FODRÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

33 815 01 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Fodrász

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

5311

Szakképzési évfolyamok száma:

2 év vagy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 27. §
(4) bekezdése
szerint 3 év

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:

70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre
vonatkozik)

2.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):

van
1 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

szervezhető
képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §. (1)
bek. g) és i) pontja alapján szabályozott végzettséggel 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.
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 személyi és tárgyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola
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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.
3.

A szakképesítés óraterve

3 szakképző évfolyam esetén

Fodrász szakképesítés
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
1210-11

megnevezése
Szépészeti szolgáltatóegység
üzemeltetése

1.0/1210-11 Munka és környezetvédelem 1.

1/9.
évfolyam
e

gy

18

2/10.
évfolyam
e

gy

36

3/11.
évfolyam
e

Képzési
helyszín

gy

80

18

szakmai
vizsga
tanterem

2.0/1210-11 Etika és kommunikáció

36

tanterem

3.0/1210-11 Gazdálkodási és vállalkozási
ismeretek

32

tanterem

4.0/1210-11 Jogi ismeretek

16

tanterem

5.0/1210-11 Munka és környezetvédelem 2.

16

tanterem

6.0/1210-11 Alkalmazott számítástechnika

16

szaktanterem

6293-11

Fodrászatban alkalmazott
manuális alapműveletek

162

312

szakmai
vizsga/szint
vizsga

1.0/6293-11 Anatómiai ismeretek 1.

72

tanterem

2.0/6293-11 Szakmai ismeretek 1.

18

tanterem

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

54

tanterem

4.0/6293-11 Fodrász szabadkézi rajz 1.

18

tanterem

5.0/6293-11 Szakmai gyakorlat 1.

6294-11

Értékelési
időpont

312

Fodrászatban alkalmazott
vegyszeres műveletek

Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely
108

252

szakmai
vizsga

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

36

tanterem

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

36

tanterem

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

36

tanterem

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

252

2

szintvizsga

Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely

6295-11

Alaphajvágás

36

120

108

234

szakmai
vizsga

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

18

tanterem

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

18

tanterem

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

36

tanterem

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

18

tanterem

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

18

tanterem

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

36

tanterem

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

120

Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

6296-11

234

Frizura készítés

Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely
142

685

szakmai
vizsga

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.

48

tanterem

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

32

tanterem

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

16

tanterem

4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

16

tanterem

5.0/6296-11 Hajmunka

30

tanterem

6.0/6296-11 Szakmai gyakorlat 5.

685 Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely
Összesen:

216

432

252

486

222

685

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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2 szakképző évfolyam esetén

Fodrász szakképesítés
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
1210-11

megnevezése
Szépészeti szolgáltatóegység
üzemeltetése

1/11.
évfolyam
e

gy

54

1/12.
évfolyam
e

gy

Képzési
helyszín

80

szakmai vizsga

1.0/1210-11 Munka és környezetvédelem 1.

18

tanterem

2.0/1210-11 Etika és kommunikáció

36

tanterem

3.0/1210-11 Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek

32

tanterem

4.0/1210-11 Jogi ismeretek

16

tanterem

5.0/1210-11 Munka és környezetvédelem 2.

16

tanterem

6.0/1210-11 Alkalmazott számítástechnika

16

szaktanterem

6293-11

Fodrászatban alkalmazott manuális
alapműveletek

142

312

szakmai
vizsga/
szintvizsga

1.0/6293-11 Anatómiai ismeretek 1.

62

tanterem

2.0/6293-11 Szakmai ismeretek 1.

18

tanterem

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

44

tanterem

4.0/6293-11 Fodrász szabadkézi rajz 1.

18

tanterem

5.0/6293-11 Szakmai gyakorlat 1.

6294-11

Fodrászatban alkalmazott vegyszeres
műveletek

312

74

140

Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely
16

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

36

tanterem

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

18

tanterem

Alaphajvágás

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

140

126

tanterem

112 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely

358

szakmai vizsga

18

tanterem

9

tanterem

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

36

tanterem

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

18

tanterem

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

18

tanterem

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

27

tanterem

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

4

szintvizsga/
szakmai vizsga

szakmai vizsga

20

6295-11

16

112

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

Értékelési
időpont

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

124

Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

234

Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely

6296-11

Frizura készítés

128

736

szakmai vizsga

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.

32

tanterem

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

32

tanterem

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

16

tanterem

4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

16

tanterem

5.0/6296-11 Hajmunka

32

32 tanterem

6.0/6296-11 Szakmai gyakorlat 5.

Összesen:

704 Tanműhely/
gazdálkodó
szervezet/
egyedi
munkahely
396

810

224

848

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet: 134 óra

1.3

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét

X
X

Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához
szükséges engedélyeket, dokumentációkat, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit

X
X

Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és
tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során
folyamatosan
Leltárt készít
Saját vállalkozás arculatának megtervezése
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti az egyéni védőfelszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs
műveleteket
Feltölti a készletet

6.0/1210-11 Alkalmazott
számítástechnika

5.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 2.

4.0/1210-11 Jogi ismeretek

3.0/1210-11 Gazdálkodási és
vállalkozási ismeretek

2.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

Feladatprofil

1.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 1.

Tananyagegységek

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket,
gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket és a gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja a munkaterületét a takarítási szabályzat
alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és
elszállítatásáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot

6.0/1210-11 Alkalmazott
számítástechnika

5.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 2.

4.0/1210-11 Jogi ismeretek

3.0/1210-11 Gazdálkodási és
vállalkozási ismeretek

2.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

Feladatprofil

1.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 1.

Tananyagegységek

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

C
C
C

Vállalkozási formák
Pénzügy alapjai
Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai

C
D
C
C

Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Marketing alapjai
Jogi alapok
Biztonságos munkavégzés feltételei
Villamosság-biztonságtechnikájának alapjai
Munkavédelmi alapismeretek
Tűzvédelemi alapismeretek
Egészségügyi alapismeretek
Szépészeti szolgáltató egységben keletkező
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírások
Kommunikáció alapjai
Etika alapjai
Szolgáltatásetika
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok
Fogyasztóvédelmi szabályok

C
D
D
D
D
C
C
C
C
C

6.0/1210-11 Alkalmazott
számítástechnika

5.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 2.

4.0/1210-11 Jogi ismeretek

3.0/1210-11 Gazdálkodási és
vállalkozási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

Típus

1.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 1.

Tananyagegységek

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
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X
X

1.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 1.

2.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

3.0/1210-11 Gazdálkodási és
vállalkozási ismeretek

4.0/1210-11 Jogi ismeretek

5.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 2.

6.0/1210-11 Alkalmazott
számítástechnika

Társas kompetenciák
6.0/1210-11 Alkalmazott
számítástechnika

Tömör megfogalmazás készsége
Lényegkiemelő képesség
5.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 2.

Személyes kompetenciák
4.0/1210-11 Jogi ismeretek

Szakmai készségek
6.0/1210-11 Alkalmazott
számítástechnika

2
2
4

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Szakmai nyelvű beszédkészség
X
X
X
X
X
X
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4.0/1210-11 Jogi ismeretek

3.0/1210-11 Gazdálkodási és
vállalkozási ismeretek

2.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

1.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 1.

Szint
5.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 2.

4

3.0/1210-11 Gazdálkodási és
vállalkozási ismeretek

4

2.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

4

1.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 1.

Tananyagegységek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

Fogalmazó készség

X

X

X

X

X

X

Határozottság

X

X

X

X

X

X

1.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 1.

2.0/1210-11 Etika és
kommunikáció

3.0/1210-11 Gazdálkodási és
vállalkozási ismeretek

4.0/1210-11 Jogi ismeretek

5.0/1210-11 Munka és
környezetvédelem 2.

6.0/1210-11 Alkalmazott
számítástechnika

Tananyagegységek

Logikus gondolkodás

X

X

X

X

X

X

Tervezési képesség

X

X

X

X

X

X

Módszerkompetenciák

1.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Önértékelés

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

1.0/1210-11

Munka és környezetvédelem 1.

Általános balesetvédelmi szabályok
Épületek, építmények balesetvédelmi szabályai
Közlekedés az iskolában és a munkahelyen
Munkavédelem
A munkavédelem fogalma, célja, alapkérdései
A munkavédelem alapkérdései
Feladatai, a baleset és a munkahelyi baleset fogalma
Foglalkozási megbetegedések
A foglalkozási betegségek kiváltó okai
Munkahelyi ártalmak
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18 óra

Magatartási szabályok a nevelési és oktatási intézményekben
Általános magatartási szabályok az oktatási intézményekben
Elméleti és gyakorlati képzés
A tanuló és gyermekbalesetek bejelentési kötelezettsége
Munkabiztonság
Speciális higiéniás műveletek a szépészeti szolgáltatásban
Elsősegélynyújtás
Égési sérülések, mérgezések
Vérzések, eszméletvesztés
Sokk, áramütés, elsősegélynyújtás rándulás, ficam, törések esetén
2.0/1210-11

Etika és kommunikáció

36 óra

A kommunikáció fogalma, fajtái, irányai
Verbális kommunikáció
Írásbeli kommunikáció
Az írásos kommunikáció leggyakoribb formái
A beszéd (a nyelv és beszéd), a beszéd jellemzése
A kommunikáció fajtái, a kritika, a dicséret
Nonverbális jelek, csoportosítása, gesztusok (testbeszéd)
Térközszabályozás, kulturális szignálok, tömegkommunikáció
Kommunikáció a szolgáltatásban (a kommunikáció körülményei, zavarai, dinamikája)
A kommunikációs csatornák jellemzői
A férfi és női vendégek kommunikációs típusai és jellemzőik
Az eredményes kommunikáció feltételei szabályai
A kommunikáció eredményes faktorai, a testbeszéd és a megjelenés hiányosságai
A vendégfogadás szabályai, a vendégtípusok
A helyzetnek megfelelő kifejezésmód, a testbeszéd alkalmazása, konfliktusok
A tanácsadói beszélgetés elemei
Kommunikáció a fodrászatban
3.0/1210-11

Gazdasági és vállalkozási ismeretek

32 óra

Vállalkozások
Vállalkozói tulajdonságok, tevékenységek
A vállalkozások jogi keretei: felelősség kérdése, jogi személy fogalma
Anyagi felelősség, személyi felelősség
Vállalkozási formák
Egyéni
Társas vállalkozások: Korlátolt felelősségű társaság, Betéti társaság, Közkereseti
Társaság, Részvénytársaság, Szövetkezet, egyesület, közös vállalat
Vállalkozások indítása
Ötlet, alaptőke, telephely, eszközök, felszerelések, munkaerő, szakismeret, gyakorlati
lebonyolítás, adminisztráció, bejelentések-cégbejegyzés
Vállalkozások megszűnése, változtatások
Egyéni vállalkozás megszűntetése, társas vállalkozások megszűnése, megszűntetése
Átalakulások, változtatások
A vállalkozás fejlesztése
Üzleti terv
A vállalkozás adatai, leírása, piacelemzés, kockázatbecslés
Termelés és marketing-terv
10

