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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS
az
52 815 01
GYAKORLÓ FODRÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapján készült.
A szakképzési tantervi ajánlás óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon
megszervezett szakképzésre vonatkozik, de a szakközépiskola 9‐12., és ezt követő 13.
évfolyamán megszervezett szakképzésre vonatkozó tervezett óraszámokat is
tartalmazza.
Az ajánlás ágazatra vonatkozó része (két évfolyamos szakképzésben az első
évfolyam tartalma, 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9‐12.
középiskolai évfolyamokra előírt tartalom) a XXX. Szépészet ágazat alábbi
szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
52 815 02 Gyakorló kozmetikus
52 815 01 Gyakorló fodrász
I.

A szakképzés jogi háttere
A szakképzési tantervi ajánlás
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának
eljárásrendjéről
szóló
150/2012.
(VII.
6.)
Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
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szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 52 815 01 Gyakorló fodrász szakképesítés szakmai
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.
II.

A szakképesítés alap‐adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01
Szakképesítés megnevezése: Gyakorló fodrász
Szakmacsoport: 19. Egyéb szolgáltatások
Ágazati besorolás: XXX. Szépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960‐1440
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: ‐
Szakmai előképzettség: ‐
Előírt gyakorlat: ‐
Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak
Pályaalkalmassági követelmények: vannak

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
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és

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb
szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására kizárólag az alábbi végzettséggel
rendelkező szakember alkalmazható:
Tantárgy
Kézápoló szakmai ismeretek

Szakképesítés/Szakképzettség
Biológia szakos tanár
Szakirányú középfokú és/vagy felsőfokú
pedagógiai végzettség
Biológia szakos tanár
Szakirányú középfokú és/vagy felsőfokú
pedagógiai végzettség
Biológia szakos tanár
Kémia szakos tanár

Kézápoló szakmai gyakorlat
Műkörömépítő szakmai ismeretek
Műkörömépítő szakmai gyakorlat
Szépészeti szakmai ismeretek
Szépészeti anyagismeret
Tantárgy
Gyakorló fodrász szakmai
gyakorlat (manuális alapműveltek,
vegyszeres műveletek)
Gyakorló fodrász anyagismeret
Szakrajz, művészet‐, és hajviselet
történet
Gyakorló fodrász szakmai
ismeretek

Szakképesítés/Szakképzettség
Fodrász mestervizsga

Kémia szakos tanár
Rajz‐, és vizuális kultúra szakos tanár
Biológia szakos tanár

Tárgyi feltételek
V.

A szakképesítés óraterve – nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második
évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai
tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos
képzés 9‐12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai
tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.
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Szakközépiskolai képzés összes elvi szakmai óraszáma (két évfolyamos): 1260
+160 +1120 = 2540 óra (öt évfolyamos képzésben: 1108 óra a 9‐12. évfolyamok
szorgalmi időszakában, 175 óra 9. és 10. évfolyam nyári gyakorlatában, 140
óra a 11. évfolyam nyári gyakorlatában, 1120 óra érettségi után).
(A kizárólag 13‐14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9‐
12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra
meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a nyári
gyakorlat tanítási heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt
keletkezik!)
Ebből az szvk‐ban előírt elmélet‐gyakorlat arány alapján
– elméleti óraszám: 614 óra
– gyakorlati óraszám: 1713 óra
A szabad sáv (8‐10%) nélkül a szakmai órák száma: legalább 2268, de
legfeljebb 2318 a jelen tantervi ajánlás által meghatározott tartalmú és
tantárgyi struktúrájú szakmai óraszám.
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakképesí
Ágazati szakképzés
tés‐
közismeret nélkül specifikus
utolsó évf.

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

9.
heti
óraszám
e

gy

10.
heti
óraszám
ögy

Kézápoló szakmai
ismeretek 1.

10250‐12 Kézápolás

10251‐12
Műkörömépítés

e

11.
heti
óraszám

gy

ögy

1

e

gy

12.
heti óraszám
ögy

e

gy

1

1/13.
heti
óraszám
e

gy

5/13 és 2/14.
heti
óraszám
ögy

gy

2

Kézápoló szakmai
ismeretek 2.
Kézápoló szakmai
gyakorlat 1.
Kézápoló szakmai
gyakorlat 2.
Műkörömépítő szakmai
ismeretek 1.
Műkörömépítő szakmai
ismeretek 2.
Műkörömépítő szakmai
gyakorlat 1.
Műkörömépítő szakmai
gyakorlat 2.

e

0,5

3

70

4

105

1,5

2

11

100
2

1

1
1

4

160

5

10

60
6

6

10252‐12 Szépségszalon
üzemeltetése

Munka‐, és
környezetvédelem
Szakmai etika és
kommunikáció

1

1

1

1

0,5

1

Vállalkozás és marketing
10253‐12 Szolgáltatást
megalapozó anatómiai
és szakmai ismeretek

Szépészeti szakmai
ismeretek

1

0,5

Szépészeti anyagismeret

1

3,5

1

2

1

Gyakorló fodrász
szakmai ismeretek 1.
Gyakorló fodrász
anyagismeret 1.
10248‐12 Fodrász
manuális
alapműveletek

10249‐12 Fodrász
vegyszeres műveletek

1
1

Szakrajz

1

Művészet‐, és
hajviselettörténet
Gyakorló fodrász
manuális alapműveletek
szakmai gyakorlat
Gyakorló fodrász
szakmai ismeretek 2.
Gyakorló fodrász
anyagismeret 2.
Gyakorló fodrász
vegyszeres műveletek
szakmai gyakorlat
összes óra
összes óra

1
7
1
1
7
2

3
5

70
70

2

4

105

6

105

7

1,5

5,5
7

160
160

3

7
10

10,5
31,5

20

160
160

10

22
32

A táblázatban szereplő heti óraszámok összessége a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább
90%‐át lefedik.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai
programjában kell rendelkezni úgy, hogy az alábbi heti óraszámok teljesüljenek:
9. évfolyam: 6 óra, ebből szabadsáv: 1 óra
10. évfolyam: 7 óra, ebből szabadsáv: 1 óra
11. évfolyam: 8 óra, ebből szabadsáv: 1 óra
12. évfolyam: 11 óra, ebből szabadsáv: 1 óra
5/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabadsáv: 3 óra
1/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabadsáv: 3,5 óra
2/14. évfolyam: 35 óra, ebből szabadsáv: 3 óra
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2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Ágazati
szakképzés
óraszáma

Ágazati szakképzés
óraszáma
Szakmai
követelmény‐
modul

Tantárgyak,
témakörök

9.

