FODRÁSZ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 33 815 01 1000 00 00 Fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Fodrász

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

5311
3
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
2 év
Időtartama (évben vagy félévben):
1

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

szervezhető
a második tanév végén

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– gyakorlati hely
– nyelvi labor
– szaktanterem
– számítógép-terem
– tanműhely
– tanműhely/gyakorlati hely
– tanterem
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében az egyéb szolgáltatások
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:

tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5311

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Fodrász, borbély

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Megteremti a vállalkozás feltételeit
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira
Fogadja a vendéget
Előkészítő feladatokat végez
Hajmosást végez
A haj és fejbőr kisebb rendellenességeit ápolja
Hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint
Tartós hullámosítást, egyenesítést végez
Női hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint
Férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint
Gyermek hajvágást végez
Hajformázást végez
Arcborotválást végez
Bajusz és szakáll kezelését végzi
Hajmunkákat végez
Speciális fodrászati tevékenységet végez
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat
Házi ápolásra tanácsot ad
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azonosító száma
31 815 01 0000 00 00
52 815 01 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
Kozmetikus

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket,
dokumentációkat, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a
működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Leltárt készít
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési
lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőfelszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Feltölti a készletet
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket és a gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Vállalkozási formák
D Piackutatás alapjai
C Pénzügy alapjai
C Számvitel alapjai
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei
D Pályázatírás alapjai
D Marketing alapjai
C Jogi alapjai
C Biztonságos munkavégzés feltételei
C Villamosság-biztonságtechnika alapjai
D Balesetvédelmem
D Tűzvédelem
D Közegészségügy
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D
C
C
C
C
C
C

Veszélyes hulladék kezelése
Kommunikáció alapjai
Pszichológiai kultúra
Etika alapjai
Szolgáltatásetika
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges sz
Fogyasztóvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép használat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Fogalmazás írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1212-06 Fodrász feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Információt kér a kívánt szolgáltatásról
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel
Elvégzi a
diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással,
szemrevételezéssel
Műveleti tervet készít
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat
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Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket
Bőrpróbát végez
Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg számítógép segítségével
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint
Beteríti a vendéget
A mosás típusának, céljának megfelelően elvégzi a mosási műveletet, esetleg
masszázst is végez
Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyre állítja a pH-t
Kiválasztja a fejbőr-, és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és
technológiákat
Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió
koncentrációjának, a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt
Elvégzi a hajfestési műveletet
Emulgeál
Előpigmentál, pigmentál
Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshezszükséges technológiát, anyagokat,
eszközöket
Elvégzi a megtervezett színezési műveletet
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs
emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a
hatóidőt
Elvégzi a hajszín-világosítást elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt
Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket
Kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelelő anyagokat (pl. eltérő pH-jú
oldatokat, előkezelőket) eszközöket, hatóidőt
A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet
Elvégzi a közömbösítést, fixálást
Utókezelést végez (struktúrajavítást végez)
Megtervezi a női alap és divat hajvágási formákat
Kialakítja a szükséges leválasztásokat
Meghatározza a vezető tincset és a hajvágási szögeket
A megtervezett formához a szükséges technológiákkal elvégzi a hajvágást
Ellenőrzi a női hajvágást
A megszárított hajon befejező hajvágási technológiákat alkalmaz
A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont
Átmenetet képez ollóval (stuccol)
Átborotválja a hajat
Férfi klasszikus, divatos frizurát készít kézi szárítóval és kefével
Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit
Kialakítja a végső formát a megfelelő finistermékek segítségével
Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít
Vékony és vastag hajsütővassal frizurát készít
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (főnöz)
Formázza a hajat csavaróval, csipesszel (gyűrűzéssel)
Száraz hajat formáz hajsütővassal vagy hajsimítóval
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Hosszú hajat formáz feltűzéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával
A hajat fonja, sodorja, szövi
Elvégzi a borotválás előkészítő műveleteit
Elvégzi a borotválást a megfelelő irányok és borotva fogások alkalmazásával
Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait
Festi, színezi a bajuszt, szakállt
Bajuszt, szakállt vág
Póthajat, póttincset készít
Frizurát készít póttincs, póthaj alkalmazásával
Frizurát készít parókán
Hajhosszabbítást, hajdúsítást végez az ismert technológiákkal
Női, férfi klasszikus vagy alkalmi, extrém hajviseletet készít
Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelelő anyagokkal, eszközökkel,
technológiával, magatartással
Tanácsot ad otthoni ápolásra
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Kommunikációs alapismeretek
C Pszichológiai kultúra tényezői
C Etikai alapismeretek
C Szolgáltatásetika
C Bőr anatómiai felépítése és élettana
B Hajszál hossz- és keresztmetszete
B Haj, arcszőrzet élettana
B Arc idegei
B Arc és nyak izmai
B Koponya csontjai
B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei
B Hajmosási alapismeretek
B Haj és fejbőr ápolása
B Arcápolás és borotválás
A Hajfestés folyamatának technológiái
A Színezés, tónusbiztosítása
A Szőkítés és színelvonás technológiája
A Melírozás technológiája
A Színkeverés
A Haj tartós formaváltoztatásai
A Hajvágás
A Női hajvágás
A Férfi hajvágás
B Gyerekhajvágás
B Vizes haj formázása
B Bajusz- és szakállkezelés
B Száraz haj formázásának módjai
C Hajmunka
B Tervezés technológiai folyamata
B Előkészítés technológiai folyamata
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B
C
C
B
B
B
B