Pénzügyi terv
A vállalkozás gazdálkodása
Befektetett eszközök, forgó eszközök, fogyóeszközök
immateriális javak, pénzeszközök
Pénzgazdálkodás
Általános Forgalmi Adó, Áfa-elszámolás, Áfá-s számla
Pénzforgalom a bankokon keresztül: befizetések, átutalás, inkasszó, Bankkártya
Egyéb fizetési módok: csekk, váltó, készpénz-helyettesítő értékpapír
Bankszámlára érkező pénz
Költségek: költségfajták, költséghelyek, költségviselők
Állandó és változó költségek, árképzés, fedezeti számítás
Nyereség: nyereség növelése bevételek növelésével
Nyereség növelése a költségek csökkentésével
Nyereség felhasználása, adózás: nyereségadó, osztalékadó, tartalékképzés, egyéb adók
Pénztárkönyv, pénztárzárás
Szigorú számadás alá vont nyomtatványok kezelése
Marketing
Piac, a piac szereplői: az áru, termék, szolgáltatás információ
A vevő, vendég
Szükségletek, vásárlói döntés, eladók-konkurencia
SWOT-analízis vagy GYELV-elemzés
A marketing eszköztára: marketing mix
Product - a termék
Price – az ár
Place - értékesítési csatorna, az eladás helye
Personal selling - személyes eladás
People - a fogyasztó és a szolgáltató, mint ember
Physical - a szolgáltatás környezete
Process - a szolgáltatás folyamata
Promotion - reklám
Nyomtatott reklámtermékek
Köztéri reklámok
Auditív és audiovizuális reklámeszközök
Egyéb piacbefolyásoló eszközök
Marketing-tevékenység gyakorlata
Piackutatás, marketingstratégia, a reklám hatása a fogyasztóra
Fogyasztóvédelem
4.0/1210-11

Jogi ismeretek

16 óra

Polgárjogi ismeretek
Szerződések, anyagi felelősség, kártérítés
Munkajogi ismeretek
Munkaviszony, munkaviszony létesítése: munkaszerződés
Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony megszüntetése: azonnali hatállyal, közös megegyezéssel, rendes
felmondással,
Rendkívüli felmondás
Munkarend
Munkaidő, szabadság
Bérezés
11

Időbér, teljesítménybér, kombinált bérezés
Károkozás, kártérítés
Munkáltató által a dolgozónak okozott kár
A dolgozó által a munkáltatónak okozott kár,
Felelősség a leltári tárgyakért, pénzért
5.0/1210-11

Munka és környezetvédelem 2.

16 óra

Általános előírások a szépségszalonok működésével kapcsolatban
Telephely, üzlethelyiség
Környezetvédelem
Környezeti ártalmak és a környezetvédelem módszerei, területei
A környezetvédelem eszközrendszere
Hulladékgazdálkodás
Tűzvédelem
Tűzvédelmi alapfogalmak
Tűzvédelmi szabályok
A munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségei és jogai
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása
A foglalkozási megbetegedések bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása
Egyéni védőeszközök
Elsősegélynyújtó eszközök
6.0/1210-11

Alkalmazott számítástechnika

16 óra

Felhasználói számítógépes programok
Operációs rendszer
Szövegszerkesztő program
Táblázatkezelő program
Böngésző program, e-mail
Levelező program alapszintű használata
Prezentációkészítés alapjai
Mozgás és objektumok kijelölése a dokumentumban
Alakzatok készítése, formázása a Power Point-ban
Szöveg és más objektumok animálása
Táblázatkezelő használata, előnyeinek bemutatása
Táblázatok mentése, megnyitása,felhasználói felülete
Testreszabás
Alapvető formázások (cella tartalmának formázása, keretezés, cellák egyesítése, betű és kitöltési szín)
Automatikus formázások
Leltár készítése
Vendégnyilvántartás végzése
Számla készítése
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon, illetve a szakmai és vizsgáztatási követelményekben foglaltak szerint
történik.
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2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6293-11 Fodrászatban alkalmazott manuális alapműveletek

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

2.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

2.3

162 óra
312 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Információt kér a kívánt szolgáltatásról

X

X

Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatáshoz empatikus, segítőkész viselkedéssel
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
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket
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
Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít
Vékony és vastag hajsütővassal frizurát készít

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
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5.0/6293-11 Szakmai
gyakorlat 1.

4.0/6293-11 Fodrász
szabadkézi rajz 1.

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

2.0/6293-11 Szakmai
ismeretek 1.

Feladatprofil

1.0/6293-11 Anatómiai
ismeretek 1.

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

5.0/6293-11 Szakmai
gyakorlat 1.

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

4.0/6293-11 Fodrász
szabadkézi rajz 1.

Formázza a hajat csavaróval, csipesszel (gyűrűzéssel)
Száraz hajat formáz hajsütővasakkal vagy hajsimítóval
Száraz hajat feltűz, fon, sodor az alkalmi frizurához illő
díszítést alkalmaz
Elvégzi a borotválás előkészítő műveleteit
Elvégzi a borotválást a megfelelő irányok és borotva
fogások alkalmazásával
Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait
Bajuszt, szakállt vág és formázza azt

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.0/6293-11 Szakmai
ismeretek 1.

Feladatprofil

1.0/6293-11 Anatómiai
ismeretek 1.

Tananyagegységek

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

Kommunikációs alapismeretek
Pszichológiai kultúra tényezői
Etikai alapismeretek
Szolgáltatásetika

X
X
X
X

C

Bőr anatómiai felépítése és élettana

B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
C

Hajszál hossz- és keresztmetszete
Haj, arcszőrzet élettana
Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei
Hajmosási alapismeretek
Haj és fejbőr ápolása
Arcápolás és borotválás
Vizes haj formázása
Száraz haj formázásának módjai
Tervezés technológiai folyamata
Előkészítés technológiai folyamata
Munkafolyamat technológiai lépései
Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C
B
B

Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai
Hajrögzítők, finistermékek fajtái
Arcápolás és borotválás, borotvafogások

B

Szakmai ismeretek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X

5.0/6293-11 Szakmai
gyakorlat 1.

X
X
X
X

C
C
C
C

Típus

4.0/6293-11 Fodrász
szabadkézi rajz 1.

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

X
X
X
X

1.0/6293-11 Anatómiai
ismeretek 1.

2.0/6293-11 Szakmai
ismeretek 1.

Tananyagegységek

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B

Arcborotválás menete, technológiája

X

B

Klasszikus modell bajusz- és szakállformák

B

Bajusz- és szakállkezelés

X
X

5.0/6293-11 Szakmai
gyakorlat 1.

4.0/6293-11 Fodrász
szabadkézi rajz 1.

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

Szakmai ismeretek

2.0/6293-11 Szakmai
ismeretek 1.

Típus

1.0/6293-11 Anatómiai
ismeretek 1.

Tananyagegységek

X
X

X
X

X

4
4
4
4
4
4
4

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás
írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hajformázó eszközök használata
Hajvágó eszközök használata
Elektromos kisgépek használata
Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
Elektromos berendezések
használata

5.0/6293-11 Szakmai
gyakorlat 1.

4.0/6293-11 Fodrász
szabadkézi rajz 1.

4

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

4

Szakmai készségek

2.0/6293-11 Szakmai
ismeretek 1.

Szint

1.0/6293-11 Anatómiai
ismeretek 1.

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
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X

X

X

X

5.0/6293-11 Szakmai
gyakorlat 1.

X
X

4.0/6293-11 Fodrász
szabadkézi rajz 1.

X
X

Tömör megfogalmazás készsége
Lényegkiemelő képesség

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

2.0/6293-11 Szakmai
ismeretek 1.

Személyes kompetenciák

1.0/6293-11 Anatómiai
ismeretek 1.

Tananyagegységek

X
X

Határozottság

X

X

X

X

5.0/6293-11 Szakmai
gyakorlat 1.

X
X

4.0/6293-11 Fodrász
szabadkézi rajz 1.

X
X

Fogalmazó készség

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

2.0/6293-11 Szakmai
ismeretek 1.

Társas kompetenciák

1.0/6293-11 Anatómiai
ismeretek 1.

Tananyagegységek

X
X

Áttekintő képesség

2.5

X

X

X

X

X

X

5.0/6293-11 Szakmai
gyakorlat 1.

X

4.0/6293-11 Fodrász
szabadkézi rajz 1.

X

Tervezési képesség

3.0/6293-11 Anyagismeret 1.

2.0/6293-11 Szakmai
ismeretek 1.

Módszerkompetenciák

1.0/6293-11 Anatómiai
ismeretek 1.

Tananyagegységek

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
16

2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

1.0/6293-11

Anatómiai ismeretek 1.

72 óra

A sejt alkotóelemei
Szövettan
hámszövet (fedő-, felszívó-, pigment-, érzék-, mirigyhám)
kötőszövet (laza rostos ksz., tömött rostos ksz.)
támasztószövetek (porcszövet, csontszövet)
izomszövetek (simaizom, harántcsíkolt izom, szívizom)
idegszövet
A mozgás szervrendszere
koponya csontjai, varratai
törzs csontjai, ízületi összeköttetései
Izomrendszer
a fej izmai
A keringés szervrendszere
kis vérkör, nagy vérkör
véralvadás
nyirokrendszer
A látás szervrendszere: a szem
A látószerv részei
A szem fénytörő közegei
A szem védőkészüléke
A szem működése (színlátás, térlátás, látópálya)
Idegrendszer
Az idegrendszer felosztása
Gerincvelő
Agyvelő
Agyidegek
Gerincvelő idegek
Vegetatív idegrendszer
Hormonrendszer
A hormon és a belső elválasztású mirigyek fogalma (hiper-, hipofunkció)
pajzsmirigy működése
mellékpajzsmirigy működése
mellékvese működése
nemi mirigyek belső elválasztású működése
a hasnyálmirigy belső elválasztású működése
tobozmirigy működése
agyfüggelék működése
neuroendorkin szabályozás
A bőr anatómiai felépítése
Hámréteg (5 alréteg)
A hámban lejátszódó biokémiai folyamatok (elszarusodás folyamata, festékképzés folyamata)
Irharéteg (a bőr vérerei és idegei)
Bőralja
17

A bőr mirigyei
Verejtékmirigy
Faggyúmirigy
A bőr függelékei
Köröm
A haj vagy szőr (később külön fejezet)
A bőr élettana
A bőr védelmi szerepe
A bőr kiválasztó szerepe
A bőr hő szabályozó szerepe
A bőr légző szerepe
A bőr érző szerepe
A bőr felszívó szerepe
A haj
A szőr elnevezése testtájanként
A szőrzet funkciója
A szőrzet csoportosítása
A haj és a szőrzet kialakulása
A haj és a szőrszál részei
A hajban található kémiai kötések
A hajszál tulajdonságai
A hajváltás folyamata
Hajhullás
Őszülés
Hajszál elváltozások, hajszál betegségek
A haj egyenes, hullámos vagy göndör
Az életkorok hatása a hajra
Az évszakok hatása a hajra
Szőr növekedési rendellenességek
2.0/ 6293-11

Szakmai ismeretek 1.