10250‐12 Kézápolás

e

gy

10.

ögy

Kézápoló
szakmai
ismeretek 1.
Vendégfogadás és
diagnosztizálás,
kézápolás

e

gy

11.

ögy

36

e

gy

12.

ögy

e

1/13.

gy

36

36

Manikűr

36

e

gy

Ágazati
Szakképesítés‐
A két
specifikus
szakképzés
évfolyamos
szakképzés
összes
szakképzés
összes
óraszáma
óraszáma
óraszáma
9‐12.
5/13. és
1/13+ 2/14.
2/14.
évfolyam

ögy

e

gy

72

72

72

36

36

36

36

36

36

Kézápoló
szakmai
ismeretek 2.

16

16

Kézápolás

8

8

Manikűr

8

8

Kézápoló
szakmai
gyakorlat 1.
Előkészítés és
kézápolás 1.

108

70

108

70

144

105

54

64

9

396

100

545

496

110

40

178

150

Előkészítés és
kézápolás 2.
Manikűr 1.

164

144 105
54

Manikűr 2.

64

249

224

56

54

56

66

64

66

Kézápoló
szakmai
gyakorlat 2.

64

64

Manikűr

64

64

Műkörömépítő
szakmai
ismeretek 1.
Vendégfogadás és
diagnosztizálás
10251‐12 Műkörömépítés

60

Műkörömépítés

32

36

32

36

8

10

8

10

24

26

24

26

Műkörömépítő
szakmai
ismeretek 2.

32

32

Műkörömépítés

32

32

Műkörömépítő
szakmai
gyakorlat 1.

144

160

Műkörömépítés 1.

144

160

Műkörömépítés 2.

160

160

360

60

464

420

144

60

304

204

160

216

216

Műkörömépítő
szakmai
gyakorlat 2.

192

192

Műkörömépítés

192

192
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10252‐12 Szépségszalon üzemeltetése
10253‐12 Szolgáltatást
megalapozó anatómiai
és szakmai ismeretek

36

36

18

18

18

18

18

18

18

18

36

36

36

Munkavédelem

22

22

22

22

Környezetvédelem

14

14

14

14

Szakmai etika és
kommunikáció

36

Etika
Kommunikáció
Munka‐ és
környezet‐
védelem

36

16

52

Tűzvédelem

8

8

Elsősegélynyújtás

8

8

Vállalkozás és
marketing

32

32

Vállalkozási
ismeretek

16

16

Marketing

16

16

Szépészeti
szakmai
ismeretek
Anatómiai
alapismeretek 1.
Anatómiai
alapismeretek 2.

36

18

32

36
18

A bőr elemi

32

11

126

86

126

54

36

36

18

36

36

32

36

54

elváltozásai, bőr‐,
köröm‐, kéz
elváltozásai
Szépészeti
anyagismeret

10248‐12 Fodrász manuális alapműveletek

Alapismeretek
Kézápoló‐, és
műkörömépítő
anyagok és
segédanyagok
Gyakorló fodrász
szakmai
ismeretek 1.
A haj felépítése és
élettana

32

72

32

32

72

32

32

104
72

32

32

32

32

12

12

Hajdiagnosztika

2

2

Elő‐, és utókezelés

6

6

A haj hullámosítása

8

8

Borotválás

4

4

32

32

6

6

Hajmosás anyagai

6

6

Hajvizek, hajszeszek

4

4

Utókezelő anyagok

8

8

Gyakorló fodrász
anyagismeret 1.
Fodrászipari
eszközök
alapanyagai

12

Borotváláshoz
szükséges anyagok

8

8

Szakrajz

32

32

6

6

10

10

10

10

6

6

32

32

4

4

12

12

16

16

Alapozó
rajzgyakorlatok
Az emberi fej
ábrázolása
Hullámos
hajviseletek
Férfi bajusz‐, és
szakállformák
Művészet‐, és
hajviselettörténet
A képzőművészet
alapfogalmai
Az ókor művészete
A középkor
művészete
Gyakorló fodrász
manuális
alapműveletek
szakmai
gyakorlat
Bevezetés a szakmai
gyakorlatba

234

234

7

7

Elő‐és utóműveletek

24

24

Vizes haj formázása

49

49

Vízhullám frizura

49

49

13

berakás‐, fésülés

10249‐12 Fodrász vegyszeres műveletek

Száraz haj
formázása
Férfi arcápolás,
borotválás
Gyakorló fodrász
szakmai
ismeretek 2.
A haj tartós
formaváltoztatása

63

63

42

42

32

32

8

8

Festés, színezés

12

12

Színelvonás,
szőkítés

8

8

Melírozás

4

4

32

32

8

8

10

10

14

14

210

210

Gyakorló fodrász
anyagismeretek 2.
A haj kémiai
felépítése
A haj tartós
formaváltozta‐
tásához szükséges
anyagok
Színváltoztatás
alapjai, anyagai
Gyakorló fodrász
vegyszeres
műveletek
szakmai
gyakorlat

14

A haj tartós
formaváltoztatása
Hajfestés‐ tartós
hajszínváltoztatás

56

56

56

56

Hajszínezés

28

28

Szőkítés,
hajszíntelenítés

35

35

Melírozás

35

35

764

2314

Összesen

72

108

70

72

144

105

54

198

160

Elméleti óraszámok/aránya

634 (öt évfolyamos képzésben:550) /27,4% (öt évfolyamos képzésben:23.7 %)

Gyakorlati óraszámok/aránya

1680 (öt évfolyamos képzésben: 1773 )/ 72,6 %(öt évfolyamos képzésben: 76,3 %)

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

15

96

224

378

756

160

1303

256

A táblázatban színes háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati
közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének
megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%‐a felosztásra került.
Az időkeret fennmaradó része, melynek szakmai tartalmáról a szakképző iskola
szakmai programjában kell rendelkezni:
9. évfolyam: szorgalmi időszak ‐ 1108 óra; összefüggő szakmai gyakorlat ‐ 70 óra
10. évfolyam: szorgalmi időszak ‐ 1108 óra; összefüggő szakmai gyakorlat ‐ 105 óra
11. évfolyam: szorgalmi időszak ‐ 1108 óra; összefüggő szakmai gyakorlat ‐ 160 óra
12. évfolyam: szorgalmi időszak ‐ 1120 óra
5/13. évfolyam: szorgalmi időszak ‐ 1120 óra
1/13. évfolyam: szorgalmi időszak ‐ 1260 óra; összefüggő szakmai gyakorlat ‐ 160 óra
2/14. évfolyam: szorgalmi időszak ‐ 1120 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott
elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított
óraszám pedig ajánlás.
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A
10250‐12 azonosító számú
KÉZÁPOLÁS
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

17

A
10250‐12
azonosító
számú
Kézápolás
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Manikűr

Kézápoló
szakmai
gyakorlat 2.
Manikűr 2.

