KOZMETIKUS
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,
– az 52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 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: 52 815 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kozmetikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

5312
2
35 %
65 %

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

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

szervezhető
az első 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
– kozmetikai laboratórium
– nyelvi labor
– számítógép-terem
– 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:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
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
5312

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kozmetikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Megteremti a vállalkozás feltételeit
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira
Arcot, szem környékét, nyakat, dekoltázst kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel,
segédeszközökkel
Testet kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel
Arcot, testet szőrtelenít ideiglenesen, véglegesen
Arcot, testet szőkít
Szempillát, szemöldököt fest, szemöldököt formáz
Tartós sminket készít
Különféle egyszeri sminket készít
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
33 815 01 1000 00 00
Fodrász
31 815 01 0000 00 00
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
6.

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
szabályok
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:
1211-06 Kozmetikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészít a kezeléshez
Diagnózist készít
Kozmetikus által kezelhető bőrrendellenességet kezel
Letisztítja a kezelendő bőrfelületet
Peelingezést végez a kezelendő bőrfelületen
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Tonizálja a kezelendő bőrfelületet
Masszírozza a kezelendő bőrfelületet
Felpuhítja a kezelendő bőrfelületet felpuhító anyaggal, borogatással vagy
készülékekkel
Kitisztítja a kezelendő bőrfelületet
Fertőtleníti a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan összehúzza a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan nyugtatja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan táplálja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan regenerálja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan ránctalanítja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan hidratálja a kezelt bőrfelületet
Szem környékének kezelését végzi
Kendőzi a bőrt, házi ápolásra tanácsot ad
Előkészít a testkezeléshez
Diagnózist készít a testkezeléshez
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét
Peelingezést végez a kezelendő testrész bőrfelületén
Tonizálja a kezelendő testrész bőrfelületét
A kiválasztott technikával hatóanyagos kezelést végez a diagnózis alapján
A kiválasztott elektorkozmetikai géppel elektorkozmetikai kezelést végez a diagnózis
alapján
Tanácsot ad az arc és a test házi ápolására, a vendég egészségének megőrzésére, az
egészséges életvitel fenntartására
Előkészít a szőrtelenítéshez
Diagnózist készít a szőrtelenítéshez
Előkezelést végez a kezelendő felületen
Ideiglenes szőrtelenítést végez testtájanként
Végleges szőrtelenítést végez testtájanként
Utókezelését végez a szőrtelenítés után és otthoni ápolásra tanácsot ad
Előkészít a szőkítéshez
Diagnózist készít a szőkítéshez
Előkezelést végez a szőkítendő felületen
Testtájanként szőkít
Utókezelést végez a szőkítés után és otthoni ápolásra tanácsot ad
Leolvassa az előzetesen elvégzett bőrpróba eredményét
Előkészít a szempilla- és szemöldökfestéshez
Felkészít a kezeléshez
Szempillát és szemöldököt fest a kiválasztott szín és forma alapján
Szempillát és szemöldököt lemos, utókezelést végez, házi ápolásra tanácsot ad
Szemöldököt formáz
Diagnózist készít a tartós smink elkészítése előtt
Előkészíti a tartós smink elkészítéséhez a vendéget
Előkészíti a tartós smink elkészítéséhez szükséges gépet
Előkészíti a kezeléshez önmagát
Elkészíti a tartós sminket a kiválasztott szín és forma alapján
Utókezelést végez a tartós smink elkészítése után és otthoni ápolásra tanácsot ad
Előkészíti a bőrt a sminkelési művelethez
Elkészíti az előzetesen megbeszélt alkalomhoz illő sminket
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Kiegészítőket használ, fixálja a sminket, megtartási tanácsot ad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Kommunikációs alapismeretek
C Pszichológiai kultúra tényezői
C Etikai alapismeretek
C Szolgáltatásetika
B Sejt és alkotórészei
B Szövetek jellemzése, felosztása
B Szervek és szervrendszerek általános jellemzése
B Biokémia
B Bőr anatómiai felépítése
B Kozmetikai kóroktan, tünettan
A Elemi elváltozások
B Tartós szempillafestés
B Masszázs élettani hatásai, fajtái
A Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
A Aknék és kezelésük
A Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
B Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák
A Daganatok fajtái, megjelenési formái
B Különleges kezelési eljárások
B Kendőzés, permenent make-up
B Általános és szervetlen kémia
B Szerves kémia
B Kémiai számítások
B Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B Fertőtlenítőszerek
B Háziszerek
B Gyógynövények alapismerete
B Oldatok készítése
B Krémkészítés
B Pakolások készítése
B Folyékony kozmetikumok
B Egészségmegőrzés
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
Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4
Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
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Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Tapintás
Kézügyesség
Látás
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Meggyőző készség
Hatékony kérdezés készsége
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A környezet tisztántartása
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Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1210-06
Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
1211-06
Kozmetikus feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

