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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Ειδικός maquillage είναι ο ειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τις απαιτούμενες πρακτικές,
γνωστικές και δημιουργικές δεξιότητες για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του προσώπου, καθώς και
την μεταμόρφωση αυτού.
Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, καθώς σ’ αυτόν «εναποθέτουν» οι ενδιαφερόμενοι το πρόσωπό
τους για την «κάλυψη» των αισθητικών ατελειών του.
Ειδικότερα, είναι αυτός που με τη σωστή χρήση των εργαλείων και υλικών του μακιγιάζ καταφέρνει, με
γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την υγιεινή, να μεταμορφώσει και να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο
και σώμα.
Το πιστοποιητικό Certified Expert in Maquillage πιστοποιεί τις επαγγελματικές δεξιότητες:
Ÿ νεοεισερχομένων στον κλάδο της αισθητικής
Ÿ εργαζόμενων αισθητικών ή βοηθών αισθητικών, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων
Ÿ ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται
να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της αισθητικής.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται
εξ ολοκλήρου online.

2. Πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την
λήψη πιστοποιητικού Vellum Certified Expert in Maquillage μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που
υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ
VIDEO: ΝΑΙ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: NAI
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES
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ECVET - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Τ α Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα, απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.
Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθη το
2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Τ ο ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την
αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση
επαγγελματικού προσόντος.
Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:
Ÿ Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση
βαθμών ECVET.
Ÿ Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η κατάκτηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.
Ÿ Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο
ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός
ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.
Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). Α κ ό μ α , συμβάλλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.
Τέλος, το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συνοδεύεται από τη Βεβαίωση Παρακολούθησης
Μαθημάτων ΕΛΚΕΔΙΜ (αναγνωρισμένη και μοριοδοτούμενη) και από το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της Vellum Global Educational Services.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ISO 9001:2015
Το πρόγραμμα διαχείρισης της Vellum Global Educational Services επιθεωρήθηκε από την InovaCert GCB Ltd. κι ευρέθη να συμμορφώνεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και
διατήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (αρ. Πιστοποιητικού:
030350000540009). Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του φορέα κατάρτισης Ελληνικά
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) τα οποία αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον φορεά
RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82Q).
Το ISO 9001:2015, ως διεθνές πρότυπο, έχει αναγνωριστεί ως η βάση για κάθε εταιρεία η οποία προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή
ποιοτική του βελτίωση, κάτι που εξασφαλίζεται από τακτικούς ελέγχους των διαδικασιών από ανεξάρτητο
φορέα πιστοποίησης.

ISO/IEC 27001:2013
O φορέας κατάρτισης Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχει επίσης αξιολογηθεί
και πιστοποιηθεί από το φορέα RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82IS) ότι τηρεί το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 27001:2013, το οποίο οφορά τη διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριών.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχουν πιστοποιηθεί έπειτα από σχετική
απόφαση, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδ: 2000453). Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο ενοποιημένος φορέας που προέκυψε από τη συγχώνευση
τριών φορέων οι οποίοι εξυπηρετούσαν το δίκτυο Δια Βίου Μάθησης: το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και
το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).
Στόχος του ΕΟΠΠΕΠ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και της αμεροληψίας στο ενιαίο πλαίσιο ποιότητας
για τη Δια Βίου Μάθηση.
Τόσο η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και η Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ,
εξασφαλίζουν την ικανότητα των ανωτέρω φορέων (Vellum Global Educational Services & ΕΛΚΕΔΙΜ) να
παρέχουν ποιοτικά επιμορφωτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταρτιζόμενων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Η αναγκαιότητα του μακιγιάζ
Το μακιγιάζ σε διάφορους λαούς
Το μακιγιάζ στην Ευρώπη
Κατηγορίες μακιγιάζ
2. ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Χρωματικός κύκλος
Στοιχεία του χρώματος
Θερμά-ψυχρά-συμπληρωματικά χρώματα
Συμπληρωματικά χρώματα
3. ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Δέρμα
Τύποι δέρματος
4. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ
Ζώνες προσώπου
Σχήματα προσώπου
5. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φρύδια
Ÿ Ιδανική θέση φρυδιών
Ÿ Τύποι φρυδιών
Μάτια
Ÿ Σημεία και επιφάνειες ματιού
Ÿ Ιδανική θέση ματιών
Τύποι ματιών
Ÿ Χείλη
Ÿ Ιδανική θέση χειλιών
Ÿ Τύποι χειλιών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
6. ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Υλικά προετοιμασίας δέρματος
Υλικά εφαρμογής μακιγιάζ
7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Πινέλα μακιγιάζ
Βοηθητικός εξοπλισμός
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Διαδικασία εφαρμογής του αισθητικού μακιγιαζ
Ÿ Κάλυψη δυσχρωμιών
Ÿ Εφαρμογή βάσης make up
Ÿ Φωτοσκιάσεις
Ÿ Μακιγιάζ φρυδιών
Ÿ Μακιγιάζ ματιών
Ÿ Tοποθέτηση ρουζ
Ÿ Τοποθέτηση περιγράμματος χειλιών – κραγιόν
Είδη μακιγιάζ
Ÿ Φυσικό μακιγιάζ
Ÿ Βραδινό μακιγιάζ
Ÿ Νυφικό μακιγιάζ
9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Μακιγιάζ φωτογραφία
Μακιγιάζ τηλεόραση
Μακιγιάζ θεάτρο
Μακιγιάζ κινηματογράφο
Ÿ Υλικά special effects
Ÿ Διαδικασία εφαρμογής προσθετικών υλικών
Ÿ Γήρανση
Face & Body painting
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Η Νένα Σταμπουλίδου γεννήθηκε στα Γρεβενά από γονείς εκπαιδευτικούς και
είναι μητέρα τριών αγοριών. Αποφοίτησε από το Ελληνογερμανικό Δημοτικό
Σχολείο. Το 1987 εισήχθη στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου
Πατρών από όπου και αποφοίτησε το 1993 ως Διπλωματούχος Χημικός
Μηχανικός.
Το 1996 εισήχθη με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, στο
τμήμα Αισθητικής από όπου και αποφοίτησε το 2000. Το 2001 παρακολούθησε
ετήσιο πρόγραμμα Επαγγελματικού Μακιγιάζ σε μεγάλο κέντρο ΕπαγγελΝένα Σταμπουλίδου

ματικών Σπουδών αισθητικής στη Θεσσαλονίκη. Τον Οκτώβριο του 2009
εισήχθη στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε πρώτη
στο έτος της τον Ιούνιο του 2010.
Από το 2002 έως και σήμερα εργάζεται ως Εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, στον κλάδο της Αισθητικής του Τομέα Υγείας των ΕΠΑΛ (πρώην
ΤΕΕ). Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Make up artist.
Λατρεύει την τέχνη του Μακιγιάζ και ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις
νέες τάσεις του παρακολουθώντας σεμινάρια κορυφαίων make up artists.
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Ãñáöåßá ÁëåîÜíäñåéáò: Ðáýëïõ ÌåëÜ 12, Ô.Ê. 59300, Ôçë.2310501895,fax: 7007003864
Ãñáöåßá Èåóóáëïíßêçò: Áãßïõ ÌçíÜ 7, Ô.Ê. 54625, Ôçë.2310531323
International Diploma in Sales Management
Ïäçãüò Óðïõäþí 20172018
10 Ãñáöåßá Áèçíþí: Ðüíôïõ Ðëáôáéþí êáé Çñïäüôïõ 33, Ìáñïýóé, ÔÊ: 15122, Ôçë: 2107101896
email: info@vellum.org.gr , website: www.vellum.org.gr