18 óra

A haj diagnosztizálása
A haj és a fejbőr vizsgálata
A haj vastagsága
A haj minősége
A haj növekedési iránya
A vendég kívánsága
Hajmosás
Elsőmosás
Tisztító mosás
Gyógymosás
Gyorsmosás
Szárazmosás
Szeszbedörzsölés
Fejmasszázs
A haj táplálása és védelme
Azonnal ható hajápoló szerek
Fokozatosan ható hajápoló szerek
Kúraszerűen ható hajápoló szerek
A haj hullámosítása
18

Vashullámosítás (lapos és spirál csavarás)
Vízhullámosítás (Marcell-hullám, gyűrűzés, berakás, főnhullám)
Főnhullám
Borotválás
A borotváláshoz szükséges eszközök és anyagok
Eszközfertőtlenítés
Borotválás munkafolyamata
Arcszőrzet fazonok, bajusz és szakáll formák
Arcszőrzet festése és színezése
3.0/ 6293-11

Anyagismeret 1.

54 óra

Kémiai alapfogalmak
anyagi változások
anyagi halmazok
oldatok
telített
telítetlen
túltelített oldatok
kémiai kötések
molekulák képződése (elsőrendű, másodrendű kötések)
A hidrogén és oxigén fodrászatban használatos vegyületei
a víz fizikai és kémiai tulajdonságai
a víz hidratációja, a víz keménysége
a pH érték fogalma, a pH jelentősége
indikátorok szerepe a fodrászatban
hidrolízis
hidrogén-peroxid fizikai és kémiai tulajdonságai
oldatok, diszperz rendszerek, oldódás
kolloidok, emulziók
mérési feladatok
A fodrászipari eszközök anyagai
a fémek szerkezete, reakcióképessége
a fémek korróziója, a korrózió elleni védekezés módszerei, ötvözés
vas, alumínium
műanyagok
Vérzéscsillapítók
a véralvadás biokémiája
a vérzéscsillapító anyagok hatása, felosztása
összehúzó hatású anyagok
Alkoholok és származékaik
alkoholok jellemzése
etilalkohol élettani hatása, a bőrre gyakorolt hatása
többértékű alkoholok, zsíralkoholok
arcvizek
arcszeszek
hajvizek
hajszeszek
Illatosítók
terpének
kámforok
19

gyanták
balzsamok
illóolajok
illatosítók csoportosítása: természetes, mesterséges
Púderek
púderek alapanyagaik
csoportosítása
felhasználása
Fertőtlenítőszerek
alkalmazás szerinti felosztása
hatásmechanizmus szerinti felosztása
kémiai felépítés szerinti felosztása
antiszeptikumok
bőrfertőtlenítők fajtái
dezinficiensek
eszközfertőtlenítők
helyiség fertőtlenítők
Emulziók, emulgeátorok jellemzése, csoportosítása
emulziók, emulgeátorok
krémek
hajmosószerek (szappantartalmú, szintetikus alapanyagúak)
a szappanok tisztító hatása
a tenzidek fajtái
borotvaszappanok, borotvakrémek, borotvahab
Hajrögzítők
hajrögzítők, nyákanyagok,
hajrögzítő oldatok, gélek, hajrögzítők, hajlakkok, illatanyagok
illatosítók (terpének, kámforok, gyanták balzsamok, illóolajok)
illatosítók csoportosítása (természetes, mesterséges)
4.0/ 6293-11

Fodrász szabadkézi rajz 1.

Alapozó rajzgyakorlatok
Egyenes és ívelt vonalgyakorlatok
Tónus-és vonalgyakorlatok (fény-árnyék)
Alaptestek perspektivikus ábrázolása
Kompozíció síkban és térben
Az emberi fej
Az emberi fej alapvető arányai, az emberi fej képletei
Arcelemek: szem, száj, orr, fül rajzolása
A nyak kapcsolódása a fejhez
Hullámos hajviseletek
Haj rajzolása, alapképletek rajza, kombinálása
Vonalas, tónusos ceruzarajz
Hullám, lokni és a hajfonat tónusos rajza
Marcell, rondó, forma dauer
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18 óra

− Gyakorlat
5.0/6293-11

Szakmai gyakorlat 1.

312 óra

Diagnosztizálás
12 óra
információ kérés
diagnosztizáláshoz használt eszközök (fésű, hajvastagság mérő, hajvizsgáló kamera)
diagnosztizálás technológiái (szemre vételezéssel, tapintással, kikérdezéssel, hajvastagságmérővel, hajvizsgáló kamera segítségével)
megállapítja a hajas fejbőr elváltozásait, problémáit
meghatározza a haj keresztmetszetét,vastagságát,
meghatározza a haj szerkezetét, előéletét (vegyszerezettségét)
Hajmosás
42 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Termékválasztás (a szükséges sampon és balzsam-ápoló termékek kiválasztása a diagnózis
alapján)
Munkafolyamat, technológia meghatározása
A hajmosó tál beállítása a vendég számára
A víz hőfokának beállítása
Elvégzi a tisztító hajmosást, majd a második hajmosást
Fejmasszírozást alkalmaz (nyugtató, élénkítő, stb.)
Elvégzi a haj és fejbőr ápolását (balzsamok, pakolók, maszkok segítségével)
A problémás eseteknél meghatározza az alkalmazott termékeket
Problémás fejbőr kezelést végez (korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében, stb.)
Vegyszeres műveletek után meghatározza a szükséges sampont és elvégzi a vegyszeres
munkához a haj mosását
Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolókat alkalmaz a vegyszeres műveletek
befejezéseként
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása
Fertőtlenítés
6 óra
Munkatervezés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Eszközfertőtlenítés
Az alkalmazott szolgáltatás szerinti eszközök fertőtlenítése
Helységfertőtlenítés
Bőrfertőtlenítők, bőrfertőtlenítés
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása
Vizes haj formázása
Információ kérés
Diagnosztizálás

90 óra
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Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Marcell vízhullám kialakítása babafejen
Helyes eszközválasztás
A művelethez megfelelő hajhosszal és mennyiséggel rendelkező babafej, tartóval.
Marcell fésű, hullám csipesz, csipesz, vizező, fixáló termék
A hullám irányának, formájának meghatározása
Választékkészítés
Kezdőhullám kialakítása: mindig hátrafelé indul a hullám
Hullámvölgy, hullámél kialakítása, összekötése (két ujjnyi széles, max. 4cm. távolság
alakuljon ki a két hullám él között)
A fennmaradó haj kontúrok esztétikus kialakítása, tincsezése
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása.
A Marcell vízhullám teljes babafejen vizsgaidőre való begyakoroltatása (választékkal,
választék nélkül, körkörösen, stb.)
Vízhullám frizura berakás, fésülés
Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, berakó csavarók - méret és
hossz szerint, csak műanyag - berakó csipeszek, hajkefék, berakó tűk, hajtűk, hajrögzítők,
lekötő háló, hajlakk, hajfény olaj, stb.)
Technika elsajátítása (fekvő álló gyűrű készítése, rögzítése; fekvő és álló csavaró elhelyezése,
rögzítése, kiemelési szög – a hullám volumenének összefüggéseinek ismerete)
A frizura formai és stílusjegyeinek meghatározása
Munkafolyamat meghatározása
A csavarók, csipeszek helyes és szükséges elhelyezése
A vezetett hullámvonal kialakítása
A fennmaradó hajrész formára fésülése
A hajszárító búra és hőfokának helyes használata
A frizurakészítés (helyes kifésülés, helyes tupírtechnika alkalmazása)
A kész frizura rögzítése (hajlakk, hajfény olaj, zselé, wax, stb. segítségével)
A komplex munkafolyamat gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása
A vízhullám frizura berakás, fésülés teljes fejen- babafejen művelet vizsgaidőre való
begyakoroltatása.
Száraz haj formázása
90 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Hajsütővas helyes használata, helyes hőfok meghatározása (gázmelegítős vagy elektromos, de
csak két ágú hajsütővas használható a munkafolyamat oktatására), helyes keresztmetszet
meghatározása (vékony, vastag)
Technológiai ismeretek elsajátítása (lapos, spirál csavarás, stb.)
Hajsütővassal történő formaváltoztatás munkafolyamata
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Hajsütővasak megválasztása
Fésűk, kefék segédanyagok kiválasztása
Frizura tervezés szerint a helyes sorrend meghatározása, kialakítása
Választék készítés, területek felosztása
A tervezésnek megfelelő lapos és spirál csavarási technikák alkalmazása
A frizurakészítés (helyes kifésülés, helyes tupírtechnika alkalmazása)
A kész frizura rögzítése (hajlakk, hajfény olaj, zselé, wax, stb. segítségével)
A komplex munkafolyamat gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása
A vashullám frizura készítése a kis oldalon 3 függőleges hullámsorral művelet vizsgaidőre
való begyakoroltatása
Konty, alkalmi frizura készítése:
24 óra
Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek, technikák, technológiák elsajátítása
Helyes eszközválasztás (csat, hajtű, kontybetét, díszítők, stb.)
Az alkalmi jelleg meghatározása (koktél, estélyi, menyasszonyi, stb.)
Tupírozással alkalmazza a forma kialakítását
Férfi arcápolás – Borotválás:
30 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez
Helyes eszközválasztás (a művelethez szükséges eszközök előkészítése; félpengés borotva,
borotva penge, borotva hab, borotva krém, ecset, tál, kiskendő, timsó, fejtámasz)
Arcdiagnosztizálás
A borotva balesetmentes használata, borotvafogások elsajátítása
A borotválás munkafolyamata
Helyes habképzés ecsettel
Az arc borotválása a helyes borotva fogások alkalmazásával
Szükség szerint ismételt habképzés
Baleset és sérülés mentes munkavégzés
Bajusz mentes borotválás elvégzése
Szőr és habmentes arc kialakítása
A borotválás utáni arckezelés, arc szesz, hintőpor.. stb.
A modell hajának megfésülése borotválás után
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása
A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása
Szakáll és bajusz formázás
18 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez
Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. Félpengés borotva,
borotva penge, hajvágó olló, szakállvágó gép - alátétekkel, borotva hab, borotva krém, ecset,
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tál, kiskendő, timsó, fejtámasz)
Arc és arcszőrzet diagnosztizálás
Bajusz és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében
Bajusz formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával
Szakáll formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval
Szakáll és bajusz formázása kefékkel és hajszárítóval
A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval, stb.
Szakáll, bajusz festése, színezése, szőkítése a színváltoztatás technológiái és szabályai szerint
2.7

A modul értékelésének módja

A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon illetve a szakmai és vizsgáztatási követelményekben foglaltak szerint
történik.
Tudja önállóan elvégezni a következő feladatokat:
3 szakképző évfolyam esetén:
9. évfolyam 1. félév
Szalontechnika babafejen. 45 perc (20 dauer csavaró, 20ellentétes irányú gyűrű és 3
Marcell vízhullám elkészítése)
9. évfolyam 2. félév
Marcell vízhullám egész fejen – babafejen - 25 perc
2 szakképző évfolyam esetén:
11. illetve 13. évfolyam 1. félév
Szalontechnika babafejen. 40 perc (20 dauer csavaró, 20 ellentétes irányú gyűrű és 3
Marcell vízhullám elkészítése)
11. illetve 13. évfolyam 2. félév
Vízhullám frizura berakás, fésülés, modellen-babafejen. 20 + 20 perc
Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullám sorral. – babafejen – 45 perc
Marcell vízhullám egész fejen, babafejen. 20 perc
3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6294-11 Fodrászatban alkalmazott vegyszeres műveletek