Munkafolyamat technológiai lépései
Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai
Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai
Hajszínváltoztatók tulajdonságai
Tartós formaváltoztatás anyagai
Hajrögzítők, finistermékek fajtái
Hígítási, keverési arányok számítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
2
Telefonálás idegen nyelven
4
Hajformázó eszközök használata
4
Hajvágó eszközök használata
4
Elektromos kisgépek használata
4
Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
4
Elektromos berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Látás
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Értékelési képesség
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A 33 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Fodrász megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1210-06
Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
1212-06
Fodrász feladatai

10

8. A képzés szerkezete
A 33 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Fodrász megnevezésű szakképesítés
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5

347/2.0/1210-06

6
7
8
9
10
11
12
13

347/5.0/1212-06

347/2.0/1212-06

347/9.0/1212-06

14

347/1.0/1212-06
347/4.0/1212-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

347/3.0/1210-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

347/2.0/1212-06

347/6.0/1212-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

347/1.0/1212-06
347/4.0/1212-06
347/9.0/1212-06
347/4.0/1210-06

16
17
18
19
20
21
22
23
24

347/3.0/1212-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

25
26
27
28
29

347/7.0/1212-06

30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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3. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

347/7.0/1212-06

2
3
4
5

347/4.0/1210-06

6
7
8
9
10
11
12
13

347/3.0/1212-06

347/1.0/1212-06
347/4.0/1212-06
347/9.0/1212-06

347/8.0/1212-06

14
15
16
17
18
19
20
21
22

347/1.0/1210-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Fodrász megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

347/1.0/1210-06

2

347/2.0/1210-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

347/3.0/1210-06
347/4.0/1210-06
347/1.0/1212-06
347/2.0/1212-06
347/3.0/1212-06
347/4.0/1212-06
347/5.0/1212-06
347/6.0/1212-06
347/7.0/1212-06
347/8.0/1212-06
347/9.0/1212-06

megnevezése
Vállalkozási és gazdasági
ismeretek
Munka- és környezetvédelmi
ismeretek
Etika és kommunikáció
Számítástechnika
Anatómia
Szakmai ismeretek I.
Szakmai ismeretek II.
Anyagismeret
Szakmai gyakorlat I.
Szakmai gyakorlat II.
Szakmai gyakorlat III.
Szakmai gyakorlat IV.
Idegen nyelv
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