356/2.0/1210-06

356/2.0/1211-06

356/3.0/1210-06

356/1.0/1211-06

5
7
8
9
10
11
12
13
15

356/3.0/1211-06

356/4.0/1211-06

14
16
17
18
19
20
21
22

356/6.0/1211-06

23

356/5.0/1211-06

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

24
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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

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

356/1.0/1210-06

1
2
3
4
6

356/5.0/1211-06

356/3.0/1211-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

356/6.0/1211-06

21

356/4.0/1211-06

356/7.0/1211-06

17

356/4.0/1210-06

356/2.0/1211-06

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

22
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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

356/1.0/1210-06

2

356/2.0/1210-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11

356/3.0/1210-06
356/4.0/1210-06
356/1.0/1211-06
356/2.0/1211-06
356/3.0/1211-06
356/4.0/1211-06
356/5.0/1211-06
356/6.0/1211-06
356/7.0/1211-06

megnevezése
Vállalkozási és gazdasági
ismeretek
Munka- és környezetvédelmi
ismeretek
Etika és kommunikáció
Számítástechnika
Biológia
Anyagismeret
Laboratóriumi gyakorlat
Szakmai ismeret
Elektrokozmetika
Szakmai gyakorlat
Idegen nyelv
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

18

0

54

36

18

0

54

18
0
36
172
0
274
99
0
0
671

18
59
0
0
122
0
0
0
69
304

0
0
0
0
0
0
184
677
0
861

36
59
36
172
122
274
283
677
69
1836

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:
1211-06 Kozmetikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Idegen modell diagnosztizálása, vendégkártya kitöltése, a diagnosztizált
bőrtípushoz kezelési terv készítése, a bőrön található rendellenességek felismerése
és jellemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tartós szempilla- és szemöldökfestés és szemöldökformázás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Saját modell kezelése (arc, nyak és dekoltázs), az előre elkészített kezelési terv
alapján. A kezelésnél alkalmazott elektrokozmetikai készülék ismertetése és
gyakorlati bemutatása
13

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A kozmetikus hatáskörébe tartozó bőrrendellenességek jellemzése és a kezelés
során a felhasználható kozmetikumok ismertetése és jellemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai eljárások, testkezelések és a
felhasználható kozmetikumok ismertetése és jellemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Labor: kozmetikai recept felismerése és jellemzése, receptura alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 10%
3. feladat 30%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
6. feladat 10%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus 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
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A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kozmetikus
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

356/1.0/1210-06

Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

356/1.1/1210-06
356/1.2/1210-06
356/1.3/1210-06
356/1.4/1210-06

18
0
18
0

0
9
0
9

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.1/1210-06
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

54

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:
18 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:
356/1.2/1210-06
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:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
Tapasztalatok szerzése és feldolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.3/1210-06
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:
18 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:
356/1.4/1210-06
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:
9 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
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