Előkészítés és kézápolás 2.

Manikűr 1.

Kézápoló
szakmai
gyakorlat 1.
Előkészítés és kézápolás 1.

Manikűr

Kézápoló
szakmai
ismeretek 2.

Kézápolás

Manikűr

10250‐12 Kézápolás

Vendégfogadás és
diagnosztizálás,
kézápolás

Kézápoló
szakmai
ismeretek 1.

FELADATOK
Fogadja a vendéget és konzultál a kívánt
szolgáltatásról empatikus, segítőkész
viselkedéssel
Előkészíti a vizsgálandó felületet
Felméri a kéz általános állapotát
Diagnosztizál kikérdezéssel, tapintással,
megfigyeléssel
Meggyőződik arról, hogy nincs a
szolgáltatást kizáró körülmény
A diagnosztizálás és a konzultálás
eredményének megfelelően megtervezi a
szolgáltatást
Előkészíti a kezelést a tervezett
munkafolyamat szerint
Tisztítja a kezelendő felületet
Elvégzi a fertőtlenítési műveleteket a
feladatnak megfelelően
Elvégzi
a
hagyományos/klasszikus
manikűrt
Elvégzi a francia manikűrt annak
speciális eszközeivel és anyagaival
Elvégzi a japán manikűrt annak speciális
eszközeivel és anyagaival
Paraffinos ápolást végez kézen, annak
speciális eszközeivel és anyagaival
SPA‐kezelést végez kézen
Masszírozást végez kézen
Elvégzi a természetes köröm díszítését
kézen
Bőrdíszítést végez kézen (pl.: henna)
Formálási műveleteket végez
Elvégzi a befejező műveleteket

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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Ellátja az esetleges sérüléseket
Tanácsot ad a kéz házi ápolására és más
szolgáltatást is ajánl

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Kézápolást
kizáró
és
befolyásoló
tényezők
Kézápolás előkészítő műveletei
Kézápolás folyamata, lépései
Manikűr fajtái
Manikűr fajták technológiái
Klasszikus/hagyományos manikűr
Francia manikűr
Japán manikűr
Bőrápolási módok technológiái, anyagai
Korszerű, különleges kézápolási
eljárások ismerete
Kéz‐ és körömdíszítési módok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű beszédkészség
Kézápoló eszközök, kéziszerszámok és
gépek használata

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

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság

X

X

X

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyén való alkalmazása

X

X

X

1. Kézápoló szakmai ismeretek 1.

72 óra/72 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Vendégfogadás és diagnosztikai ismeretek. Alapvető kézápolási ismeretek
elsajátítása, a természetes köröm, francia és japán manikűr technológiájának
megismerése, valamint a köröm díszítése. Tanácsadás házi ápolásra.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Vendégfogadás és diagnosztizálás, kézápolás
Előkészületek a szolgáltatáshoz: bejelentkezés, vendégfogadás)
Kézápoló felszerelés: szakmai anyag‐, eszköz‐, és szerszámismeret
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36 óra/36 óra

A kézápolás munkafolyamatai
Kézdíszítési módok: hennafestés
Manikűr
36 óra/36 óra
A manikűr fajtái
Manikűrfajták technológiái (a francia manikűr, japán manikűr technológiája)
Bőrápolási módok technológiái, anyagai: kéz masszírozása, SPA kezelés, paraffinos
kézápolás
Körömdíszítési módok: lakkozás
1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
1.4. A tantárgy értékelésének módja
1.5. A továbbhaladás feltételei
2. Kézápoló szakmai ismeretek 2.

16 óra/16 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Megismerni a kézápolás ellenjavallatait és tiltó körülményeit, valamint a klasszikus
manikűr technológiáját.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
2.1. Témakörök és elemeik
Kézápolás
A kézápolást kizáró és befolyásoló tényezők

8 óra/8 óra

Manikűr
Klasszikus/hagyományos manikűr munkafolyamata

8 óra/8 óra

2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
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tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
2.4. A tantárgy értékelésének módja
2.5. A továbbhaladás feltételei
3. Kézápoló szakmai gyakorlat 1.

396 + 100 ÖGY óra/370 + 175 ÖGY óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Vendégfogadás és diagnosztikai ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. Alapvető
kézápolási ismeretek elsajátítása, a természetes köröm, francia és japán manikűr
technológiájának alkalmazása, baleset‐, és fertőzésmentes munkavégzés valamint a
köröm díszítése. Tanácsadás házi ápolásra.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
3.1. Témakörök és elemeik
Előkészítés és kézápolás 1.
110 óra + 40ÖGY/108 óra + 70 ÖGY
Munka‐, és balesetvédelmi szabályok, védőfelszerelés
Vendégfogadás, bejelentkezés, tájékoztatás
Személyiség‐, és vendégtípusok
Kommunikáció a gyakorlatban szituációs gyakorlatok segítségével
Vendégnyilvántartás, vendégkártya készítése, munkanapló vezetése
Előkészítés és kézápolás 2.
164 óra + 60ÖGY/144 óra + 105 ÖGY
Diagnosztizálás szemrevételezéssel
Kézápoláshoz használt kézi szerszámok, gépek ismerete, szakszerű használata
Fertőtlenítés, tisztítás (eszköz, bőr, helyiség, felület, textíliák)
Kézápoláshoz szükséges anyagok, segédanyagok ismerete
Előkészítő műveletek
A kéz masszírozása
Bőrdíszítés hennafestéssel
Tanácsadás otthoni kézápolásra
Manikűr 1.
A munkafolyamat előkészítése
Diagnosztizálás

56 óra/54 óra
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Letisztítás, fertőtlenítés
Természetes köröm formálása
Természetes köröm díszítése lakkozással
Kiegészítő műveletek: masszírozás, SPA és paraffinos kézápolás
Manikűr 2.
Manikűr fajtái, manikűr technológiák
Francia manikűr technológiájának elsajátítása
Japán manikűr technológiájának elsajátítása
Tanácsadás otthoni ápolásra
Kiegészítő műveletek: masszírozás, SPA és paraffinos kézápolás

66 óra/64 óra

3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
3.4. A tantárgy értékelésének módja
3.5. A továbbhaladás feltételei
4. Kézápoló szakmai gyakorlat 2.