60

50

0

110

54

54

0

108

54
0
104
324
132
104
0
0
0
0
0
832

54
90
0
108
32
0
0
0
0
0
104
492

0
0
0
0
0
0
288
372
210
406
0
1276

108
90
104
432
164
104
288
372
210
406
104
2600

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben
résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkavédelem, környezetvédelem
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Dokumentálás, nyilvántartás vezetés számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1212-06 Fodrász feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hajfestés, melírozás egy technológiai folyamatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 40 perc hatóidő nélkül
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Női divat hajvágás, szárítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Klasszikus férfi hajvágás, szárítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Férfi divat hajvágás, szárítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Női alap hajvágás, szárítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Konty, alkalmi frizura készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 35 perc
Az első vizsgafeladat hatóideje alatt a hatodik vizsgafeladat elvégezhető
A második vizsgafeladatot az első vizsgafeladat elvégzése után, egyazon modellen
szükséges elvégezni
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
5. feladat 20%
6. feladat 10%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Fodrász megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 80
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Fodrász
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Fodrász megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

347/1.0/1210-06

Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

347/1.1/1210-06
347/1.2/1210-06
347/1.3/1210-06
347/1.4/1210-06

32
0
28
0

0
18
0
32

0
0
110
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/1.1/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket,
dokumentációkat, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozási formák
D típus Piackutatás alapjai
C típus Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges
szabályok
C típus Fogyasztóvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Fogalmazás írásban
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási formák ismerete
Vállalkozások alapítása, működtetése és megszüntetése
Üzleti terv elkészítése, megvalósulásának ellenőrzése, visszacsatolás
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/1.2/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások üzemeltetésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket,
dokumentációkat, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozási formák
D típus Piackutatás alapjai
C típus Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges
szabályok
C típus Fogyasztóvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
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Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
Tapasztalatok szerzése és feldolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/1.3/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Előkészíti a napi dokumentációt
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Leltárt készít
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Feltölti a készletet
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési
engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügy alapjai
C típus Számvitel alapjai
C típus Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
D típus Pályázatírás alapjai
C típus Jogi alapjai
C típus Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozások fenntartása, működtetése és fejlesztése
Általános pénz- és anyaggazdálkodási fogalmak
Vonatkozó jogszabályok rendszere
Munkajog, tanulói jogviszony
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/1.4/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági alapok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Előkészíti a napi dokumentációt
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Leltárt készít
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Feltölti a készletet
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési
engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügy alapjai
C típus Számvitel alapjai
C típus Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
D típus Pályázatírás alapjai
C típus Jogi alapjai
C típus Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyakorlatban megfigyelhető folyamatok feltérképezése, elemzése
A munka folyamán alkalmazott technikák, gyakorlati teendők megfigyelése, elemzése
Pályázatok fellelhetősége, a pályáztatók és pályázók kötelezettségei

21

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

347/2.0/1210-06

Munka- és
környezetvédelmi
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

347/2.1/1210-06
347/2.2/1210-06
347/2.3/1210-06
347/2.4/1210-06

36
0
18
0

0
18
0
36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
108
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.1/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési
engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőfelszerelést
Karbantartja az eszközöket és a gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tevékenységi kör tárgyi feltételei
C típus Biztonságos munkavégzés feltételei
C típus Villamosság-biztonságtechnika alapjai
D típus Balesetvédelmem
D típus Tűzvédelem
D típus Közegészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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Leírás készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem területei, feladatai
Foglalkozás-egészségügy, balesetelhárítás, elsősegélynyújtás, védőfelszerelés
Munkáltatók és munkavállalók feladatai és jogai
Biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.2/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőfelszerelést
Karbantartja az eszközöket és a gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Biztonságos munkavégzés feltételei
C típus Villamosság-biztonságtechnika alapjai
D típus Balesetvédelmem
D típus Tűzvédelem
D típus Közegészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Esetleírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelmi előírások betartásának nyomon követése a gyakorlatban
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.3/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Veszélyes hulladék kezelése
D típus Közegészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Leírás készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyes környezetszemlélet kialakítása, veszélyes hulladék kezelése, tárolása
Anyaggazdálkodási szabályok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.4/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Veszélyes hulladék kezelése
D típus Közegészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Esetleírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely/gyakorlati hely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban
Elemzések készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