356/2.0/1210-06

Munka- és
környezetvédelmi
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

356/2.1/1210-06
356/2.2/1210-06
356/2.3/1210-06
356/2.4/1210-06

18
0
18
0

0
9
0
9

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.1/1210-06
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:
18 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:
356/2.2/1210-06
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:
9 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:
356/2.3/1210-06
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:
356/2.4/1210-06
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:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban
Elemzések készítése
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3. TANANYAGEGYSÉG

356/3.0/1210-06

Etika és
kommunikáció

azonosítója

sza
sza

356/3.1/1210-06
356/3.2/1210-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.1/1210-06
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:
18 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:
356/3.2/1210-06
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:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyes kommunikáció nyomon követése a gyakorlatban
Kommunikációs gyakorlatok
Marketingismeretek, marketingkoncepció, piackutatás
26

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

356/4.0/1210-06

Számítástechnika

azonosítója

szk
szk

356/4.1/1210-06
356/4.2/1210-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.1/1210-06
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:
27 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A személyi számítógép, alapgép, monitor működtetése és használata
Nyomtatók, adatrögzítő, archiváló peréfériák, szkenner kezelése, alapszintű használata

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.2/1210-06
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:
32 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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5. TANANYAGEGYSÉG

356/1.0/1211-06

Biológia

azonosítója

sza

356/1.1/1211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.1/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Biológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sejt és alkotórészei
B típus Szövetek jellemzése, felosztása
B típus Szervek és szervrendszerek általános jellemzése
B típus Biokémia
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 önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek általános jellemzése
Biokémia
Vitaminok
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6. TANANYAGEGYSÉG

356/2.0/1211-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza
sza
szk
szk

356/2.1/1211-06
356/2.2/1211-06
356/2.3/1211-06
356/2.4/1211-06
356/2.5/1211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.1/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános és szervetlen kémia
B típus Szerves kémia
B típus Kémiai számítások
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 önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Szerves és szervetlen kémia
A pH és a hidrolízis
A víz, a hidrogén-peroxid, a peroxidok, a persók, a kén és fajtái, az ichtiol, a savak, a
bázisok, a sók, az oxidok jellemzése, kozmetikai felhasználása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.2/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
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 önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Oldatok, diszpez rendszerek, emulziók, emulgeátorok
Krémek és folyékony készítmények jellemzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.3/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fertőtlenítőszerek
B típus Háziszerek
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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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 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves vegyületek csoportosítása, jellemzése, kozmetikai felhasználásuk bőrre gyakorolt
hatásuk alapján
Púderalapanyagok, púdergyártás, púderek fajtái
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.4/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret 4.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Fertőtlenítőszerek
B típus Háziszerek
B típus Gyógynövények alapismerete
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 önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fertőtlenítőszerek
Konzerválószerek
Illatósító anyagok, illóolajok
Színezőanyagok
Verejtékcsökkentő anyagok, dezodoránsok
Nyákanyagok
Gyógynövények
Háziszerek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.5/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret 5.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Krémkészítés
B típus Pakolások készítése
B típus Folyékony kozmetikumok
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 önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kozmetikai krémek
Folyékony kozmetikai készítmények
Legújabb hatóanyagok
Vitaminok kozmetikai felhasználása
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7. TANANYAGEGYSÉG

356/3.0/1211-06

Laboratóriumi
gyakorlat

azonosítója

sza
sza
szk
szk

356/3.1/1211-06
356/3.2/1211-06
356/3.3/1211-06
356/3.4/1211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.1/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi gyakorlat 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Oldatok készítése
B típus Kémiai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Kozmetikai laboratórium
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi ismeretek
Oldatok készítése
pH-értékek vizsgálata
Alapanyagok vizsgálata

34

0
0
0
0

36
36
22
28

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
122
0
0

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.2/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi gyakorlat 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Krémkészítés
B típus Pakolások készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Kozmetikai laboratórium
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Emulziók készítése
Alapanyagok vizsgálata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.3/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi gyakorlat 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Fertőtlenítőszerek
B típus Háziszerek
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Kozmetikai laboratórium
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyagok vizsgálata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.4/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi gyakorlat 4.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Krémkészítés
B típus Pakolások készítése
B típus Folyékony kozmetikumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Kozmetikai laboratórium
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Krémek, pakolások, folyékony készítmények készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