64 óra/64 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Klasszikus/hagyományos manikűr
fertőzésmentes munkavégzés.

technológiájának

elsajátítása,

baleset‐,

és

Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
4.1. Témakörök és elemeik
Manikűr
64 óra/64 óra
Klasszikus/hagyományos manikűr előkészítése: diagnosztizálás, letisztítás,
fertőtlenítés
Munkafolyamatainak megtervezése, eszközök, anyagok előkészítése
Klasszikus/hagyományos manikűr szakaszainak elvégzése
Természetes köröm díszítése lakkozással
Kiegészítő eljárások
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Tanácsadás otthoni kézápolásra

4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
4.4. A tantárgy értékelésének módja
4.5. A továbbhaladás feltételei
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A
10251‐12 azonosító számú
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10251‐12 azonosító számú Műkörömépítés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Műkörömépítés

Műköröm‐
építő
szakmai
gyakorlat 2.

Műkörömépítés 2.

Műköröm‐
építő
szakmai
gyakorlat 1.
Műkörömépítés 1.

Műköröm‐
építő
szakmai
ismeretek 2.
Műkörömépítés

Műkörömépítés

10251‐12 Műkörömépítés

Vendégfogadás és
diagnosztizálás

Műköröm‐
építő
szakmai
ismeretek 1.

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

FELADATOK
Fogadja a vendéget és konzultál a kívánt
szolgáltatásról empatikus, segítőkész
viselkedéssel
Diagnosztizál kikérdezéssel, tapintással,
megfigyeléssel
Meggyőződik arról, hogy nincs a
szolgáltatást kizáró körülmény
A diagnosztizálás és a konzultálás
eredményének megfelelően megtervezi a
szolgáltatást
Előkészíti a vizsgálandó felületet és a
kezelést a tervezett munkafolyamat
szerint
Tisztítja a kezelendő felületet
Elvégzi a fertőtlenítési műveleteket a
feladatnak megfelelően
Előkészíti a természetes köröm felületét
műkörömépítéshez
Paraffinos ápolást végez kézen, annak
speciális eszközeivel és anyagaival
SPA‐kezelést végez kézen
Masszírozást végez kézen
Bőrdíszítést végez kézen (pl.: henna)
Tippes technikával épít műkörmöt
Sablon technikával épít műkörmöt
Megerősítő technikával épít műkörmöt
Körömágy hosszabbításos technikával
épít műkörmöt
Levegőre kötő acryl anyaggal épít
műkörmöt
UV‐zselével épít műkörmöt
UV‐porcelánnal épít műkörmöt

X

X

X

X
X
X
X
X
X
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Díszített műkörömépítést végez
Műköröm díszítést végez
Töltési
műveleteket
végez
az
anyagcsoportnak,
technikának
megfelelően
Általánostól eltérő, deformált növésű
körömre épít műkörmöt
Formálási műveleteket végez
Eltávolítja a műkörmöt
Elvégzi a befejező műveleteket és
tanácsot ad a kéz házi ápolására

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Műkörömépítést kizáró és befolyásoló
körülmények
Műkörömépítés alapismeretei
Műkörömépítés szakaszai
Műkörömépítés technikái
Tippes technikával történő építés
Sablon technikával történő építés
Megerősítő technika alkalmazási módjai,
technológiái
Körömágy hosszabbításos technikával
történő építés
Műköröm anyagtípusonkénti építéseinek
általános tudnivalói
Levegőre kötő
porcelánok építési
technológiái
UV‐zselés építés technológiája
UV‐porcelán építési technológiája
Átlagostól eltérő, deformált növésű
körmök építési lehetőségei
Töltési,
karbantartási
és
javítási
műveletek
Műköröm díszítési módjai
Műköröm‐eltávolítás módjai
Műköröm alapanyagok

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

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű beszédkészség
Műkörömépítő eszközök és
használata

X

X

X

gépek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság

X

X

X

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyén való alkalmazása

X

X
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X

Kreativitás, ötletgazdagság

X

X

5. Műkörömépítő szakmai ismeretek 1.

X

36 óra/32 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Vendégfogadás és diagnosztikai ismeretek. Munka‐, és balesetvédelem. Alapvető
műkörömépítési ismeretek elsajátítása, a műkörömépítéssel szemben támasztott
követelmények,
műkörömépítő‐technikák
áttekintése,
csoportosítása.
Műkörömépítéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok megismerése.
Megerősítő és tippes technika megismerése.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
Vendégfogadás és diagnosztizálás
10 óra/8 óra
Előkészületek a szolgáltatáshoz: bejelentkezés, vendégfogadás
Műkörömépítő felszerelés: szakmai anyag‐, eszköz‐, és szerszámismeret
A szolgáltatás javallatai, ellenjavallati, tiltó körülmények
Tisztítás, fertőtlenítés
Kiegészítő műveletek: masszírozás, SPA‐, és paraffinos ápolás
Műkörömépítés
Műkörömépítés alapismeretei
A műkörömépítő‐technikák fajtái, technikái, szakaszai
A műköröm‐díszítés módjai
Műköröm‐eltávolítás módjai
A műkörömépítés alap‐, és segédanyagai
Megerősítő és tippes technikával történő műkörömépítés elmélete

26 óra/24 óra

5.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
5.4. A tantárgy értékelésének módja
5.5. A továbbhaladás feltételei
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6. Műkörömépítő szakmai ismeretek 2.

32 óra/32 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
A természetes, vagy saját körmök megerősítése, hosszabbítása, illetve esztétikusabbá
tétele kézen különböző műköröm‐építő technikákkal és technológiákkal.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
Műkörömépítés
A műkörömépítés javallatai, ellenjavallatai, tiltó körülmények
A műkörömépítéssel szemben támasztott követelmények, elvárások
Műköröm‐technikák áttekintése, osztályozása
Sablon technikával történő építés elmélete
Levegőre kötő porcelánok építésének elmélete
Körömágy‐hosszabbításos technikák megismerése
UV‐zselés építés technológiájának megismerése
UV‐porcelán építés technológiájának megismerése
Átlagostól eltérő, deformált növésű körmök építési lehetőségei
Töltési, karbantartási és javítási műveletek

32 óra/32 óra

6.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
6.3. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
6.4. A tantárgy értékelésének módja
6.5. A továbbhaladás feltételei
360 óra + 60 ÖGY/304 óra + 160 ÖGY