3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

3.3

108 óra
252 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
24

3.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

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
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket
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
Bőrpróbát végez
Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg
számítógép segítségével
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint
Beteríti a vendéget
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

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

Feladatprofil

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

Tananyagegységek

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
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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 az elsőszőkítés,
utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát,
anyagokat, eszközöket, hatóidőt
Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket

X

X

X

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

Feladatprofil

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

Tananyagegységek

X
X

X
X

X

X
X

Kiválasztja a hajtípusnak 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)

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

Festi, színezi a szakállt, bajuszt, előkészíti, műveleti
tervet készít, elvégzi a vegyszeres műveletet, utókezelést végez
Tanácsot ad otthoni hajápolásra

X
X
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X

X
X

C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B

Kommunikációs ismeretek alkalmazása a
szolgáltatásnak megfelelően
Etikai, szolgáltatásetikai ismeretek alkalmazása a szolgáltatásnak megfelelően
Bőr anatómai és élettani ismereteinek
alkalmazása
A hajszál tulajdonságai
A hajas fejbőr elváltozásainak és rendellenességeinek felismerése
Tervezés technológiai folyamata
Munkafolyamat technológiai lépései
Előkészítés technológiai folyamata
Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai
Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai
Hajrögzítők, finistermékek fajtái
Hajfestés folyamatának technológiái
Színezés, tónusbiztosítás
Szőkítés és színelvonás technológiája
Melírozás technológiája
Színkeverés
Haj tartós formaváltoztatásai
Hajszínváltoztatók tulajdonságai
Tartós formaváltoztatás anyagai
Hígítási, keverési arányok számítása

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

Szakmai ismeretek

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

Típus

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
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Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
Haj tartós formaváltoztatás eszközeinek
használata

4
4
4
4
4

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

4

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

Szakmai készségek

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

Szint

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Precizitás
Önállóság

X
X
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X
X

X
X

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

Személyes kompetenciák

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

Tananyagegységek

X
X

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

Társas kompetenciák

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

Tananyagegységek

Fogalmazó készség

X

X

X

X

Határozottság

X

X

X

X

4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2.

2.0/6294-11 Anyagismeret 2.

Módszerkompetenciák

1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3.

Tananyagegységek

Tervezési képesség

X

X

X

X

Áttekintő képesség

X

X

X

X

3.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
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Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

1.0/ 6294-11

Szakmai ismeret 3.

36 óra

A haj tartós formaváltoztatása
Hullámosító szerek (HTH vizek, volumennövelők, hajkiegyenesítők)
Fixáló szerek
Kémiai folyamatok a hullámosítás során
A HTH munkafolyamata (csavarási technikák és technológiák)
A HTH hibái és azok korrigálása
Festés, színezés
Színtan (színkör, színkeverés)
Hajfestő anyagok és azok csoportosítása
Oxidációs hajfesték összetétele, hatásmechanizmusa
A festés során lezajló kémiai folyamatok
A hajfestés munkafolyamata (elsőfestés, utánfestés, területfestés, választék és kontúrfestés)
A hajfestés különböző esetei
A festés közben felmerülő problémák és azok korrigálása
A haj színezése
A színezők csoportosítása
Ideiglenes, féltartós és tartós színezők összehasonlítása (egyezőségek, különbségek)
Színelvonás, szőkítés
Szőkítőszerek hatása a haj szerkezetére
Szőkítőszerek összetétele
Szőkítés során lezajló kémiai folyamatok
Szőkítés munkafolyamata (elsőszőkítés, után- vagy tőszőkítés)
Előszőkítés vagy alapozás
Szőkítés utáni színkorrekció
Melírozás
A melírozás szempontjai
A melírozás különböző technikái és technológiái
A melírozás fajtái
Melírozás és hajfestés egy munkafolyamatban
2.0/6294-11

Anyagismeret 2.

36 óra

Tartóshullámosítás
Aminosavak, fehérjék
A tartóshullámosítás anyagai, a haj szerkezete-kötések
A HTH- vizek fajtái, HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok
A korszerű oxidáló anyagok összetétele: oxidálószerek, szerves savak, habképzők, védőanyagok
Előkezelők, utókezelők
Tartóshullámosítás
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Színelmélet
A színek fajtái
A színkeverés szabályai
Szín és anyagszerkezet fodrász-színkezelés
Hajfestékek
A hajfestés módjai
Oxidációs hajfestékek
Festékmódosítók
Stabilizálószerek
Oxidálószerek
Elvégzi a hajfestési műveletet
Emulgeál, előpigmentál, pigmentál
Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával
Színezőanyagok
Színező anyagok (színezékek csoportosítása, természetes, mesterséges)
Kiválasztja a hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket
Elvégzi a megtervezett színezési műveletet
Hajszíntelenítők
Elvonja a hajszínt blanche alkalmazásával(a blanche-por összetevőinek jellemzése)
Elvégzi a hajszín-világosítást elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt
Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs
emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően és meghatározza a hatóidőt
3.0/ 6294-11

Anatómiai ismeretek 2.

36 óra

Elemi elváltozások, tünettan
Alap bőrtípusok
Gyulladás, allergia fogalma, fajtái, stb.
Elsődleges elemi elváltozások
Másodlagos elemi elváltozások
Fertőző bőrbetegségek (vírus okozta, baktérium okozta, gomba okozta megbetegedések)
Szőrnövési rendellenességek
Bőr festékes rendellenességei vagy pigment rendellenességek (természetes vagy mesterséges)
Szövetszaporulatok (hám eredetű, irha és bőralja eredetű, öregkori daganatok, anyajegyek), azok csoportosítása és jellemzése
Foglalkozási megbetegedések a fodrászatban (mozgásszervi és érrendszeri megbetegedések)
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− Gyakorlat
4.0/ 6294-11

Szakmai gyakorlat 2.

252 óra

Dauer csavarás egész fejen - babafejen
70 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, átmérőben és hosszúságban
különböző műanyag dauer csavarók, dauer tűk, dauer papír, vizező, fixáló)
Csavarási technikák ismerete (lapos, spirál csavarás, ikercsavarás, kétrétegű csavarás, egyéb
csavarási technikák)
Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása (pl.: papiloten, piskóta, stb.)
Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, formadauer,
tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer, stb.)
HTH vizek, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa
HTH munkafolyamata
A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve
A dauer csavarók felcsavarása a tervezett frizura forma szerint
A dauer csavarásánál szükséges felválasztás meghatározása a csavarók átmérőjét és
hosszát figyelembe véve
A dauer papír helyes alkalmazása, a pipamentes csavarás érdekében
A hajtincs helyes csavarási szöge - 100˚-110˚- a koponya érintőjéhez viszonyítva
Tiszta csavarás, hosszú haj esetén, szitázó mozdulattal
A dauer tűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett
Tő- után dauer munkafolyamatának ismerete, sajátossága, fontossága, szerepe, munkafolyamata
Volumennövelővel történő formaváltoztatás
Volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, sajátossága
Volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent)
Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás
Hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, sajátossága
Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent)
Dauer csavarás egész fejen- babafejen gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása.
A dauer csavarás egész fejen-babafejen vizsgaidőre való begyakoroltatása
Hajfestés
70 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Színelmélet, színkör ismerete
32

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka
Oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa
A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása
Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések,
védő eszközök, stb.)
Elsőfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
Bőrpróba
Őszülés fokának meghatározása, szerepe
Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás!
A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az
oxidálószer keverési arányának (-1+1, 1+1 ½, stb.) meghatározása, mennyiség és
erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz mérés
mérleggel, mérőhengerrel)
A fej területi felosztása, festékfelvitel
Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése
Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése
A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés
A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás,
Tő- és utánfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
Emulgeálás - színfelfrissítés
Divat hajszínek festése
Extra szőke hajszínek festése
Extra vörös hajszínek festése
Világosabbra festés
Sötétebbre festés
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása.
A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása.
Tanácsadás otthoni hajápoláshoz
Növényi hajfestékek
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Színelmélet, színkör ismerete
Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka
Növényi hajfestékek ismerete, hatásmechanizmusa
Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések,
védő eszközök, stb.)
Elsőfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
Bőrpróba
Őszülés fokának meghatározása, szerepe
A színképzés sajátosságai a növényi hajfestékeknél - ősz haj fedési hiányosságai,
felvilágosítási sajátosságok, színkeverés, stb.A fej területi felosztása, festékfelvitel
Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése
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Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése
A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés
A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás,
Tő- és utánfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
Emulgeálás - színfelfrissítés
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása.
A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása.
Tanácsadás otthoni hajápoláshoz
Hajszínezés
28 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Színelmélet, színkör ismerete
Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka
Kémiai hajszínezés
Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa
A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása
Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések,
védő eszközök, stb.)
Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
Bőrpróba
Őszülés fokának meghatározása, szerepe
Az oxidációs színezők színváltoztatási lehetőségeinek meghatározása, alkalmazása az
ősz haj fedése és a felvilágosítás tekintetében
A színezőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az
oxidálószer keverési arányának (-1+1, 1+1 ½, stb.) meghatározása, mennyiség és
erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz mérés
mérleggel, mérőhengerrel)
Hajmosás
A fej területi felosztása, festékfelvitel
Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése
Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése
A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés
A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás,
Tő- és utánszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
Emulgeálás - színfelfrissítés
Ősz haj színezése
Divat hajszínek színezése
Extra szőke hajszínek színezése
Extra vörös hajszínek színezése
Világosabbra színezés
Sötétebbre színezés
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása.
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A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása.
Tanácsadás otthoni hajápoláshoz
Fizikai hajszínezés
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Színelmélet, színkör ismerete
Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka
Fizikai hajszínezés
Fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa
Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések,
védő eszközök, stb.)
Ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához
A fej területi felosztása, festékfelvitel
Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése
Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése
A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés
A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás,
Ősz haj színezése
Divat hajszínek színezése
Extra szőke hajszínek színezése
Extra vörös hajszínek színezése
Világosabbra színezés
Sötétebbre színezés
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása.
A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása.
Tanácsadás otthoni hajápoláshoz
Szőkítés
42 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Színelmélet, színkör ismerete
Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka
Szőkítő készítmények ismerete, hatásmechanizmusa
A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása
Alapozás fogalma, haj színtelenítése, szőkítése definíciója
Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések,
védő eszközök, stb.)
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Elsőszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
Bőrpróba
Őszülés fokának meghatározása, szerepe
A színképzés sajátosságai a szőkítő készítményeknél
Szőkítőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (a szőkítőpor, szőkítőkrém,
stb. és az oxidálószer keverési arányának (1+2, 1+3. „tejföl sűrűség”) meghatározása,
mennyiség és erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz
mérés mérleggel, mérőhengerrel)
A fej területi felosztása, festékfelvitel
Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése
(Alacsony oxidáló szer származék és hosszú hatóidő)
Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése
A haj túlmelegedésének veszélye, sajátossága
A hőtorlódás sajátossága, veszélye
A vizuális hatóidőt követő hajmosás, savas öblítés, közömbösítés, hajápolás
Tő- és utánszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása
A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása.
Tanácsadás otthoni hajápoláshoz
Melírozás
42 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
A melírozás definíciója
Színelmélet, színkör ismerete
Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka
Helyes eszköz meghatározás (bontó fésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak,
mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések, védő eszközök, stb.)
A melírozáshoz használható vegyszerek ismerete, tulajdonságai, meghatározása
A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása
Melírozáshoz használt keverék összeállítása
Melírozási technikák ismerete, megválasztása, alkalmazása az eszközök kiválasztásával (A
„fóliás”, plasztik lap, technikáknál a felválasztások: cikkcakk , fűzött, lap, melír lapát, melír
fésű, melír pisztoly, melír sapka, stb.)
A melírozás technológiájának meghatározása
A kihagyások mértékével változtatható az intenzitás
A frizura tervezésénél meghatározott részek kiemelése, terület melír
Egész fejen diffúz melír
Tő-után melír a lenövés függvényében
Hajszál hosszában különválasztott színek
Több eltérő hajszín alkalmazása a váltakozó tincseknél
A hajfestés és melírozás egy technológiai folyamatban munkafolyamatának ismerete és alkalmazása
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3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon, illetve a szakmai és vizsgáztatási követelményekben foglaltak szerint
történik.
Tudja önállóan elvégezni a következő feladatokat:
3 szakképző évfolyam esetén:
9. évfolyam 2. félév
Dauer csavarás egész fejen - babafejen- 45 perc
10. évfolyam 1. félév
Hajfestés - Hatóidő nélkül - 30 perc
10. évfolyam 2. félév
Dauer csavarás egész fejen, babafejen 45 perc
11. évfolyam 1. félév
Festés, melír egy technológiai folyamatban. Hatóidő nélkül 40 perc
2 szakképző évfolyam esetén:
11. ill. 13. évfolyam 2. félév
Dauer csavarás egész fejen - babafejen- 45 perc
12. ill. 14. évfolyam 1. félév
Festés, melír egy technológiai folyamatban. Hatóidő nélkül 40 perc