347/3.0/1210-06

Etika és
kommunikáció

azonosítója

sza
sza

347/3.1/1210-06
347/3.2/1210-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/3.1/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Etika és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapjai
C típus Kommunikáció alapjai
C típus Pszichológiai kultúra
C típus Etika alapjai
C típus Szolgáltatásetika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs ismeretek alapjai
Nyelvi és nyelven kívüli kommunikáció írásban és szóban
Marketing alapismeretek, a marketing szerepe a szolgáltatásban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/3.2/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing és PR tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapjai
C típus Kommunikáció alapjai
C típus Szolgáltatásetika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyes kommunikáció nyomon követése a gyakorlatban
Kommunikációs gyakorlatok
Marketingismeretek, marketingkoncepció, piackutatás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

347/4.0/1210-06

Számítástechnika

azonosítója

sza
szk

347/4.1/1210-06
347/4.2/1210-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/4.1/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphasználat 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az üzleti tervet
Leltárt készít
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi számítógép, alapgép, monitor működtetése és használata
Nyomtatók, adatrögzítő, archiváló peréfériák, szkenner kezelése, alapszintű használata

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/4.2/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphasználat 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az üzleti tervet
Leltárt készít
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasználói számítógépes programok, operációs rendszer, szövegszerkesztő program,
táblázatkezelő program, böngésző program, e-mail, levelező program alapszintű
használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

347/1.0/1212-06

Anatómia

azonosítója

sza
sza
szk

347/1.1/1212-06
347/1.2/1212-06
347/1.3/1212-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/1.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Anatómia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bőr anatómiai felépítése és élettana
B típus Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bőr anatómiai felépítése, élettana
Bőrdiagnosztika
Elemi elváltozások
Tünettan
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/1.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Anatómia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajszál hossz- és keresztmetszete
B típus Haj, arcszőrzet élettana
B típus Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajszál felépítése és élettana
Hajdiagnosztika
Hajszálbetegségek, elemi elváltozások
Hajkárosodás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/1.3/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Anatómia 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Arc idegei
B típus Arc és nyak izmai
B típus Koponya csontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arc- és agykoponya felépítése
Arc, nyak izmai, idegei, erei
Fejformák, arcformák, rendellenességek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

347/2.0/1212-06

sza
sza
sza
sza
sza
sza
Szakmai ismeretek I.
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sza
sza
sza
sza
sza

azonosítója

347/2.1/1212-06
347/2.2/1212-06
347/2.3/1212-06
347/2.4/1212-06
347/2.5/1212-06
347/2.6/1212-06
347/2.7/1212-06
347/2.8/1212-06
347/2.9/1212-06
347/2.10/1212-06
347/2.11/1212-06
347/2.12/1212-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt kér a kívánt szolgáltatásról
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel
Műveleti tervet készít
Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg számítógép segítségével
Tanácsot ad otthoni ápolásra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kommunikációs alapismeretek
C típus Pszichológiai kultúra tényezői
C típus Etikai alapismeretek
C típus Szolgáltatásetika
B típus Tervezés technológiai folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
33