7. Műkörömépítő szakmai gyakorlat 1.

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
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Vendégfogadás és diagnosztikai ismeretek gyakorlati alkalmazása. Munka‐, és
balesetvédelmi ismeretek betartása. Alapvető műkörömépítési ismeretek elsajátítása.
Műkörömépítéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok ismerete, szakszerű
használata. Baleset‐, és fertőzésmenetes munkavégzés. Megerősítő és tippes technika
alkalmazása.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül

7.1. Témakörök és elemeik
Műkörömépítés 1.
144 óra + 60 ÖGY/144 óra + 160 ÖGY
Diagnosztizálás
Előkészületek a szolgáltatáshoz: bejelentkezés, vendégfogadás
A szolgáltatás javallatai, ellenjavallati, tiltó körülmények
Előkészíti a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket, anyagokat
Tisztítás, fertőtlenítés
Műkörömépítés munkafolyamatai, szakaszai
Masszírozás
Műkörömépítés 2.
216 óra/160 óra
Megerősítő és tippes technikával történő műkörömépítés gyakorlati alkalmazása
A műköröm‐díszítés a gyakorlatban
Műköröm‐eltávolítás
Kiegészítő műveletek: masszírozás, SPA‐, és paraffinos ápolás
Műköröm díszítése
Befejező műveletek, tanácsadás otthoni kézápolásra
7.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
7.3. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
7.4. A tantárgy értékelésének módja
7.5. A továbbhaladás feltételei
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8. Műkörömépítő szakmai gyakorlat 2.

192 óra/192 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
A természetes, vagy saját körmök megerősítése, hosszabbítása, illetve esztétikusabbá
tétele kézen különböző műköröm‐építő technikákkal és technológiákkal a
gyakorlatban.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Műkörömépítés
192 óra/192 óra
Diagnosztizálás
Előkészületek a szolgáltatáshoz: bejelentkezés, vendégfogadás
A szolgáltatás javallatai, ellenjavallati, tiltó körülmények
A műkörömépítés javallatai, ellenjavallatai, tiltó körülmények
Tisztítás, fertőtlenítés
A munkafolyamat megtervezése
Előkészíti a kezelendő felületet és a kezelést a tervezett munkafolyamat szerint
Sablon technikával történő építés gyakorlata
Levegőre kötő porcelánok építésének gyakorlata
Körömágy‐hosszabbításos technika alkalmazása
UV‐zselés építés technológiájának alkalmazása
UV‐porcelán építés technológiájának gyakorlata
Átlagostól eltérő, deformált növésű körmök építési lehetőségei a gyakorlatban
Töltési, karbantartási és javítási műveletek elsajátítása, alkalmazása
Műköröm díszítése
Befejező műveletek, tanácsadás otthoni kézápolásra
8.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.3. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
8.4. A tantárgy értékelésének módja
8.5. A továbbhaladás feltételei
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A
10252‐12 azonosító számú
SZÉPSÉGSZALON ÜZEMELTETÉSE
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10252‐12 azonosító számú Szépségszalon üzemeltetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

Marketing

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozás
és marketing
Elsősegélynyújtás

Tűzvédelem

Környezetvédelem

Etika

10252‐12 Szépségszalon üzemeltetése

Munka‐ és
környezetvédelem

Munkavédelem

Kommunikáció

Szakmai
etika és
kommuni‐
káció

FELADATOK
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét és
megválasztja a vállalkozás formáját
Beszerzi a szolgáltatáshoz szükséges
engedélyeket,
dokumentációkat,
nyomtatványokat
Alapszintű üzleti‐és marketingtervet
készít
Célcsoportokat alakít ki, megtervezi a
vendégkör felépítésének módját
Célcsoportoknak megfelelő szolgáltatást,
a szakmai és üzleti követelményeknek
megfelelő fizikai környezetet alakít ki
Kialakítja a biztonságos munkavégzés
feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges
személyi és tárgyi feltételek meglétét a
működési engedély kiadásakor és a
szolgáltatás
működése
során
folyamatosan
Beszerzi a munkájához szükséges
anyagokat, eszközöket
Gondoskodik
a
megfelelő
védőfelszerelések,
védőruházat,
munkaruházat meglétéről és szakszerű
használatáról
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti az egyéni védőfelszerelést
Megtervezi a célcsoportnak szóló
kommunikációt
Direct Mail levelet állít össze

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
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Vásárlásösztönző rendszert üzemeltet
A jogszabályoknak megfelelően adatokat
vezet a vendégek elérhetőségéről,
vásárlási szokásairól
Árat képez szolgáltatásokra
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és
adminisztrációs műveleteket
Értékesíti szolgáltatásokat és a hozzá
tartozó készítményeket
Leltárt készít
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

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

SZAKMAI ISMERETEK
Vállalkozási formák
Pénzügy és számvitel alapjai
Anyag‐ és eszközgazdálkodás szabályai
Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a
folyamatos működés fenntartásához
szükséges szabályok
Fogyasztóvédelmi szabályok
Marketing alapjai
Jogi alapok
Biztonságos munkavégzés feltételei
Munkavédelmi alapismeretek
Tűzvédelemi alapismeretek
Egészségügyi alapismeretek
Szépségszalonban keletkező veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos előírások
Kommunikáció alapjai
Etika alapjai
Szolgáltatásetika

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
Szakmai nyelvezetű beszédkészség

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntés képesség

X

X

X

X

X

X

X

X

Pontosság

X

X

X

X

X

X

X

X
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Tömör fogalmazás készsége

X

X

X

X

X

X

X

X

Önállóság

X

X

X

X

X

X

X

X

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás

X

X

X

X

X

X

X

X

Ismeretek helyén való alkalmazása

X

X

X

X

X

X

X

X

9. Szakmai etika és kommunikáció tantárgy

36 óra/36 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
A
szépészeti szakmákhoz
elengedhetetlenül
szükséges
kommunikációs
alapismeretek elsajátítása, valamint az etikus magatartás kritériumainak
megismerése.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
Etika
Etikai alapfogalmak, etikai normák
Személyiségtípusok
A vendégfogadás szabályai, a vendégtípusok
Szolgáltatásetikai ismeretek: magatartási normák
Szakmai etikai kódex