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6295-11 Alaphajvágás

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

4.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

4.3

144 óra
354 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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4.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
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X
X

X

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

X

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

Információt kér a kívánt szolgáltatásról
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatáshoz empatikus, segítőkész viselkedéssel
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel
Műveleti tervet készít
Kiválasztja a szükséges típusú és menynyiségű anyagokat, segédanyagokat
Kiválasztja a szükséges típusú és menynyiségű eszközöket, segédeszközöket
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket
Megtervezi és elvégzi a női alaphajvágást tompavágással
Meghatározza a különböző alaphajvágási követelmények vezetőtincseit és a
vezetőtincsek hosszát
Meghatározza a vezető tincshez viszonyítva a térbeli kiemelési szöget
A hajvágás folyamatában, menetében
folyamatos, szakaszos ellenőrzést végez
Biztosítja a szükséges szimmetriát és
ellenőrzi
Folyamatosan megjeleníti az átmenetképzést és ellenőrzi
Az alaphajvágás formájának és kiemelésének megfelelő hajszárítást végez
Meghatározza a „0”pontot
A formának megfelelően ollóval alakítja
ki a hajhosszat és a fazont
Átmenetet képez ollóval (stuccol)
Borotvával átvékonyítja a hajat
Hajnövési széleket tisztára borotválja
Férfi klasszikus frizurát készít kézi szárítóval és kefével

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

Feladatprofil

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
Tananyagegységek

X
X

X

X

X

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

Feladatprofil

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

Alkalmazza a klasszikus forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit
Kialakítja a végső formát a megfelelő
finistermékek segítségével
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít
(főnöz)

X

Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a
megfelelő anyagokkal, eszközökkel,
technológiával, magatartással
Tanácsot ad otthoni hajápolásra

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

B
B
B
B
B
C

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

X

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

X

Különböző korok stílusjegyei
Különböző korok hajviselet
története
Különböző geometriai formák
Frizurák vázolása, formajegyek, jellegzetességek kihangsúlyozásával

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

C

Kommunikációs
ismeretek
alkalmazása a szolgáltatásnak
megfelelően
Etikai, szolgáltatásetikai ismeretek alkalmazása a szolgáltatásnak megfelelően
A hajszál tulajdonságai
A haj és az arcszőrzet élettani
ismereteinek alkalmazása

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

C

Szakmai ismeretek

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

Típus

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
C
B

Nyak- és fülfazonok
Hajvágás
Női hajvágás
Férfi hajvágás
Gyerekhajvágás
Vizes haj formázása
Száraz haj formázásának
módjai
Tervezés technológiai folyamata
Előkészítés technológiai folyamata
Munkafolyamat technológiai
lépései
Ápolóanyagok tulajdonságai,
alkalmazásai
Fertőtlenítőszerek alkalmazási
módjai
Hajrögzítők,
finistermékek
fajtái

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

B

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

Arc idegei: V. és VII.
Arc és nyak izmai
Arcformák, fejformák, előnytelen tulajdonságok korrigálása
Koponya csontjai, koponyaformák, koponya rendellenességek
A hajas fejbőr területi felosztása, illetve különböző területek szakszerű megnevezése
Az elkülönített területi egységek tudatos sorrendi alkalmazása
Alapleválasztások és ezekhez
kapcsolódó sík és térbeli szögek
Haj és fejbőr elváltozásai és
rendellenességei
Hajmosási alapismeretek
Haj és fejbőr ápolása

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

B
B

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

Szakmai ismeretek

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

Típus

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

Tananyagegységek

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4

4

4

Személyes kompetenciák

Precizitás
Lényegkiemelő képesség
Önállóság

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

4

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

4

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

4

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

4

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

4
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

X

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

X

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

X

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

Olvasott szakmai szöveg
megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott
szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hajformázó
eszközök
használata
Hajvágó eszközök használata
Elektromos kisgépek használata
Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
Elektromos berendezések
használata

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

4
Szakmai készségek

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

Szint

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

Határozottság

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

Fogalmazó készség

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

Társas kompetenciák

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2.

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2.

3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4.

4.0/6295-11 Művészettörténet 1.

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1.

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3.

7.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 3.

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.

Tananyagegységek

Tervezési képesség

X

X

X

X

X

X

X

X

Áttekintő képesség

X

X

X

X

X

X

X

X

Módszerkompetenciák

4.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
42

Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

1.0/6295-11

Szakmai ismeretek 2.

18 óra

A haj diagnosztizálása
A haj és a fejbőr vizsgálata
A haj vastagsága
A haj minősége
A haj növekedési iránya
A vendég kívánsága
Az arc diagnosztizálása borotváláshoz
A bőrtípus megállapítása
Szőr növekedési irányának megállapítása
Elváltozások az arcbőrön
A férfi klasszikus hajvágás
Diagnosztizálás
Frizuratervezés
Hajvágás eszközei, anyagai
Leválasztások
Férfi hajvágás (tompavágás, fazonvágás, nyakfazon, fülfazon, átmenet képzés, összevágás)
A klasszikus férfi hajvágás és szárítás munkafolyamata
2.0/ 6295-11

Fodrász szabadkézi rajz 2.

18 óra

Férfi bajusz-és szakállformák
Angol, francia, Jávor , pödrött bajuszok rajza
Férfi halántékfazon, oldalszakáll
Klasszikus és modern szakállformák
Férfi klasszikus hajviselet
Angol hajviselet
Hindenburg hajviselet
3.0/ 6295-11

Szakmai ismeretek 4.

36 óra

A női alaphajvágások
Diagnosztizálás
Frizuratervezés
Arcformák, fejformák
Előnytelennek vélt adottságok és testalkat korrigálása frizura segítségével
A női hajvágás (leválasztások iránya, kiemelési szögek, stb.)
Egyhossz kompakt hajvágás munkafolyamata
Lépcsőzetes hajvágás munkafolyamata
Uniform hajvágás munkafolyamata
Fentről lefelé hosszabbodó hajvágás munkafolyamata
Frizurakészítés
43

Otthoni tanácsadás
Gyermekhajvágás
Diagnosztizálás
Gyermekhajvágás balesetvédelmi veszélyforrásai
Gyermekhajvágás formai és egyéb követelményei, munkafolyamata
4.0/ 6295-11

Művészettörténet 1.

18 óra

A képzőművészet alapfogalmai
Az építészet, mint téralkotó művészet
A gyakorlati cél és a művészi megjelenítés kapcsolata
A tömeghatás, mint az épület külső megjelenítése
A térhatás, mint rendeltetésfüggő alaprajz
A szobrászat, mint formaalkotó művészet
Kifejezőeszközei: tömeghatás, térhatás, fény-, árnyék-, és színhatás
Fajtái: kerek szobor, épületdíszítő szobor, dombormű
A festészet fogalma
Kifejező eszközei: vonalak, színek, tónusok
A legjellemzőbb ágazatai: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó,
mozaik, intarzia, üvegfestés, miniatúra
Az ókor művészete
Az Egyiptomi művészet:
Az egyiptomi építészet legjellemzőbb alkotásainak bemutatása
Az épületek anyaga, építészeti megoldásai
A Görög művészet
Jellegzetesen görög építészeti alkotások: a templom, a stadion és a színház bemutatása
Dór stílusú alkotások bemutatása: a Parthenon
Ion stílusú templomok bemutatása: Nikéé templom
A szobrászat fő témája kifejezésmódja
Az ókori Róma művészete
A görög kultúra továbbfejlesztett formái az építészetben, a szobrászatban és a festészetben, bemutatásuk, összehasonlítások.
A középkor
A Bizánci művészet
A bizánci templom, mint a bizánci művészet csúcsalkotása, a Szent Bölcsesség templomának bemutatása, elemzése
A bizánci mozaikművészet
A Román stílus
Római hagyományok és korjellemzők egységes megjelenése a templomok, kolostorok
és várak építésében
A szobrászat és építészet kapcsolata, az elbeszélő figurális szobrászat (kőbe faragott
Biblia) díszítőfaragások
A román stílusú festészet jellemzői, miniatúrák, freskók
Gótikus művészet
A várossá alakulás új építészeti feladatai a gótikában: városházak, céhházak, vásárcsarnokok, patríciusházak, kórházak, árvaházak, kolostorok, templomok
Építőmesterek, kőfaragók és szobrászok feladatainak összekapcsolódása a képzőművészetben
Román és gót keresztboltozat összehasonlítása
Homlokzati függőleges tagozódás, ablakok, kapuzatok
A szobrászatban az alakok kilendülése
44

A szárnyas oltárok faragott szobrai és festett képei
Üvegfestés felvirágzása a gótikában, az üvegablakok
A hazai gótika emlékeinek bemutatása
5.0/6295-11

Hajviselettörténet 1.