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információgyűjtés lehetőségei, módjai
Hajdiagnózis felállítása
Műveleti terv készítése írásban, szóban
Vendégnyilvántartás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket
Bőrpróbát végez
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat,
eszközöket
Kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelelő anyagokat (pl. eltérő pH-jú oldatokat,
előkezelőket) eszközöket, hatóidőt
Megtervezi a női alap és divat hajvágási formákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előkészítés technológiai folyamata
B típus Munkafolyamat technológiai lépései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok, segédanyagok kiválasztása
Eszközlista készítése
Vendég előkészítése a művelethez
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.3/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajmosás, hajápolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel
A mosás típusának, céljának megfelelően elvégzi a mosási műveletet, esetleg masszázst is
végez
Kiválasztja a fejbőr-, és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és technológiákat
Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint
Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyre állítja a pH-t
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajmosási alapismeretek
B típus Haj és fejbőr ápolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajmosás típusai, eszközei, anyagai
A hajápolás célja, fajtái, anyagai
Fejmasszázs
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.4/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Vizes hajformázás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít
Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (főnöz)
Formázza a hajat csavaróval, csipesszel (gyűrűzéssel)
Férfi klasszikus, divatos frizurát készít kézi szárítóval és kefével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vizes haj formázása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hajformázó eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elektromos berendezések használata
4. szint Elektromos kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vizes haj formázásának lehetőségei
A formázás eszközei, anyagai
Formatervezés elmélete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.5/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Száraz hajformázás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vékony és vastag hajsütővassal frizurát készít
Száraz hajat formáz hajsütővassal vagy hajsimítóval
Kialakítja a végső formát a megfelelő finistermékek segítségével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Száraz haj formázásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hajformázó eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elektromos berendezések használata
4. szint Elektromos kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A száraz haj formázásának lehetőségei
A formázás eszközei, anyagai
Formatervezés elmélete
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.6/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfi- és gyermekhajvágás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont
Átmenetet képez ollóval (stuccol)
Átborotválja a hajat
Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelelő anyagokkal, eszközökkel,
technológiával, magatartással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajvágás
B típus Gyerekhajvágás
A típus Férfi hajvágás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajvágás célja
A hajvágás eszközei, módjai
Speciális technikák
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.7/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Női hajvágás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a női alap és divat hajvágási formákat
Kialakítja a szükséges leválasztásokat
Meghatározza a vezető tincset és a hajvágási szögeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Női hajvágás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajvágás célja
A hajvágás eszközei, módjai
A hajvágás alapfeladatai, technikái
Alaphajvágások
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.8/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajvágás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A megtervezett formához a szükséges technológiákkal elvégzi a hajvágást
Ellenőrzi a női hajvágást
A megszárított hajon befejező hajvágási technológiákat alkalmaz
A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont
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Átmenetet képez ollóval (stuccol)
Átborotválja a hajat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajvágás
A típus Női hajvágás
A típus Férfi hajvágás
B típus Gyerekhajvágás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Hajvágó eszközök használata
4. szint Elektromos kisgépek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Látás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formatervezés szabályai, lépései
Leválasztások megtervezése, elkészítése
Vágástechnikák
Befejező vágástechnikák
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.9/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Haj tartós formaváltoztatásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelelő anyagokat (pl. eltérő pH-jú oldatokat,
előkezelőket) eszközöket, hatóidőt
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Haj tartós formaváltoztatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haj tartós átalakításának lehetőségei
Műveleti terv készítése
Hibalehetőségek
Hideg tartós hullám, (HTH) vízek hajtípus szerinti megkülönböztetése
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.10/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Haj tartós formaváltoztatásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint
A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet
Elvégzi a közömbösítést, fixálást
Utókezelést végez (struktúrajavítást végez)
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Tanácsot ad otthoni ápolásra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Haj tartós formaváltoztatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos berendezések használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hajformázó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Technológiai lépések
Csavarási technikák
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.11/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
A haj festésének és színezésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel
Műveleti tervet készít
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió koncentrációjának, a
keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat,
eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajfestés folyamatának technológiái
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A típus Színezés, tónusbiztosítása
A típus Színkeverés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajszínváltoztatás célja, lehetőségei
Műveleti terv
Eszközlista készítése
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/2.12/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
A haj festésének és színezésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bőrpróbát végez
Beteríti a vendéget
Elvégzi a hajfestési műveletet
Emulgeál
Előpigmentál, pigmentál
Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával
Elvégzi a megtervezett színezési műveletet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajfestés folyamatának technológiái
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A típus Színezés, tónusbiztosítása
A típus Színkeverés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
4. szint Elektromos berendezések használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alap és kreatív festéstechnikák
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/3.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Színelvonás elmélete 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs
emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a
hatóidőt
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szőkítés és színelvonás technológiája
A típus Melírozás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
45

Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haj színtelenítésének célja és lehetőségei,
Festékképzés folyamata
Műveleti terv
Hibalehetőségek
Melírozás célja és lehetőségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/3.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Színelvonás elmélete 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs
emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a
hatóidőt
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szőkítés és színelvonás technológiája
A típus Melírozás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haj színtelenítésének célja és lehetőségei, festékképzés folyamata
Műveleti terv
Hibalehetőségek
Melírozás célja és lehetőségei
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/3.3/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Színelvonás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a hajszín-világosítást elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint
Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Felelősségtudat
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Technológiai lépések
Alap és kreatív technikák