18 óra/18 óra

Kommunikáció
18 óra/18 óra
A kommunikáció fogalma, fajtái, irányai
Verbális kommunikáció
Non‐verbális kommunikáció
A non‐verbális kommunikáció leggyakoribb formái
Non‐verbális jelek, csoportosítása, gesztusok (testbeszéd)
A beszéd (a nyelv és beszéd), a beszéd jellemzése
Kommunikáció a szolgáltatásban (a kommunikáció körülményei, zavarai,
dinamikája)
A kommunikációs csatornák jellemzői
Elektronikus kapcsolattartás
Az eredményes kommunikáció feltételei és szabályai
A helyzetnek megfelelő kifejezésmód, a testbeszéd alkalmazása
Konfliktusok a szolgáltatás során, konfliktus‐kezelés
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A tanácsadói beszélgetés elemei
Üzleti kommunikáció elemei, fajtái
Protokoll, protokoll szabályai
Kommunikáció a szépészeti szolgáltatásokban
Kommunikációs stílusok és gyakorlatok
9.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
9.3. A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák

során

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
9.4. A tantárgy értékelésének módja
9.5. A továbbhaladás feltételei
10. Munka‐, és környezetvédelem

52 óra/36óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
A szépségszalon üzemeltetése során felmerülő munka‐, környezet‐, és tűzvédelmi
feladatok megismerése a biztonságos munkavégzés érdekében. Alapvető első‐
segélynyújtási feladatok ismerete, a szépészeti szakmákra jellemző foglalkozási
ártalmak, valamint azok megelőzésének lehetőségei.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
10.1.

Témakörök és elemeik

Munkavédelem
Általános balesetvédelmi szabályok
Épületek, építmények balesetvédelmi szabályai
Közlekedés az iskolában és a munkahelyen
A munkavédelem fogalma, célja, feladata, hatálya, területei
Biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
Munkaképes állapot, munkaképes állapotot veszélyeztető tényezők
A baleset és a munkahelyi baleset fogalma
Foglalkozási megbetegedések
A foglalkozási betegségek kiváltó okai
Munkahelyi ártalmak
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22 óra/22 óra

Magatartási szabályok a nevelési és oktatási intézményekben
Általános magatartási szabályok az oktatási intézményekben
A tanuló és gyermekbalesetek bejelentési kötelezettsége
Munkabiztonság
Speciális higiéniás műveletek a szépészeti szolgáltatásban
Munkáltatók és munkavállalók feladatai és jogai
Anyaggazdálkodási szabályok
Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentáció
Veszélyforrások: fizikai, biológiai, kémiai, fiziológiai
Környezetvédelem
14 óra/14 óra
A környezetvédelem fogalma és területei
Környezetkárosító tevékenységek és anyagok, környezetszennyezés
Környezetvédelem eszközei és módszerei
Aktív és passzív környezetvédelem
Helyes környezetszemlélet kialakítása, veszélyes hulladék kezelése, tárolása,
dokumentációja
Környezettudatos szépségszalon üzemeltetése
Szelektív hulladékgyűjtés fogalma, jelentősége
Tűzvédelem
Tűzvédelmi alapismeretek
Tűzvédelem és tűzmegelőzés
Anyagok és helyiségek tűzvédelmi besorolása
Tűzoltó‐készülékek fajtái, tűzoltási módok, egyéb tűzoltóeszközök
A szépségszalonok tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai
Teendők tűz esetén
A tűzbejelentés módja

8 óra/8 óra

Elsősegélynyújtás
8 óra/8 óra
Foglalkozás‐egészségügy
Baleset‐elhárítás, elsősegélynyújtás
Égési sérülések, mérgezések, veszélyes anyagok
Vérzések, eszméletvesztés
Sokk, áramütés, elsősegélynyújtás rándulás, ficam, törések esetén
Biztonsági színjelölések, táblák, piktogramok
Védőfelszerelés, munkaruha
Veszélyforrások a szépségszalonokban
Foglalkozási ártalom és foglalkozási betegségek, szépészeti szakmákra jellemző
foglalkozási ártalmak és megbetegedések és azok elkerülése
10.2.
A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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10.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
10.4.

A tantárgy értékelésének módja

10.5.

A továbbhaladás feltételei

11. Vállalkozás és marketing

32 óra/32 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Vállalkozási és marketing alapismeretek elsajátítása a hatékony üzletvezetés és
szolgáltatás értékesítés érdekében.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
11.1.

Témakörök és elemeik

Vállalkozási ismeretek
16 óra/16 óra
Vállalkozás fogalma és célja, alapfogalmak
A vállalkozás működési feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása
A vállalkozás tárgyi és személyi feltételei
Álláspályázat, önéletrajz
Vállalkozási formák ismerete
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek és szabályok
Vállalkozások fenntartása, működtetése és fejlesztése
Általános pénz‐ és anyaggazdálkodási fogalmak
Anyag‐, és eszközgazdálkodás szabályai
Vonatkozó jogszabályok rendszere
Munkajog: munkaviszony, munkaszerződés, munkaviszony megszüntetése
Személyi felelősség: károkozás, kártérítés
Munkáltató feladata és kötelességei, dokumentáció
Munkavállaló feladata és kötelességei
Tanulói jogviszony
Működési és egyéb engedélyek, felügyeleti szervek ismerete
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Marketing
16 óra/16 óra
Marketing alapismeretek, a marketing szerepe a szolgáltatásban
Piac, a piac szereplői: az áru, termék, szolgáltatás információ
Piackutatás: szükségletek, vásárlói döntés, konkurencia‐elemzés
SWOT‐analízis vagy GYELV‐elemzés
A marketing fogalma, eszköztára: marketing mix
A reklám célja, fajtái, eszközei, reklámtervezés, reklámtermékek
Egyéb piacbefolyásoló eszközök
Marketing‐tevékenység gyakorlata
Arculattervezés
Üzleti terv felépítése elkészítése, megvalósulásának ellenőrzése, visszacsatolás
Pályázatírás alapjai
11.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

11.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
11.4.

A tantárgy értékelésének módja

11.5.