18 óra

Az ókor hajviselete
Társadalmi tagozódás szerinti hajviseletek a korai és késői Egyiptomban. Papok, fáraók,
szolgák hajviselete és nők hajviselete (Kleopátra).
Görög hajviselet legjellemzőbb jegyei. Lampadiosz, fürt, fonat, konty.
Római hajviselet legjellemzőbb jegyei. Tonsorok és kalamisztrák szerepe.
A középkor hajviselete
Bizánci hajviselet: Férfiak: Rövid haj, koncentrikus elrendezésben. Napi borotválkozás,
majd később teljes körszakáll. Nők: Homlok fölött megemelt haj, oldalt loknikkal, később fej köré csavart haj, fátyollal, díszekkel.
Román hajviselet: Férfiak: Vállig érő középen választott vagy választék nélküli haj.
Göndörített haj, homlokba fésült tincsekkel, apródfrizura. Fémpánttal díszített hajak.
Nők: Férjes asszonyoknál kendő, fátyol. Hajadonoknál copfos viselet, főkötő, állkendő,
fátyol. Szőkítés különböző oldatokkal, napon szárítva. Vendéghajjal való hajdúsítás.
Gót hajviselet: Férfiak: Hosszú, fonatos hajak. Turbán, csuklya, kalap, föveg. Nők:
Copf, konty, diaboló, csúcsos főkötő, fátyol, kétágú fejdísz.
6.0/6295-11

Fodrász szabadkézi rajz 3.

36 óra

Arcformák
,,Ideális” ovális arcforma
Kerek arc
Keskeny, hosszúkás arc
Háromszög alakú arc
Rendellenes arc-és fejformák
Színtan
Fekete- fehér és színes ábrázolások
Gyermek hajviselet rajzolása
Kislány, kisfiú hajviseletek
Női hajviseletek
Egyszerű rövid női hajviselet elől és oldalnézetből
Modern női nappali hajviselet
Alkalmi hajviseletek
Kontyos hajviselet
− Gyakorlat
7.0/ 6295-11

Szakmai gyakorlat 3.

120 óra

Férfi klasszikus vágás, szárítás, választékkal vagy választék nélkül
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
45

120 óra

Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. Hajvágó fésűk, hajvágó olló, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, vizező, hajszárító, lakk, olaj,
stb.)
A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj körvonala,
hajvágási technológiák
Arcformák, fejformák, koponyaformák
Arcelemek, koponyaformák korrigálása
A nyakfazon fajtái, a homlokfazon fajtái, az oldalfazon fajtái
Oldal- és nyakfazon tisztára borotválása
Borotva hajvágás, a haj átborotválása
A férfi klasszikus hajvágás, szárítás munkafolyamata
A haj vizezése vagy mosása
A vizes haj fejtetőn történő hosszvágása a kívánt mértékben
A „0” pont meghatározása
Stuccolással az átmenet kialakítása
A tarkóhaj és a fejtetőhaj összekapcsolása
Az oldalhajak átmenetképzése
Tiszta fül kontúrok kialakítása
Oldalfazonok kiborotválása
A fejtető és oldalhajak átborotválása a szárítással ellentétes irányban
A klasszikus lekerekített kocka forma kialakítása a szűkítős hajszárítóval
Választék kialakítása
Választék nélküli forma kialakítása
Plasztikus- tincs mentes- forma fésülése
A komplex művelet gyakoroltatása
A hibák felismerése, kijavítása
A férfi klasszikus vágás szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása
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8.0/6295-11

Szakmai gyakorlat 4.

234 óra

Női alaphajvágások I.-II.-III.-IV.
210 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. Ritka fogú fésű,
stuccoló fésű, hajvágó olló, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipesz, vizező, vatta, hajszárító-szűkítővel, lakk, olaj, stb.)
A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj körvonala,
hajvágási technikák
Arcformák, fejformák, koponyaformák
Arcelemek, koponyaformák korrigálása
Frizuratervezés
A női alaphajvágások munkafolyamata
Hajmosás
A meghatározott alaphajvágási forma megtervezése
Az alaphajvágási formának megfelelő területi felosztás (Az anatómiai pontok és a geometriai ismeretek figyelembe vételével)
A vezető passzé meghatározása
A hajvágás formájának megfelelően alakítja ki a haj külső vonalát - horizontális, előre
hosszabbodó, hátra hosszabbodó, uniformizált, fentről lefelé hosszabbodó A hajvágás formájának megfelelően határozza meg a kiemelési szögeket- 0˚,-22,5˚,45˚,-67,5˚,-90˚,- vagy 90˚-180˚.
Folyamatos, ellentétes irányú ellenőrzéssel biztosítja a hajvágás precízségét
Folyamatosan ellenőrzi a szimmetriát
A tükör szükséges használata
Hajszárító segítségével megszárítja a formát a kiemelési szögek és külső élek figyelembe vételével, a szükséges kefékkel
A kész formát átfésülve ellenőrzést végez, beállítja a modellt
A komplex művelet gyakoroltatása
A hibák felismerése, kijavítása
A női alaphajvágás - I., II., III. és IV. forma - szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása
Gyermek hajvágás, hajápolás
24 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. Ritka fogú fésű,
stuccoló fésű, hajvágó olló, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipesz, vizező, vatta, hajszárító-szűkítővel, tompahegyű olló, gyermekszék vagy székmagasító stb.)
A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj körvonala,
hajvágási technikák
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Arcformák, fejformák, koponyaformák
Arcelemek, koponyaformák korrigálása
Frizuratervezés
A gyermek alaphajvágások munkafolyamata
A gyermek hajvágás elsősorban a frizura elkészítésének munkafolyamatában, fokozott
balesetmentes munkavégzésben és az életkori sajátosságok figyelembe vételével történik
A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve kell a szolgáltatást elvégezni, a kívánt
formát kiválasztani
Javaslatok a gyermekhajvágás körülményeihez:
Figyelem lekötő, mozgást nem generáló feladatvégzés
Játékosság, színes tárgyak, nem erőszakos műveletvégzés
Fokozott figyelem a hajkontúrok és arc vonalában
Vegyszeres műveletektől tartsuk távol a gyermeket
Ne szakítsuk félbe a műveletet, folyamatosan végezzük a szolgáltatást
A gyermeknek legyen szabadságérzete a kiszolgálás közben
Dicsérjük a viselkedését, jutalmazzuk szóban, esetleg tárggyal
A komplex művelet gyakoroltatása
A hibák felismerése, kijavítása
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon, illetve a szakmai és vizsgáztatási követelményekben foglaltak szerint
történik.
Tudja önállóan elvégezni a következő feladatokat:
3 szakképző évfolyam esetén:
9. évfolyam 1. félév
Borotválás teljes arcfelületen. – 20 perc
9. évfolyam 2. félév
Férfi klasszikus hajvágás, szárítás, választékkal vagy választék nélkül. - 60 perc
10. évfolyam 1. félév
Női alaphajvágás - I. Kompakt forma- 40 perc
Női alaphajvágás, szárítás – II. Lépcsőzetes forma - 50 perc (Ugyanazon a modellen
kell elvégezni a vágást, amelyen az I. Kompakt forma kialakításra került.)
10. évfolyam 2. félév - szintvizsga:
Vízhullám frizura berakás, fésülés, babafejen. 20 + 20 perc
Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullám sorral, babafejen 45 perc
Borotválás teljes arcfelületen. – 20 perc
Marcell vízhullám egész fejen, babafejen. – 20 perc
11. évfolyam 1. félév
Férfi klasszikus hajvágás, szárítás, választékkal vagy választék nélkül. modellen vagy
babafejen. - 60 perc
Női alaphajvágás- III. Uniform forma – 50 perc
11. évfolyam 2. félév
Férfi klasszikus hajszárítás választékkal vagy választék nélkül, modellen vagy babafejen. - 25 perc
Női alaphajvágás, szárítás- I. Kompakt forma - 60 perc
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Női alaphajvágás, szárítás –IV. Lefelé hosszabbodó forma – 60 perc
2 szakképző évfolyam esetén
11 illetve 13. évfolyam 1. félév
Borotválás teljes arcfelületen. - 20 perc
Férfi klasszikus hajvágás, szárítás, választékkal vagy választék nélkül. - 60 perc
11 illetve 13. évfolyam 2. félév - szintvizsga
Vízhullám frizura berakás, fésülés, modellen-babafejen. 20’+20 perc
Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullám sorral. – Babafejen - 45 perc
Borotválás teljes arcfelületen. – 20 perc
Marcell vízhullám egész fejen, babafejen. – 20 perc
12 illetve 14. évfolyam 1. félév
Női alaphajvágás - I. Kompakt forma- 40 perc
Női alaphajvágás, szárítás – II. Lépcsőzetes forma - 50 perc (Ugyanazon a modellen
kell elvégezni a vágást, amelyen az I. Kompakt forma kialakításra került.)
12 illetve 14. évfolyam 2. félév
Női alaphajvágás, szárítás - III. Uniform forma – 60 perc
Női alaphajvágás, szárítás – IV. Lefelé hosszabbodó forma – 60 perc
Férfi klasszikus hajszárítás választékkal vagy választék nélkül, modellen vagy babafejen. - 25 perc
5.

A modul azonosítója és megnevezése:
6296-11 Frizura készítés

5.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. A második és harmadik
modul teljesítése, valamint legalább elégséges eredményű szintvizsga.

5.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

5.3

144 óra
685 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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5.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

6.0/6296-11 Szakmai gyakorlat 5.
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4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

X

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

5.0/6296-11 Hajmunka

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen
nyelven
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatáshoz
empatikus, segítőkész viselkedéssel
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
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz
szükséges eszközöket
Megtervezi a divat hajvágási formákat, ehhez
kiválasztja és meghatározza az alkalmazott technikákat
Kialakítja a divat igény szerint a fej területi felosztását a hajvágáshoz, hajszárításhoz
Meghatározza a felosztások sorrendiségét
Meghatározza a vezető tincset és a hajvágási
szögeket
A megtervezett formához a szükséges technológiákkal és technikákkal precízen és tudatosan
elvégzi a hajvágást
A haj tömegét tudatosan megváltoztatja
A hajvágási eszközöket szakszerűen és balesetmentesen alkalmazza
Ellenőrzi a női divathajvágást a különböző hajvágási technológiáknak megfelelően
A frizura formájának megfelelően hajszárítást
végez
A megszárított hajon befejező hajvágási technológiákat alkalmaz
Férfi divatos frizurát készít különböző kézi szerszámokkal az aktuális divatnak megfelelően
Alkalmazza a különböző hajvágási és hajvékonyítási technikákat

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

Feladatprofil

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.
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Hangsúlyozza a haj területi és tömegbeli különbségeit, melyek kialakításához pótrészeket, póttincseket is használhat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

A frizura hangsúlyozásához, formájához megtervezi a haj színváltoztatását, tartós formaváltoztatását és elvégzi a kívánt vegyszeres műveletet
Hajhosszabbítást végez az ismert technológiákkal
Női, férfi alkalmi, extrém hajviseletet készít
Tanácsot ad otthoni hajápolásra

5.0/6296-11 Hajmunka

X

A feltűzéshez használt eszközöket precízen, balesetmentesen alkalmazza, az elvárásoknak
megfelelően használja
A száraz haj formázásához szükséges eszközöket
- is- rendeltetésszerűen használja
A frizurához a tiszta, száraz hajat igény szerint
előkészíti

Az alkalmi frizura kialakításához alkalmazza a
különböző technikákat és technológiákat, a hajat
fonja, sodorja, szövi
Megválasztja a díszek anyagait, és azokat esztétikusan elhelyezi
A modell személyiségéhez harmonizáló alkalmi
frizurát készít

6.0/6296-11 Szakmai gyakorlat 5.

