kontrastu
Makijaż kobiety dojrzałej,
Techniki makijażu nude look,
Makijaż smokey eye,
Technika blendowania – inspiracje lata 20’,
Makijaż spotlight, eyeliner, inspiracje lata 50’/60’,
Makijaż Fashion- technika Cut Crease,
Makijaż kreatywny,
Makijaż biżuteryjny.

STYLIZACJA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Analiza kolorystyczna (typy kolorystyczne),
Analiza kolorystyczna,
Typy urody (ciepłe, zimne, dominanty),
Typy osobowości,
Psychologia kolorów,
Kompozycja, proporcje, harmonia, piękno,
Stylizacja ubioru: typy sylwetki,
Ubiór do pracy (znaczenie dress code),
Kreowanie wizerunku całościowego,
Historia mody - podręcznik,
Dresscode, strój wieczorowy, strój koktajlowy,
Do wymienionych rodzajów makijażu omawiane będa stylizacje i dodatki, które tworzą
spójną, harmonijną całość lub oddają klimat np. romantyzmu, dynamiki lub przywołują
klimat minionych lat.

Nauczysz się:
●
●
●
●

Rozróżniać i stosować kosmetyki do profesjonalnego make upu,
Analizować kształty twarzy i jej elementy,
Dobierać odpowiedni rodzaj makijażu,
Rozróżniać i dobierać kolory,

●
●
●
●
●
●
●

Rozpoznawać osobowości i ich upodobania,
Dostosować i wykonać odpowiedni rodzaj makijażu,
Modelowania twarzy i użycia światłocienia,
Techniki kamuflażu i rodzaje korekt,
Sposoby modelowania oka, brwi, ust i kości policzkowych,
Techniki makijażu dla daleko i krótkowidza,
Technik wykonania makijażu Panny Młodej.

Poznasz
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sposoby i możliwości wykorzystania różnych technik makijażu,
Typy kolorystyczne wg klasycznych reguł 4 i 12 pór roku,
Rodzaje sylwetek,
Tajemnice autorskiej analizy kolorystycznej Anity Folaron,
Techniki artystyczne i ich różnorodność,
Technikę kredki w makijażu i jej zastosowanie,
Znaczenie świadomego budowania kompozycji,
Rolę i wpływ kreowania holistycznego wizerunku na życie prywatne i zawodowe osoby,
Niesamowite techniki i efekty makijażu Fashion.

Kurs krok po kroku
Aby wziąć udział w kursie należy:
●

●
●
●

Zapisać się na kurs poprzez link:
https://www.szkola.anitafolaron.pl/produkt/zawodowe-szkolenie-roczne-men-z-wizazu-i-s
tylizacji-2020-2021/,
Wpłacić zadatek,
Wybrać formę płatności: raty lub jednorazowa opłata,
Podać dane i zaakceptować regulamin.

Jeśli wykonasz poprawnie powyższe kroki stajesz się uczestnikiem kursu. Dostęp do platformy i
szczegółowe informacje otrzymasz na pierwszym spotkaniu.

Otrzymanie Certyfikatu Wizażysty-Stylisty
Aby otrzymać Certyfikat Wizażysty-Stylisty, należy spełnić następujące kryteria:
●

uczestnictwo we wszystkich zajęciach stacjonarnych i online (obowiązuje znajomość
materiału ze z części szkolenia prowadzonego online),

●
●
●

realizacja prac domowych,
przygotowanie wylosowanego tematu pracy dyplomowej (wizaż+stylizacja),
wykonanie pracy na modelce w ostatnim dniu zajęć stacjonarnych.

Certyfikat wydawany jest w wersji polskiej, jak i angielskiej.

