Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΗΝΗΣ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος

2

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:

THEATRE - STAGE MAKE-UP ARTIST
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ
 Περιγράφει τη χρήση των εργαλείων, καθώς και τη σύσταση, τις ιδιότητες, τη χρήση των υλικών που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του
επαγγελματικού μακιγιάζ θεάτρου-σκηνής σε συνδυασμό με την επίδραση του χρόνου, του φωτισμού και της θερμοκρασίας στα
προϊόντα αυτά.
 Συνοψίζει τις βασικές αρχές των χρωματικών συνδυασμών και της θεωρίας των χρωμάτων εν γένει.
 Εξηγεί τις τεχνικές διαμόρφωσης του προσώπου (που κυμαίνονται από την απλή διαμόρφωση μέχρι την ολοκληρωτική μεταμόρφωσή
του), ανάλογα με τον ρόλο - τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει το άτομο επί σκηνής, τα ενδύματα που φοράει και την εποχή που
αναπαριστά η σκηνική του παρουσία.
 Προσδιορίζει τις διαφορετικές μορφολογίες του προσώπου και αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά όλων των τύπων δέρματος σε
συνδυασμό με τις ασθένειές τους.
 Ερμηνεύει την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που σχετίζεται με τα τεχνικά θέματα του επαγγελματικού μακιγιάζ θεάτρου-σκηνής.
 Αναγνωρίζει τη συμβολή της γυμναστικής και της σωστής διατροφής στην υγεία του δέρματος και του σώματος εν γένει.
 Παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βασικών περιόδων στην ιστορία του θεάτρου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Αξιοποιεί τα ενδεδειγμένα υλικά για την αισθητική φροντίδα και περιποίηση κάθε τύπου δέρματος.
 Συνθέτει χρώματα με στόχο την επίτευξη αρμονικών χρωματικών αποχρώσεων ανάλογα με τα χρώματα του προσώπου, της ενδυμασίας,
του φωτισμού που επικρατούν στο πλαίσιο μιας παράστασης.
 Μελετά τη μορφολογία διαφόρων σχημάτων και τύπων προσώπων και επιφέρει τυχόν διορθώσεις με τη χρήση των κατάλληλων υλικών.
 Διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά ενός ηθοποιού ή μεταμορφώνει πλήρως το πρόσωπό του ανάλογα με τον ρόλο - τον χαρακτήρα που
ενσαρκώνει και την εποχή που αναπαριστά η παράσταση.
 Προσαρμόζει την ένταση του μακιγιάζ ενός ηθοποιού ανάλογα με τον φωτισμό και την απόσταση μεταξύ σκηνής και θεατών.
 Αποδίδει με πληρότητα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά μακιγιάζ για μια ευρεία γκάμα ατόμων (ηθοποιούς, παρουσιαστές,
δημοσιογράφους, προσκεκλημένους) ανάλογα με τη φυσιογνωμία των ρόλων, το σκηνοθετικό ύφος και τους χώρους μιας
οπτικοακουστικής παραγωγής.
 Αποδίδει ρεαλιστικά, μέσα από την επιδέξια αξιοποίηση προϊόντων για ειδικά εφέ, διάφορες μεταμορφώσεις του προσώπου ή του
σώματος: δερματικές κακώσεις και δερματικές βλάβες.
 Πραγματοποιεί αποτρίχωση σε κάθε τύπο δέρματος με τη χρήση των κατάλληλων μηχανικών μέσων ή φυσικών / χημικών σκευασμάτων.
 Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής όσον αφορά στη χρήση των εργαλείων του μακιγιάζ και το χώρο εργασίας εν γένει.
 Χειρίζεται με άνεση ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλους τους συντελεστές μιας παράστασης με στόχο την καλύτερη δυνατή αισθητική διαμόρφωση των
χαρακτηριστικών των ατόμων που εμφανίζονται επί σκηνής.
 Διακρίνει τον δημιουργικό και εικαστικό χαρακτήρα της εργασίας του, ώστε να μην «τυποποιείται» στην επιτέλεση του έργου του.
 Ανανεώνει τις επαγγελματικές του πρακτικές και γνώσεις με βάση τις νέες τάσεις στα εργαλεία και τα υλικά του τομέα του.
 Συγκροτεί, ανανεώνει και παρουσιάζει επιτυχώς ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) σε κάθε πιθανό
ενδιαφερόμενο εργοδότη-πελάτη με βάση τις τάσεις της κοινωνίας του θεάματος.
 Υιοθετεί στην επιτέλεση του έργου του τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
 Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά προβλήματα και δυσκολίες που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εργασίας του, βασιζόμενος στις αρχές της
κοινωνικής ψυχολογίας.
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Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. |
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Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του βασίζεται
στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για
τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019 |
europass.cedefop.europa.eu
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4. Φάσμα

επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε θέατρο, κινηµατογράφο, τηλεόραση, περιοδικά µόδας, οίκους
µόδας, φωτογραφικά στούντιο.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 53-2001), ως ισχύει.
5. Επίσημη

βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του τίτλου
σπουδών/προσόντος

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών
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Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1

Ναι

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση
Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων πιστοποίησης
(επιτυχών / αποτυχών)
Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1

Όχι

Νομική βάση
Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
6. Επίσημα

αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο
πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013)
7.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1
Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ ή ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 3
ΕΠΠ/EQF)
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών
(Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:
Ανατομία, Φυσιολογία, Κοσμετολογία, Πρώτες βοήθειες, Ψυχολογία – Δεοντολογία επαγγέλματος, Χρωματολογία, Διαιτολογία, Αισθητική
ενδοκρινολογία, Ηλεκτροτεχνία, Marketing, Κινησιολογία, Δερματολογία, Γυμναστική, Αισθητική, Μακιγιάζ, Αποτρίχωση, Σεμινάρια –
Διαλέξεις – Εργασίες, Σχέδιο μακιγιάζ, Μορφολογία μακιγιάζ, Οργάνωση εργασίας, Μακιγιάζ θεάτρου – Κινηματογράφου – Τηλεόρασης,
Αγγλικά, Χρήση Η/Υ.
Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr
Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr/
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Εφόσον ισχύει.
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