X

4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

X

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

A férfi divatfrizurával harmonizáló arcszőrzetet
készít
Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit
A száraz haj formázó termékeit tudatosan, szakszerűen, divat szerint alkalmazza
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (főnöz)
Hosszú hajat formáz feltűzéssel, szükség szerint
póthaj alkalmazásával
Az alkalmi frizurának megfelelően felosztja a fej
területeit

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

Feladatprofil

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.

Tananyagegységek
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C
C
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Különböző korok, divatirányzatok

B
B

Bajusz, szakállformák
Különböző geometriai formák ismerete
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C

5.0/6296-11 Hajmunka

Kommunikációs ismeretek alkalmazása
Etikai, szolgáltatásetikai ismeretek alkalmazása
Bőr anatómiai és élettani ismereteinek
alkalmazása
A hajszál tulajdonságai
A haj és az arcszőrzet élettani ismereteinek alkalmazása
A hajas fejbőr elváltozásainak és rendellenességeinek felismerése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

C

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

Szakmai ismeretek

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

Típus

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.

Tananyagegységek

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

Frizurák vázolása, formajegyek, jellegzetességek kihangsúlyozásával
Arcformák, fejformák, előnytelen tulajdonságok korrigálása
A hajas fejbőr területi felosztása, illetve
különböző területek szakszerű megnevezése
Az elkülönített területi egységek tudatos
sorrendi alkalmazása
Hajmosási alapismeretek
Haj és fejbőr ápolása
Arcápolás és borotválás, borotvafogások
Arcborotválás menete, technológiája

X

X

B

Nyak- és fülfazonok ismerete

X

X

B
C
B
B
B

Száraz haj formázásának módjai
Hajmunka
Tervezés technológiai folyamata
Előkészítés technológiai folyamata
Munkafolyamat technológiai lépései
Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

X

X

C

Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai

B

Hajrögzítők, finistermékek fajtái

B
B

Hajszín változtatási eljárások
A haj tartós formaváltoztatási műveletei

C
B
B
B
B
B
B

C
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4

5.0/6296-11 Hajmunka

4

X
X

5.0/6296-11 Hajmunka

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hajformázó eszközök használata
Hajvágó eszközök használata
Elektromos kisgépek használata
Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
Elektromos berendezések használata
Segédeszközök szükséges használata

4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

4

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

Szakmai készségek

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

Szint

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

53

4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

Precizitás
Önállóság

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

Személyes kompetenciák

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.

Tananyagegységek

X
X

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

5.0/6296-11 Hajmunka

6.0/6296-11 Szakmai gyakorlat 5.

Tananyagegységek

Fogalmazó készség

X

X

X

X

X

X

Határozottság

X

X

X

X

X

X

Társas kompetenciák

2.0/6296-11 Anyagismeret 3.

3.0/6296-11 Művészettörténet 2.

5.0/6296-11 Hajmunka
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Tervezési képesség

X

X

X

X

X

X

Áttekintő képesség

X

X

X

X

X

X

Módszerkompetenciák

5.5

4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.

1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.

Tananyagegységek

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
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5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

1.0/ 6296-11

Szakmai ismeretek 5.

48 óra

A haj diagnosztizálása
A haj és a fejbőr vizsgálata
A haj vastagsága
A haj minősége
A haj növekedési iránya
A vendég kívánsága
Frizuratervezés
Arcformák, fejformák
Előnytelennek vélt adottságok és testalkat korrigálása frizura segítségével
A férfi divat hajvágás, szárítás
Diagnosztizálás
Frizuratervezés
Hajvágás eszközei, anyagai
Leválasztások
Férfi hajvágás (tompavágás, fazonvágás, nyakfazon, fülfazon, átmenet képzés, összevágás)
A férfi divat hajvágás és szárítás munkafolyamata
Otthoni tanácsadás
A női divat hajvágás, szárítás
Diagnosztizálás
Frizuratervezés
Hajvágás eszközei, anyagai
Leválasztások
Női hajvágás (puhítási technikák, trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák)
A női divat hajvágás és szárítás munkafolyamata
Otthoni tanácsadás
A női alkalmi frizurakészítés
Diagnosztizálás
Frizuratervezés
Alkalmi frizura készítés eszközei, anyagai
Előkészítés
Díszítési lehetőségek (póthaj, tupé, különböző díszek, épített konty, stb.)
Női alkalmi frizurakészítés munkafolyamata
Trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák
Hajhosszabbítási eljárások
Tresszelés
Hajhosszabbítás (csomózás, hőillesztés, stb.)
Ismétlés
Szóbeli tételek kidolgozása, számonkérése
Írásbeli vizsgára való felkészülés tesztek segítségével
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2.0/ 6296-11

Anyagismeret 3.

32 óra

Konzerválószerek
konzerválószerek és anyagaik:
avasodást gátlók,
penészedést gátlók,
erjedést és rothadást gátlók
Hajpakolók
hajpakolók (karbonsavak, fontosabb karbonsavak-ecetsav, hangyasav, benzoesav)
hámoldók savak: szerves szervetlen
hámképző savak: szerves szervetlen, felhasználásuk
zsírok és olajok (észterek)
zsírok fajtái eredet szerint
viaszok,
zsírkísérő anyagok (koleszterin, lecitin)
hajkondiciónálók
hajápoló anyagok és fajtái,
UV szűrők
Gyógyhatóanyagok
gyógyhatóanyagok fogalma
eredet szerinti csoportosítása (növényi, állati, ásványi eredetűek)
mesterséges gyógyható anyagok,
biológiailag aktív anyagok, enzimek, hormonok, vitaminok
Különleges hatóanyagok
algák,
fehérjék: kazein, keratin, kollagén, Repair Complex
hyaluronsav, D-pantenol,
selyempor, ß karotin,
liposzómák
Felhasználói szinten:
Ismétlés: felkészítés az írásbelire és a szóbelire
Tartóshullámosítás ismétlése felhasználói szinten
aminosavak, fehérjék
a tartóshullámosítás anyagai, a haj szerkezete-kötések
a HTH- vizek fajtái, HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok
a korszerű oxidáló anyagok összetétele: oxidálószerek, szerves savak, habképzők, védőanyagok
előkezelők, utókezelők
Színezőanyagok ismétlése felhasználói szinten
színező anyagok (színezékek csoportosítása, természetes, mesterséges)
kiválasztja a hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket
elvégzi a megtervezett színezési műveletet
Hajszíntelenítők ismétlése felhasználói szinten
elvonja a hajszínt blanche alkalmazásával(a blanche-por összetevőinek jellemzése)
elvégzi a hajszín-világosítást elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint
kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt
elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket
összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az
oxidációs emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és
meghatározza a hatóidőt
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Hajfestékek ismétlése felhasználói szinten
a hajfestés módjai,
oxidációs hajfestékek,
festékmódosítók
stabilizálószerek,
oxidálószerek
emulgeál,
előpigmentál,
pigmentál
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Művészettörténet 2.

16 óra

Újkor
A reneszánsz művészet
Építészet
Egyéni építészeti felfogások az olasz reneszánsz építészetében, Michelangelo: a Mediciek sírkápolnája és a könyvtár, a római Capitolium tér, a Szent Péter templom újratervezése
A francia reneszánsz építészeti remekei: a Loire – menti kastélyok
A magyar reneszánsz Mátyás király idejében
Szobrászat
Donatello domborműszobrászata, épületplasztikái és a szabadon álló emlékműszobrai
Egyéniség és típus a reneszánsz szobrászatban, a kor embereszményének megformálása,
Michelangelo, Dávid, Mózes
Festészet
Vonal-, szín- és levegőperspektíva elméleti megalapozása
Kutatófestők: Masaccio, Mantegna, Botticelli
Festőegyéniségek Itáliában: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano
A német festészet gótikába gyökerező reneszánsz alkotásai, Albert Dürer
A hazai reneszánsz festészet: az erdélyi reneszánsz, Mátyás király corvinái
A barokk és a rokokó művészet
A barokk stílus kialakulásának történelmi körülményei
A barokk és a rokokó (kagyló) eszközei
A pompa és a fényűzés
A hatalom kifejezésére való törekvés
Barokk építészet
Az építészet jellemzői: zsúfolt építészeti formák, egyenesek megtörése, a tömegkialakítás mozgalmasabbá válása, a formák hullámzása, fény-árnyék hatás fokozása a plasztikus hatás érdekében
Barokk templomok, kastélyok parkok, városi paloták, középületek (királyi palota – Versailles, Zwinger-Drezda, Belvedere palota – Bécs, Eszterházi kastély – Fertőd)
A képzőművészeti ágak összemosódása
Az építészet, szobrászat, festészet, mint képzőművészeti ágak összemosódásának bemutatása a barokk művészetben
A barokk festészet
A spanyol barokk festészet bemutatása: Greco, Velasquez
Németalföldi barokk festészet: Rubens, Rembrandt
A magyar barokk festészet: Mányoki Ádám
Legújabb kor
A 19. és 20. század művészete
A század első felének művészeti stílusai: a klasszicizmus és a romantika
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A klasszicizmus ismertető jegyei (újat nem alkot)
A romantika ismertető jegyei
A képzelet az egyéniség szabad szárnyalása a művészetek minden területén a romantikában
A romantika és a klasszicizmus egyidejűsége, jellemzőik összehasonlítása
Építészeti alkotások
Neoromán és neogótikus építészeti alkotások
A monumentális, merev, emlékmű jellegű alkotások bemutatása
Hazai köz és lakóépületek bemutatása
Szobrászat
A hazai klasszicista szobrászat legjelentősebb képviselőjének, Ferenczy István, műveinek bemutatása
Barabás Miklós, mint a nemzeti irányzat első képviselőjének, festményeinek bemutatása
A festői hatásokra törekvő szenvedélyesség a romantika szobrászatában
Festészet
A romantika festészetének bemutatása: Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász Viktor, Székely Bertalan
A 19. század második felének képzőművészete
Építészet
A XX. Század építészeti alapjainak megteremtése, új szerkezeti megoldások: acél-üveg
szerkezetek (a párizsi világkiállítás)
Stílusismétlések a hagyományos építészetben, eklektika
Reneszánsz paloták, barokk kastélyok, klasszicista múzeumok, barokk katolikus templomok, gótikus és klasszicista protestáns templomok, arab-mór zsidó templomok, hazai
építészeti példák bemutatásával
Szobrászat
Rodin alkotások bemutatása
A magyar emlékműszobrászat bemutatása
Festészet
Naturalizmus a festészetben
Az impresszionizmus
Magyar festészet: Szinnyei Merse Pál. Munkácsy Mihály
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Hajviselettörténet 2.

