
 

Szkolenie Roczne z Wizażu i Stylizacji 
 
 

– informacje 

 
 

Szkolenie Roczne z Wizażu i Stylizacji 2021-2022 w Szkole Anity Folaron to niepowtarzalna 

okazja, by zdobyć wykształcenie, a także realne umiejętności, potwierdzone Dyplomem 

Wizażysty-Stylisty. Dzięki Szkoleniu będziesz mogła rozpocząć pracę w poszukiwanym i 

cenionym zawodzie. 

 
 

Ważne informacje dotyczące kursu: 

 
Decydując się na Szkolenie Roczne z Wizażu i Stylizacji 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/lipcu 
● możliwość dodatkowo płatnych praktyk w cenie 200 zł./osoby przy grupie 8 osób  
● Dostęp do specjalnej platformy eLearningowej zawierającą wiele specjalistycznych 

filmów, zawierających zebrane przez wieloletnie doświadczenie szczegóły i detale  
● Indywidualne konsultacje zadań domowych  
● Spotkania wideo przez Internet, w tym ćwiczenia z wykonywaniem makijażu  
● Dedykowana grupa na Facebook (możliwość podzielenia się doświadczeniem z 

innymi studentami)  
● Konsultacje indywidualne online przed obroną pracy dyplomowej  
● Dyplom Wizażysty-Stylisty (konieczność zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym),  
● Zaświadczenie MEN,  
● Możliwość przygotowania do państwowego egzaminu czeladniczego1.  

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

 

 

 
  



Plan zajęć 
 

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

Wrzesień 2021: 
 

● Zajęcia stacjonarne: 03.09.2021 w godz. od 15:00-18:00 (spotkanie 

organizacyjne) oraz 04-05.09.2021 w godzinach od 9:00-17:00.  
● 2-godzinne spotkanie online  
● Dołączenie do grupy na FB,  
● Dostęp do platformy learningowej. 

 
 
 

Październik 2021: 
 

● Zajęcia stacjonarne: 02-03.10.2021 w godzinach od 9.00-17.00.  
● 2-godzinne spotkanie online 

 
 
 

Listopad 2021 - Maj 2022 
 

W tym okresie nie przewidujemy zjazdów stacjonarnych. Nauka ( teoria i praktyka) 

odbywać się będą w formie online – przez spotkania na ZOOM oraz poprzez 

platformę eLearningową i konsultacje. 

 

Co więcej, w tym okresie, proponowane będą specjalne, dobrowolne dni praktyczne w cenie 

200 zł. / od osoby za dzień ćwiczeniowy. Daty podamy z wyprzedzeniem. Aby spotkanie się 

odbyło, musi w nim wziąć minimum 6 uczestników Szkolenia Rocznego (możliwość zabrania 

ze sobą modelki lub praca w parach). 

 
 

Czerwiec 2022: 
 

Dokładne daty zajęć zostaną podane z wyprzedzeniem.   
● Zajęcia stacjonarne: sobota, niedziela w godzinach od 9:00-17:00  
● 2-godzinne spotkanie online 

 
 
 

Lipiec 2022: 
 

● Konsultacja indywidualna online  
● Egzamin praktyczny (stacjonarnie)  
● Wręczenie Dyplomów Wizażysta-Stylista oraz zaświadczeń Ministerstwa Edukacji 

Narodowej 



 
Cennik 

 

Cena Szkolenia Rocznego z Wizażu i Stylizacji 2021-2022 wynosi 5349,- zł 
 

Płatności można dokonać w całości z góry w chwili zapisu, korzystając z rabatu 200,-zł 
   

lub w dwunastu ratach (bez rabatu) - w następujący sposób: 
 

pierwsza rata w chwili zapisu, formie zaliczki: 399,- zł   
+  
11-miesięcznych rat w wysokości 450,- zł każda 

 
 
 

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 liftingu 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 błyskawiczny)   
● Makijaż smokey eye,  
●  Inspiracje makijażami XX wieku  
● Makijaż Fashion



 

STYLIZACJA: 
 
 

● Analiza kolorystyczna (typy kolorystyczne),  
● Typy urody (ciepłe, zimne, dominanty),  
● Typy osobowości,  
● Psychologia kolorów,  
● Kompozycja, proporcje, harmonia, piękno,  
● Stylizacja ubioru: typy sylwetki,  
● Ubiór do pracy (znaczenie dress code),  
● Historia mody - podręcznik,  
● Do wymienionych rodzajów makijażu omawiane będą 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-up,  
● Analizować kształty twarzy i jej elementy,  
● Dobierać odpowiedni rodzaj makijażu,  
● Rozróżniać i dobierać kolory,  
● Rozpoznawać osobowości,  
● 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. 



 
 
 

Jak zapisać się na Szkolenie Roczne 
 

Aby wziąć udział w Szkoleniu Rocznym, należy zapisać się poprzez poniższy link: 

https://www.szkola.anitafolaron.pl/zawodowe-szkolenie-roczne-z-wizazu-i-stylizacji-

tryb-stacjonarno-online/ 

 

● Wybrać formę płatności: raty lub jednorazowa opłata,  
● Zaakceptować postanowienia Umowy  
● Dodać usługę do “koszyka”  
● W “koszyku” kliknąć przycisk “płatność”  
● Dokonać wpłaty zadatku zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie 

 

Wpłata zaliczki gwarantuje uczestnictwo w Szkoleniu Rocznym.  
Po zapisie otrzymasz dodatkowe informacje na temat zapisu oraz terminu pierwszego 

spotkania. 
 
Dostęp do platformy edukacyjnej i szczegółowe informacje otrzymasz na pierwszym 

spotkaniu. 

 
 

Dyplom Wizażysty-Stylisty oraz zaświadczenie zawodowe 

Ministerstwa Edukacji Narodowej MEN 
 
Uczestnicy, którzy wezmą aktywny udział w zajęciach oraz zdadzą egzamin na koniec 

Szkolenia, otrzymają dwujęzyczny (polsko-angielski) Dyplom Wizażystka-Stylistka, oraz 

zaświadczenie MEN. 

 

*placówka zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań praktycznych 

https://www.szkola.anitafolaron.pl/zawodowe-szkolenie-roczne-z-wizazu-i-stylizacji-tryb-stacjonarno-online/
https://www.szkola.anitafolaron.pl/zawodowe-szkolenie-roczne-z-wizazu-i-stylizacji-tryb-stacjonarno-online/