356/4.0/1211-06

Szakmai ismeret

azonosítója

sza
sza
sza
szk
szk
szk

356/4.1/1211-06
356/4.2/1211-06
356/4.3/1211-06
356/4.4/1211-06
356/4.5/1211-06
356/4.6/1211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.1/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismeret 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bőr anatómiai felépítése
B típus Masszázs élettani hatásai, fajtái
B típus Tartós szempillafestés
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:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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54
45
45
27
61
42

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
274
0
0
0

Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőr anatómiai felépítése, funkció, függelékei
Masszázs fogalma, fajtái, élettani hatásai
Tartós szempillafestés és szemöldökformázás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.2/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismeret 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai kóroktan, tünettan
A típus Elemi elváltozások
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
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:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elemi elváltozások, kozmetikai kóroktan, bőrtípusok jellemzői, kezelésük
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.3/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismeret 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Aknék és kezelésük
B típus Kendőzés, permenent make-up
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
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:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Aknék és kezelésük
Szőrnövési rendellenességek és kezelésük
Kendőzés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.4/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismeret 4.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Daganatok fajtái, megjelenési formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Daganatok, anyajegyek
Vírusok okozta bőrelváltozások
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.5/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismeret 5.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
B típus Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák
B típus Különleges kezelési eljárások
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:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szaruképzési rendellenességek, hajrendellenességek, pigment-rendellenességek, verejtékrendellenességek felosztása, jellemzése, kezelése
Keringés szervrendszer zavaraiból kialakuló kozmetikai hibák
Emésztés szervrendszer zavaraiból kialakuló kozmetikai hibák
Belső elválasztású mirigyek zavaraiból kialakuló kozmetikai hibák
Idegrendszer zavaraiból kialakuló kozmetikai hibák
Évszakok kozmetikai problémái és kezelésük
Degeneratív folyamatok
Pubertás és a klimax kozmetikai problémái és kezelésük
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.6/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismeret 6.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kendőzés, permenent make-up
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kendőzés menete, felhasznált anyagok és eszközök ismerete
Színelmélet
Permanent make-up elmélete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

356/5.0/1211-06

Elektrokozmetika

azonosítója

sza
szk
sza
szk
szk

356/5.1/1211-06
356/5.2/1211-06
356/5.3/1211-06
356/5.4/1211-06
356/5.5/1211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/5.1/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bőr anatómiai felépítése
B típus Masszázs élettani hatásai, fajtái
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
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:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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36
63
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0 36 283
0 112
0 36