47

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/3.4/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajmunka és egyéb hajtechnikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Póthajat, póttincset készít
Frizurát készít póttincs, póthaj alkalmazásával
Frizurát készít parókán
Hajhosszabbítást, hajdúsítást végez az ismert technológiákkal
Női, férfi klasszikus vagy alkalmi, extrém hajviseletet készít
Hosszú hajat formáz feltűzéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával
A hajat fonja, sodorja, szövi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajmunka
B típus Száraz haj formázásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajformázó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Póttincsek, póthajak készítése
Parókák fésülése
Hajtechnikai feladatok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/3.5/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Arcápolás és borotválás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a borotválás előkészítő műveleteit
Elvégzi a borotválást a megfelelő irányok és borotva fogások alkalmazásával
Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait
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Festi, színezi a bajuszt, szakállt
Bajuszt, szakállt vág
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Arcápolás és borotválás
B típus Bajusz- és szakállkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőrdiagnózis, arcápolás, fertőtlenítés, vérzéscsillapítás
Borotválás technológiája
Bajusz, szakáll kezelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

347/4.0/1212-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza
szk

347/4.1/1212-06
347/4.2/1212-06
347/4.3/1212-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/4.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasznált anyagok 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai
B típus Hajrögzítők, finistermékek fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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36
36
32

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 104
0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasznált anyagok fajtái, tulajdonságai, összetevői
Felhasznált anyagok használatának célja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/4.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasznált anyagok 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajszínváltoztatók tulajdonságai
B típus Tartós formaváltoztatás anyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasznált anyagok fajtái, tulajdonságai, összetevői
Felhasznált anyagok használatának célja
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/4.3/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasznált anyagok 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai
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B típus Hígítási, keverési arányok számítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasznált anyagok fajtái, tulajdonságai, összetevői
Felhasznált anyagok használatának célja
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

347/5.0/1212-06

Szakmai gyakorlat I.

sza
sza

347/5.1/1212-06
347/5.2/1212-06

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0 144
288
0 144

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/5.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés, előkészítés, hajápolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műveleti tervet készít
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket
A mosás típusának, céljának megfelelően elvégzi a mosási műveletet, esetleg masszázst is
végez
Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyre állítja a pH-t
Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg számítógép segítségével
Kiválasztja a fejbőr-, és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és technológiákat
Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kommunikációs alapismeretek
B típus Haj és fejbőr ápolása
B típus Hajmosási alapismeretek
C típus Pszichológiai kultúra tényezői
C típus Etikai alapismeretek
C típus Szolgáltatásetika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
144 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műveleti tervek készítése
Anyag- és eszközlisták összeállítása
Hajdiagnózis
Vendégnyilvántartás készítése
Hajmosás
Hajápolás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/5.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajformázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázza a hajat csavaróval, csipesszel (gyűrűzéssel)
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (főnöz)
Száraz hajat formáz hajsütővassal vagy hajsimítóval
Férfi klasszikus, divatos frizurát készít kézi szárítóval és kefével
Hosszú hajat formáz feltűzéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával
A hajat fonja, sodorja, szövi
Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít
Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vizes haj formázása
B típus Száraz haj formázásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajformázó eszközök használata
4. szint Elektromos kisgépek használata
4. szint Elektromos berendezések használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
144 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haj vizes és száraz formázhatósága
A formázás lehetőségei, módjai, eszközei és anyagai
Műveletek gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

347/6.0/1212-06

Szakmai gyakorlat
II.