16 óra

Az újkor hajviselete
Reneszánsz és a reformkor hajviselete: Férfiak: Kezdetben hullámos, hosszú haj, majd
rövid haj, hosszú szakáll, bajusz. Nők: Magas homlok hatását keltő frizurák, gyöngyök,
diadém, fátyol, főkötő, hódkalap, barettsapka.(Hajbetét, vendéghaj, Tízianvörös eredete)
Barokk hajviselet: Férfiak: Gallér, papilotta, bigondi, allonge parókák, hegyes szakáll.
Nők: Hajporozás, púderezés, garcette(tollpamacs). Kutyafülhaj, kis kalapok, fontages
hajviselet.
Rokokó hajviselet: Férfiak: Copf befonva, zacskóba, tokba húzva. Púderezés. Nők: Tornyos hajviseletek, drótváz. Madame Pompadur szerepe.
Legújabb kor
Romantika hajviselete: Férfiak: Hátul rövidre vágott haj. Titusz- és Brutusz-hajviselet.
Nők: Konty a fej búbjára kerül, kalapok, női Titusz-hajviselet.
Empire hajviselet: Férfiak: Borotvált az arc, Napóleon-kalap, kürtőkalap. Nők: Empirekonty, tollakkal, virággal díszítve; fémabronccsal összefogott haj.

58

Biedermeier hajviselet: Férfiak: Hullámos, laza fürtök tarajszerűen előrefésülve; oldalszakáll. Cilinder viselése. Nők: Fészekszerű konty oldalloknikkal, gyűrűzés, csipkék,
virágok, szalagok.
XX. századi hajviseletek
Férfi: Sima hátrafésült vagy választékos haj, majd tüske, kefe hajforma. Oldal-, kecske-,
kör- és császárszakáll.
Nők: Konty középválasztékkal, hagymakonty, bubi, grechen és aszimmetrikus formák,
eton, tartóshullám, Marcell-hullám, Vidal Sassoon, hajhosszabbítási technikák
5.0/ 6296-11

Hajmunka

30 óra

Balesetvédelmi oktatás - eszközök helyes használata A vágott hajak tisztítása, tárolása.
A vágott hajak vegyszeres kezelése-festése, dauerolása.
A fej arányai, méretei a hajmunka folyamatában.
A tresszelés eszközei: tresszpad, gereben, kartács, cérnák, drótok, tűk,fogók, olló, stb.
A tresszelés technológiája három szál esetében.
Az ”M” betű kialakítása, gyakoroltatása.
A tressz tincs elkészítése, összevarrása.
A tressztincs fizikai formaváltoztatásai: vizes és száraz formaváltoztatások.
A tressztincs frizurába fésülése, formai kialakítása.
A knipfelés eszközei: fafej, hálószövet, vesetál, knipf tűk 00-7, gereben, kartács,
A knipfelés munkafolyamata, gyakoroltatása.
A knipfeléssel készített tincs frizurába fésülése.
− Gyakorlat
6.0/ 6296-11

Szakmai gyakorlat 5.

685 óra

Férfi divatos hajvágás, szárítás
140 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. Hajvágó fésűk, hajvágó ollók, ritkító-tapper ollók, félpengés borotva, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó
csipeszek, hajszárító, hajvágógép, lapos kefék, körkefék, vizező, hajfixáló, lakk, olaj, stb.)
Arcformák, fejformák, koponyaformák
Arcelemek, koponyaformák korrigálása
Frizuratervezés
Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél
Az előre elkészített hajszín elkészítése a forma hangsúlyozása érdekében
A férfi divat hajvágás fontosabb szempontjai az oktatás során
A fejterületek tudatos leválasztásaival, anatómiai és geometriai pontjai meghatározásával alakítsa ki a hajvágást
Alkalmazza a különböző hajvágó ollók adta lehetőségeket- ritkító, tapper, stb.
Tudatosan alkalmazza a hajvágógépet
Hangsúlyozza a fej területi elkülönítési lehetőségeit - kapcsolat nélküli hajvágás Alkalmazza az asszimetria adta lehetőségeket a formajegyek kialakításában
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Folyamatosan végezzen ellenőrzést
A hajszárítással hangsúlyozza a kialakított formát
A divatidőszak szerint harmonizáló arcszőrzetet alakít ki
A száraz hajvágási technológia segítségével fokozza a megjelenést
Használja ki a divatidőszak formaváltoztató eszközeit- hajsimító, kreppelő stb.
A finis termékekkel hangsúlyozza a stílust
A komplex művelet gyakoroltatása
A hibák felismerése, kijavítása
A férfi divatos hajvágás, szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása
Női divatos hajvágás, szárítás
210 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. Hajvágó fésűk,
hajvágó ollók, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, hajszárító, hajsimítók,
kreppelők, lapos kefék, körkefék, vizező, hajfixáló, lakk, olaj,)
Arcformák, fejformák, koponyaformák
Arcelemek, koponyaformák korrigálása
Frizuratervezés
Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél
Az előre elkészített hajszín elkészítése a forma hangsúlyozása érdekében
A női divatos hajvágás fontosabb szempontjai az oktatás során
A fejterületek tudatos leválasztásaival, anatómiai és geometriai pontjai meghatározásával alakítsa ki a hajvágást
Határozza meg a vezetőpasszé helyét, hosszát, kiemelési szögeit
A vezetőpasszéhoz viszonyítsa a fej többi területeit
Alkalmazza a különböző hajvágó technológiák és technikák adta lehetőségeket
Hangsúlyozza a fej területi elkülönítési lehetőségeit - kapcsolat nélküli hajvágás Alkalmazza az asszimetria adta lehetőségeket a formajegyek kialakításában
Folyamatosan végezzen ellenőrzést
A hajszárítással hangsúlyozza a kialakított formát
A száraz hajon történő hajvágás alkalmával bizonyítsa jártasságát a hajtömeg megváltoztatásában, a végső forma kialakításában
A száraz hajvágási technológia segítségével fokozza a megjelenést
Használja ki a divatidőszak formaváltoztató eszközeit- hajsimító, kreppelő stb.
A finis termékekkel hangsúlyozza a stílust
A komplex művelet gyakoroltatása
A hibák felismerése, kijavítása
A női divatos hajvágás, szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása
Konty, alkalmi frizura készítése:
70 óra
Információ kérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Baleset- és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
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Arcformák, fejformák, koponyaformák
Arcelemek, koponyaformák korrigálása
Frizuratervezés
Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél
Az előre elkészített hajszín elkészítése a forma hangsúlyozása érdekében
Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 ½ Matador -, stíl fésű, hossz, hajkefék,
hajtűk,hajcsattok , hajbetétek, pótrészek, póttincsek, díszek, díszek hajból, hajrögzítők,
hajsütő vasak, hajsimítók, kreppelők, hajlakk, hajfény olaj, wax, zselé, stb.)
A frizura stílus és formajegyeinek ismerete, meghatározása (konty, alkalmi, koktél, estélyi,
extrém, stb.)
Az alkalmi frizura készítésének fontosabb szempontjai az oktatás során
A fésülés helyes és szükséges sorrendjének meghatározása
A fésülés során a kialakításhoz szükséges technikák, technológiák alkalmazása
A formajegyek hangsúlyos megjelenéséhez kiegészítők, póthaj, hajbetét, póttincs, stb.
felhasználása
Csatok, hajtűk, stb. alkalmazása a feltűzés, eltűzés, díszek elhelyezése során
Hajlakk, hajfényolaj, stb. tudatos alkalmazása a frizura készítése során
A díszek tudatos tervezése, elkészítése, alkalmazása és használata a kiválasztott és megtervezett frizura formajegyeinek megfelelően
A kész frizurát rögzítse hajlakk, hajfény olaj, zselé, wax, stb. segítségével
Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek tudatos beépítése a munkafolyamat során
Csat, hajtű, kontybetét tudatos beépítése a munkafolyamat során
Tupírozás technikájának tudatos alkalmazása a munkafolyamat során
A feltűzött és szabadon lévő tincsek, hajszakaszok esztétikus és divatos megtervezése és
elkészítése
Tudatosan alkalmazza a frizurakészítés során a szükséges simítókat, hullámosítókat,
hajsütő vasakat
A komplex munkafolyamat gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása
A konty,alkalmi, koktél, estélyi, extrém, stb. frizura művelet vizsgaidőre való begyakoroltatása.
Hajmunka

21 óra

Hajhosszabbítási technikák
Keratinos hőillesztés
Szilikonos mikrogyűrűzés
Hajfelvarrás tresszelt tincsekkel
Baleset védelmi oktatás- eszközök helyes használataA vágott hajak tisztítása, tárolása.
A vágott hajak vegyszeres kezelése-festése, dauerolása.
A fej arányai, méretei a hajmunka folyamatában.
A tresszelés eszközei: tresszpad, gereben, kartács, cérnák, drótok, tűk,fogók, olló, stb.
A tresszelés technológiája három szál esetében.
Az”M” betű kialakítása, gyakoroltatása.
A tressz tincs elkészítése, összevarrása.
A tressztincs fizikai formaváltoztatásai: vizes és száraz formaváltoztatások.
A tressztincs frizurába fésülése, formai kialakítása.
A knipfelés eszközei: fafej, hálószövet, vesetál, knipf tűk 00-7, gereben, kartács,
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A knipfelés munkafolyamata, gyakoroltatása.
A knipfeléssel készített tincs frizurába fésülése.
Gyakorlás

244 óra

Vízhullám frizura, berakás, fésülés babafejen
Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullám sorral, babafejen.
Borotválás teljes arcfelületen.
Marcell vízhullám egész fejen, babafejen.
Dauer csavarás egész fejen, babafejen
Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban.
Női alaphajvágás: kompakt egyhossz forma kialakítása csak ollóval
Női alaphajvágás: uniform forma kialakítása csak ollóval
Férfi klasszikus vágás, szárítás
Aktuális divatos női hajvágás, szárítás
Konty – alkalmi frizura díszítéssel
Aktuális férfi divatos vágás, szárítás
5.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon, illetve a szakmai és vizsgáztatási követelményekben foglaltak szerint
történik.
Tudja önállóan elvégezni a következő feladatokat:
3 évfolyamos szakképzés esetén
11. évfolyam 1. félév
Konty, alkalmi frizura készítés. 40 perc (általa készített tincs felhasználásával)
Férfi divatos hajvágás, szárítás. 45 perc
Festés, melír egy technológiai folyamatban. Hatóidő nélkül 40 perc
Női divat hajvágás, szárítás 60 perc (festés modellen kell a műveletet elkészíteni)
2 évfolyamos szakképzés esetén
12 illetve 14. évfolyam 1. félév
Konty, alkalmi frizura készítés. 40 perc (általa készített tincs felhasználásával)
Férfi divatos hajvágás, szárítás. 45 perc
Festés, melír egy technológiai folyamatban. Hatóidő nélkül 40 perc
Női divat hajvágás, szárítás 60 perc (festés modellen kell a műveletet elkészíteni)
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