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektrokozmetika fogalma, felosztása
Diagnosztikai készülékek
Kisfrekvencián működő gépek
Mechanikai gépek
Fonoterápia, hidroterápia, fototerápia, termoterápia
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/5.2/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kiválasztott technikával hatóanyagos kezelést végez a diagnózis alapján
A kiválasztott elektorkozmetikai géppel elektorkozmetikai kezelést végez a diagnózis
alapján
Tanácsot ad az arc és a test házi ápolására, a vendég egészségének megőrzésére, az
egészséges életvitel fenntartására
Végleges szőrtelenítést végez testtájanként
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Különleges kezelési eljárások
B típus Kendőzés, permenent make-up
B típus Egészségmegőrzés
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:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
63 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közép- és nagyfrekvencián működő gépek
Mikrodermabrázió
Végleges szőrtelenítés elmélete, fajtái
Testkezelés
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/5.3/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika gyakorlata 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészít a kezeléshez
Diagnózist készít
Letisztítja a kezelendő bőrfelületet
Peelingezést végez a kezelendő bőrfelületen
Tonizálja a kezelendő bőrfelületet
A kiválasztott technikával hatóanyagos kezelést végez a diagnózis alapján
A kiválasztott elektorkozmetikai géppel elektorkozmetikai kezelést végez a diagnózis
alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bőr anatómiai felépítése
B típus Masszázs élettani hatásai, fajtái
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Direkt és indirekt gépek működtetésének gyakorlata
Masszázs technikái
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/5.4/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika gyakorlata 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészít a testkezeléshez
Diagnózist készít a testkezeléshez
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét
Peelingezést végez a kezelendő testrész bőrfelületén
Tonizálja a kezelendő testrész bőrfelületét
A kiválasztott technikával hatóanyagos kezelést végez a diagnózis alapján
A kiválasztott elektorkozmetikai géppel elektorkozmetikai kezelést végez a diagnózis
alapján
Tanácsot ad az arc és a test házi ápolására, a vendég egészségének megőrzésére, az
egészséges életvitel fenntartására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Egészségmegőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cellulit és fogyasztó kezelések kézzel, géppel különböző anyagokkal és technikával
Életviteli tanácsadás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/5.5/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Permanent make-up
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diagnózist készít a tartós smink elkészítése előtt
Előkészíti a tartós smink elkészítéséhez a vendéget
Előkészíti a tartós smink elkészítéséhez szükséges gépet
Előkészíti a kezeléshez önmagát
Elkészíti a tartós sminket a kiválasztott szín és forma alapján
Utókezelést végez a tartós smink elkészítése után és otthoni ápolásra tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kendőzés, permenent make-up
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 70%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Permanent make-up gyakorlata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

356/6.0/1211-06

Szakmai gyakorlat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
szk
sza
sza
sza
sza
szk
sza
szk
szk