azonosítója

sza
sza
sza

347/6.1/1212-06
347/6.2/1212-06
347/6.3/1212-06

0
0
0

0 108
0 45 372
0 219

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/6.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfi-, női és gyermekhajvágás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a női alap és divat hajvágási formákat
Kialakítja a szükséges leválasztásokat
Meghatározza a vezető tincset és a hajvágási szögeket
A megtervezett formához a szükséges technológiákkal elvégzi a hajvágást
A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont
Átmenetet képez ollóval (stuccol)
Átborotválja a hajat
Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelelő anyagokkal, eszközökkel,
technológiával, magatartással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajvágás
A típus Női hajvágás
A típus Férfi hajvágás
B típus Gyerekhajvágás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajformázó eszközök használata
4. szint Hajvágó eszközök használata
4. szint Elektromos kisgépek használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajvágás megtervezése, tervezési szempontok
Hajvágási technikák
Befejező hajvágási technikák
Műveletek gyakorlása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/6.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Férfi-, női és gyermekhajvágás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a női alap és divat hajvágási formákat
Kialakítja a szükséges leválasztásokat
Meghatározza a vezető tincset és a hajvágási szögeket
A megtervezett formához a szükséges technológiákkal elvégzi a hajvágást
A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont
Átmenetet képez ollóval (stuccol)
Átborotválja a hajat
Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelelő anyagokkal, eszközökkel,
technológiával, magatartással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajvágás
A típus Női hajvágás
A típus Férfi hajvágás
B típus Gyerekhajvágás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajformázó eszközök használata
4. szint Hajvágó eszközök használata
4. szint Elektromos kisgépek használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajvágás megtervezése, tervezési szempontok
Hajvágási technikák
Befejező hajvágási technikák
Műveletek gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/6.3/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajfestés , hajszínezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió koncentrációjának, a
keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt
Elvégzi a hajfestési műveletet
Emulgeál
Előpigmentál, pigmentál
Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat,
eszközöket
Elvégzi a megtervezett színezési műveletet
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hajfestés folyamatának technológiái
A típus Színezés, tónusbiztosítása
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A típus Színkeverés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
4. szint Elektromos berendezések használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
219 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajfestési technikák
Eszköz- és anyaglisták készítése
Haj- és fejbőrdiagnózis
Műveletek gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

347/7.0/1212-06

Szakmai gyakorlat
III.

azonosítója

sza
szk

347/7.1/1212-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/7.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Haj tartós átalakítása 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelelő anyagokat (pl. eltérő pH-jú oldatokat,
előkezelőket) eszközöket, hatóidőt
A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet
Elvégzi a közömbösítést, fixálást
Utókezelést végez (struktúrajavítást végez)
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Haj tartós formaváltoztatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajformázó eszközök használata
4. szint Elektromos berendezések használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
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Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
168 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alap- és kreatív technikák
Eszköz- és anyaglisták készítése
Haj- és fejbőrdiagnózis
Csavarási módok
Műveletek gyakorlása
Műveleti terv készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/7.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Haj tartós átalakítása 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelelő anyagokat (pl. eltérő pH-jú oldatokat,
előkezelőket) eszközöket, hatóidőt
A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet
Elvégzi a közömbösítést, fixálást
Utókezelést végez (struktúrajavítást végez)
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Haj tartós formaváltoztatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajformázó eszközök használata
4. szint Elektromos berendezések használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alap- és kreatív technikák
Eszköz- és anyaglisták készítése
Haj- és fejbőrdiagnózis
Csavarási módok
Műveletek gyakorlása
Műveleti terv készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

347/8.0/1212-06

Szakmai gyakorlat
IV.

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/8.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Színelvonás, melírozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs
emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a
hatóidőt
Elvégzi a hajszín-világosítást elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt
Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szőkítés és színelvonás technológiája
A típus Melírozás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
4. szint Elektromos kisgépek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
210 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajszínelvonás technológiája
Eszköz- és anyaglisták készítése
Melírtechnikák
Műveleti terv készítése
Műveletek gyakorlása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/8.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Arcápolás, borotválás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a borotválás előkészítő műveleteit
Elvégzi a borotválást a megfelelő irányok és borotva fogások alkalmazásával
Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait
Festi, színezi a bajuszt, szakállt
Bajuszt, szakállt vág
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Arcápolás és borotválás
B típus Bajusz- és szakállkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajvágó eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlati hely
Képzési idő:
196 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Borotválás technológiája
Bőrdiagnózis
Bajusz- és szakállápolás
Arcápolás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

347/9.0/1212-06

Idegen nyelv

azonosítója

sza
sza
szk

347/9.1/1212-06
347/9.2/1212-06
347/9.3/1212-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/9.1/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelv 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
2. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szituációs gyakorlatok végzése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi labor
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Írás, olvasás idegen nyelven
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/9.2/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelv 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
2. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szituációs gyakorlatok végzése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi labor
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alap szakmai szókincs birtoklása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
347/9.3/1212-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelv 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
2. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szituációs gyakorlatok végzése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi labor
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlatban előforduló helyzetek megoldása idegen nyelven
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