A továbbhaladás feltételei
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A
10253‐12 azonosító számú
SZOLGÁLTATÁST MEGALAPOZÓ
ANATÓMIAI ÉS SZAKMAI ISMERETEK
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10253‐12 azonosító számú Szolgáltatást megalapozó anatómiai és szakmai
ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Felismeri a kézápolás, műkörömépítés
határterületeit
a
megállapításukhoz
szükséges anatómiai és bőrgyógyászati
ismeretek felhasználásával
Felméri a kéz, a bőr és a köröm
egészséges állapotát
Felismeri a bőr egészséges normál
állapotától való eltéréseket
Felismeri a köröm egészséges, normál
állapotától való eltéréseket
Felméri a kéz, a bőr és köröm
elváltozásait és rendellenességeit, végzi a
velük való teendőket
Felismeri a bőr elváltozásait és
rendellenességeit
Felismeri a bőr elemi elváltozásait
Felismeri a bőrbetegségekre utaló jeleket
kézen
Felismeri az egyéb betegségekre utaló
bőrtüneteket kézen
Felismeri a köröm elváltozásait és
rendellenességeit
Felismeri a köröm betegségeire utaló
jeleket
Felismeri és jellemzi a deformált növésű
körmöket
Felismeri a kéz ortopédiai elváltozásaira
utaló jeleit
Alkalmazza a fertőzés megelőzéssel,
fertőtlenítéssel kapcsolatos ismerteket,
elvégzi a feladatokat
Felismeri a diabetes tüneteit, a
szolgáltatáskor fellépő veszélyhelyzetet
és alkalmazza a megelőzési módokat

X

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

X
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X

Kézápoló‐, és
műkörömépítő
anyagok és
segédanyagok

Szépészeti anyagismeret

Alapismeretek

A bőr elemi elváltozásai.
bőr‐, köröm‐, kéz
elváltozásai

Anatómiai
alapismeretek 2.

10253‐12 Szolgáltatást megalapozó
anatómiai és szakmai ismeretek

Anatómiai
alapismeretek 1.

Szépészeti szakmai
ismeretek

Alkalmazza a tisztítási műveletekhez
felhasználható anyagokat jellemzőik,
tulajdonságaik, bőrre gyakorolt hatásaik
alapján
Alkalmazza a fertőtlenítési műveletekhez
felhasználható anyagokat, jellemzőik,
tulajdonságaik, bőrre gyakorolt hatásaik,
a
velük
szemben
támasztott
követelmények alapján
Alkalmazza az előkészítési műveletekhez
felhasználható anyagokat, jellemzőik,
tulajdonságaik, alkalmazási módjaik,
bőrre gyakorolt hatásaik alapján
Alkalmazza
a
műkörömépítéshez
használható alap – és segédanyagokat
jellemző tulajdonságaik, alkalmazási
módjaik, bőrre gyakorolt hatásaik alapján
Alkalmazza az ápoló anyagokat, jellemző
tulajdonságaik, alkalmazási módjaik,
bőrre gyakorolt hatásaik alapján
Alkalmazza a díszítéshez használt
anyagokat,
jellemző
tulajdonságaik,
alkalmazási módjaik, bőrre gyakorolt
hatásaik alapján
Alkalmazza az egyéb segédanyagokat,
jellemző tulajdonságaik, alkalmazási
módjaik, bőrre gyakorolt hatásaik alapján

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Test felépítésének általános jellemzése
Sejtek, alapszövetek általános jellemzése
Mozgás
szervrendszer
általános
jellemzése
Csontok, ízületek, izmok általános
jellemzése
Felső végtag általános jellemzése
Kéz anatómiája: kéz csontjai, ízületei,
izmai
Keringés szervrendszere
Keringési rendellenességek
Bőr felépítése és élettana
Bőr funkciói
Köröm felépítése és élettana
Bőr elemi elváltozásai
Diabetes és a szolgáltatást befolyásoló
következményei
Keringési rendellenességek kézen és a
szolgáltatást befolyásoló következményei

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Köröm elváltozásai és a szolgáltatást
befolyásoló következményei
Deformált növésű körmök és a
szolgáltatást befolyásoló következményei
Fertőzés megelőzés, fertőtlenítés
Bőr betegségei és a szolgáltatást
befolyásoló következményei
Köröm betegségei és a szolgáltatást
befolyásoló következményei
Kéz ortopédiai elváltozásai, okai és a
szolgáltatást befolyásoló következményei
A bőr életkorral járó változásai
Műköröm alapanyagok
Egyéb segédanyagok
Díszítéshez használt anyagok és díszítő
elemek
Hatóanyagok és vivőszereik szerepe és
alkalmazásának lehetőségei
Fertőtlenítő
anyagok,
fertőtlenítési
módok
Víz, vízben oldódó anyagok, oldatok
Szappanok, tisztítószerek
Zsírok, olajok, zsírszerű anyagok,
emulziók, zselék, krémek
Vitaminok
Gyógyhatású anyagok
Verejtékcsökkentő,
szagtalanító
és
vérzéscsillapító anyagok
Körömlakkok és lakkoldók, körömápolók

X
X
X

X
X
X
X

X

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

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű beszédkészség

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat

X

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság

X

X

X

X

X

X

X

X

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

X

X
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12. Szépészeti szakmai ismeretek

126 óra/86 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Alapvető anatómiai ismeretek elsajátítása, elmélyítése, a bőr és függelékeinek, illetve
azok elváltozásainak ismerete, felismerése.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
12.1.

Témakörök és elemeik

Anatómiai alapismeretek 1.
54 óra/36 óra
A sejt és alkotóelemei
Szövettan: hámszövetek, kötő‐, és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet
A mozgás szervrendszere: csontrendszer, izomrendszer
A keringés szervrendszere
A látás szervrendszere: a szem
Idegrendszer: ingerületvezetés anatómiája, az idegrendszer felosztása
Hormonrendszer
A neuroendokrin szabályozás
A bőr anatómiai felépítése: hámréteg, irharéteg, bőralja, a bőr erei és idegei
Bőrfüggelékek: mirigyek, köröm, szőr és szőrtüsző
A bőr élettana, a bőr funkciói
Anatómiai alapismeretek 2.
36 óra/18 óra
Alap‐bőrtípusok
Közegészségügyi és járványügyi alapismeretek: fogalma, ágazatai, fertőzés és
immunitás
Fertőző bőr‐, és függelékeinek betegségei: vírus, baktérium és gomba és állati
élősködők okozta elváltozások
Allergia és gyulladás: fogalmuk, fajtáik
A köröm megbetegedései a szolgáltatás elvégzése szempontjából
A bőr elemi elváltozásai, bőr‐, köröm‐, kéz elváltozásai
36 óra/32 óra
Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások
Rendellenességek: szőrnövési‐, pigment‐, verejték‐, szaruképzési
Szervrendszerek zavarai okozta elváltozások
Szövetszaporulatok csoportosítása, jellemzése, felismerése
Kóroktan: fizikai tényezők okozta, kémiai hatások, időjárási tényezők által okozta,
munkahelyi ártalmak
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Csont‐, és izomrendszer betegségei
Ortopédiai elváltozások okai, tünetei, befolyásoló tényezők
12.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

12.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
12.4.
A tantárgy értékelésének módja
12.5.