356/6.1/1211-06
356/6.2/1211-06
356/6.3/1211-06
356/6.4/1211-06
356/6.5/1211-06
356/6.6/1211-06
356/6.7/1211-06
356/6.8/1211-06
356/6.9/1211-06
356/6.10/1211-06
356/6.11/1211-06
356/6.12/1211-06
356/6.13/1211-06
356/6.14/1211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.1/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Kozmetikai előkészítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészít a kezeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kommunikációs alapismeretek
C típus Pszichológiai kultúra tényezői
C típus Etikai alapismeretek
C típus Szolgáltatásetika
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Oldatok készítése
B típus Pakolások készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
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9
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vendég fogadása, kapcsolatteremtés, előkészítés
Kozmetikában használatos eszközök, kozmetikumok, gépek megismerése
Alátétek, borogatások, oldatok, pakolások készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.2/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Masszázs fajtái, fogásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Masszírozza a kezelendő bőrfelületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sejt és alkotórészei
B típus Szövetek jellemzése, felosztása
B típus Szervek és szervrendszerek általános jellemzése
B típus Bőr anatómiai felépítése
B típus Masszázs élettani hatásai, fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi és gépi masszázs
Masszázs irányai, üteme, fogásai, idegkilépési pontok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.3/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Diagnosztizálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diagnózist készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bőr anatómiai felépítése
B típus Kozmetikai kóroktan, tünettan
A típus Elemi elváltozások
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Fogalmazó 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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az objektív és szubjektív tünetek összegzése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.4/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrtípusok kezelése 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Letisztítja a kezelendő bőrfelületet
Peelingezést végez a kezelendő bőrfelületen
Tonizálja a kezelendő bőrfelületet
Felpuhítja a kezelendő bőrfelületet felpuhító anyaggal, borogatással vagy készülékekkel
Kitisztítja a kezelendő bőrfelületet
Fertőtleníti a kezelt bőrfelületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Fertőtlenítőszerek
B típus Háziszerek
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Diagnosztizált bőrtípus kezelésének alapelvei, felhasznált anyagai, házi ápolás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.5/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrtípusok kezelése 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyspecifikusan összehúzza a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan nyugtatja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan táplálja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan hidratálja a kezelt bőrfelületet
Kendőzi a bőrt, házi ápolásra tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Fertőtlenítőszerek
B típus Háziszerek
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Diagnosztizált bőrtípus kezelésének alapelvei, felhasznált anyagai, házi ápolás
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.6/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrtípusok kezelése 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyspecifikusan összehúzza a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan nyugtatja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan táplálja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan regenerálja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan ránctalanítja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan hidratálja a kezelt bőrfelületet
Kendőzi a bőrt, házi ápolásra tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
A típus Aknék és kezelésük
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Fertőtlenítőszerek
B típus Háziszerek
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
46 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Diagnosztizált bőrtípus kezelésének alapelvei, felhasznált anyagai, házi ápolás
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.7/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartós szempilla-, szemöldökfestés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Leolvassa az előzetesen elvégzett bőrpróba eredményét
Előkészít a szempilla- és szemöldökfestéshez
Felkészít a kezeléshez
Szempillát és szemöldököt fest a kiválasztott szín és forma alapján
Szempillát és szemöldököt lemos, utókezelést végez, házi ápolásra tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tartós szempillafestés
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tartós szempilla-, szemöldökfestés menete
Festéskor használt anyagok, eszközök
Bőrpróba
Ellenjavallat
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.8/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemöldökformázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemöldököt formáz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szemöldökformázás technológiája, gyakorlata
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.9/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Ideiglenes szőrtelenítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészít a szőrtelenítéshez
Diagnózist készít a szőrtelenítéshez
Előkezelést végez a kezelendő felületen
Ideiglenes szőrtelenítést végez testtájanként
Utókezelését végez a szőrtelenítés után és otthoni ápolásra tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
B típus Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ideiglenes szőrtelenítés menete, felhasznált anyagai
Ellenjavallata
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.10/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőkítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészít a szőkítéshez
Diagnózist készít a szőkítéshez
Előkezelést végez a szőkítendő felületen
Testtájanként szőkít
Utókezelést végez a szőkítés után és otthoni ápolásra tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szőkítés menete, felhasznált anyagai
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.11/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges kozmetikai eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szem környékének kezelését végzi
A kiválasztott technikával hatóanyagos kezelést végez a diagnózis alapján
Végleges szőrtelenítést végez testtájanként
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák
B típus Különleges kezelési eljárások
B típus Kendőzés, permenent make-up
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kézügyesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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%
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A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
82 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Legújabb kozmetikai eljárások megismerése, gyakorlása
Aromaterápia
Végleges szőrtelenítés gyakorlata
Ellenjavallat
Különleges kendőzés
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.12/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Nappali és délutáni kendőzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a bőrt a sminkelési művelethez
Elkészíti az előzetesen megbeszélt alkalomhoz illő sminket
Kiegészítőket használ, fixálja a sminket, megtartási tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Folyékony kozmetikumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nappali és délutáni kendőzés gyakorlata
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13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.13/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Színházi és coctail-kendőzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a bőrt a sminkelési művelethez
Elkészíti az előzetesen megbeszélt alkalomhoz illő sminket
Kiegészítőket használ, fixálja a sminket, megtartási tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Folyékony kozmetikumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Színházi és coctail kendőzés gyakorlata
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.14/1211-06
A tananyagelem megnevezése:
Bőrrendellenességek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diagnózist készít
Kozmetikus által kezelhető bőrrendellenességet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
B típus Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák
A típus Daganatok fajtái, megjelenési formái

58

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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:
Gyakorlati hely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szaruképzési rendellenesség, pigment-rendellenesség, verejték-rendellenesség kezelése

59

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

356/7.0/1211-06

Idegen nyelv

azonosítója

szk
szk
szk

356/7.1/1211-06
356/7.2/1211-06
356/7.3/1211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/7.1/1211-06
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:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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:
23 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Írás, olvasás idegen nyelven
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/7.2/1211-06
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:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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:
23 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alap szakmai szókincs birtoklása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/7.3/1211-06
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:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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:
23 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlatban előforduló helyzetek megoldása idegen nyelven
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