A továbbhaladás feltételei

13. Szépészeti anyagismeret
óra

104 óra/32

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Fizikai és kémiai alapismeretek elsajátítása és elmélyítése, a szépészeti szakmákhoz
szükséges alap‐, segéd‐, hatóanyagok ismerete. Kozmetikumok állandó és változó
összetevőinek ismerete, kozmetikumok fajtái, csoportosításuk.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
13.1.

Témakörök és elemeik

Alapismeretek
72 óra/32 óra
Kémiai alapismeretek: anyagi részecskék, anyagi változások
Fizikai alapismeretek: fénytan, elektrolitok
Anyagi rendszerek
A víz tulajdonságai, a víz szerepe
A hidrogén‐peroxid és származékainak tulajdonságai, jellemzése
A bőr‐, és függelékeinek letisztításra szolgáló anyagok
A tisztítás, fertőtlenítés és anyagaik
Kozmetikumokban található legfontosabb alapanyagok: víz és vízben oldódó
anyagok, észterek, lipoidok
Kozmetikumok legfontosabb hatóanyagai: savak, savasan hidrolizáló sók, lúgok,
lúgosan hidrolizáló sók, kén és vegyületei, sók (karbonátok, foszfátok stb.),
szilíciumvegyületek, oxidáló anyagok, öregedést késleltető anyagok: fehérjék,
szénhidrátok, biológiailag aktív anyagok: vitaminok, hormonok, biokatalizátorok,
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ránctalanító, regeneráló anyagok, gyógynövény‐kivonatok, nedvességmegkötő
faktorok, egyéb gyógy‐hatású anyagok
Kozmetikumokban található legfontosabb segédanyagok: konzerválószerek,
poranyagok, stabilizálók, gélképzők, esztétikai kiegészítők: színezékek, illatanyagok,
emulgeálók, stabilizálószerek, illatosítók
Leggyakoribb
készítmények
a
szépészeti
szolgáltatásokban:
folyékony
kozmetikumok, krémek, pakolások, paszták, púderek és hintőporok
Hatóanyagok és vivőszereik
Kézápoló‐, és műkörömépítő anyagok és segédanyagok
32 óra/32 óra
Egyéb segédanyagok: körömápolók, bőrápolók, szőrtelenítőszerek
Díszítéshez használt anyagok: körömlakkok és lakkozásnál használt készítmények,
bevonatok
Műköröm alapanyagok: tippek és ragasztók, az akrilok és akrilsavas észterek, zselék,
bevonatok
Speciális műkörömépítő segédanyagok: erősítő szövetek, körömfertőtlenítő,
zsírtalanító és tapadás‐elősegítő anyagok, puhító anyagok, zselé gyorsszárító, fixáló
folyadék, ecsetlemosó folyadék
Díszítő elemek
Kiegészítő kezelések anyagai
13.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

13.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
13.4.

A tantárgy értékelésének módja

13.5.

A továbbhaladás feltételei
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A
10248‐12 azonosító számú
FODRÁSZ MANUÁLIS
ALAPMŰVELETEK
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10248‐12 azonosító számú Fodrász manuális alapműveletek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak
és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Gyakorló fodrász
szakmai ismeretek 1.

Gyakorló fodrász
anyagismeretek 1.

Művészet‐, és
hajviselettörténet

Szakrajz

Gyakorló fodrász manuális
alapműveletek szakmai
gyakorlat
Férfi arcápolás,
borotválás

Vizes haj
formázása
Vízhullám
frizura berakás,
fésülés
Száraz haj
formázása

Bevezetés a
szakmai
gyakorlatba
Elő‐, és
utóműveletek

A középkor
művészete

Az ókor
művészete

Képzőművészeti
alapfogalmak

Férfi bajusz‐ és
szakálformák

Hullámos
hajviseletek

Alapozó rajz
gyakorlat

Borotváláshoz
szükséges
anyagok

Utókezelő
anyagok

Hajvizek,
hajszeszek

Fodrászipari
eszközök
alapanyagai
Hajmosás
anyagai

Borotválás

A haj
hullámosítása

Elő‐, és
utókezelés

Hajdiagnosztika

A haj felépítése
és élettana

10248‐12Fodrász manuális alapműveletek

FELADATOK
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
mennyiségű anyagokat, segédanyagokat
Kiválasztja a szükséges típusú és
mennyiségű eszközöket, segédeszközöket
Fertőtleníti
a
megtervezett
munkafolyamathoz szükséges eszközöket
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X

X

A mosás típusának, céljának megfelelően
elvégzi a mosási műveletet, esetleg
masszázst is végez
Befejező feladatként ápolja a hajat és a
fejbőrt, helyreállítja 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
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
X
X
X
X
SZAKMAI ISMERETEK

Kommunikációs alapismeretek
Pszichológiai kultúra tényezői
Etikai alapismeretek
Szolgáltatásetika

X
X
X
X

X
X
X
X
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X

Bőr anatómiai felépítése és élettana
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
Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai
Hajrögzítők, finistermékek fajtái
Arcápolás és borotválás, borotvafogások
Arcborotválás menete, technológiája
Klasszikus
modell
bajusz‐
és
szakállformák
Bajusz‐ és szakállkezelés
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X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hajformázó eszközök használata
Elektromos berendezések használata
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Tömör fogalmazás készsége
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Tervezés
Áttekintő képesség
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14. Gyakorló fodrász szakmai ismeretek 1.

32 óra/32 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
A hajszál anatómiai felépítésének és élettanának ismerete. Diagnosztizálás elméleti
ismerete. A hajmosás fajtái, munkafolyamatai, hajápolási ismeretek. A haj
hullámosításának lehetőségei. Férfi arcápolás, borotválás ismerete.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgyi épül
14.1.

Témakörök és elemeik
12 óra/12 óra

A haj felépítése és élettana
A bőr függelékei
A szőr és szőrtüsző, a haj anatómiája
A szőr elnevezése testtájanként
A szőrzet funkciója, csoportosítása
A haj és a szőrzet kialakulása
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 és évszakok hatása a hajra
Szőrnövekedési rendellenességek
Hajdiagnosztika
A haj diagnosztizálása
A haj és a fejbőr vizsgálata
A haj vastagsága, minősége
A haj növekedési iránya
A vendég kívánsága

2 óra/2 óra

Elő‐, és utókezelés
6 óra/6 óra
Hajmosás: első mosás, tisztító mosás, gyógy mosás, gyorsmosás, szárazmosás
Szeszbedörzsölés
Fejmasszázs
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A haj táplálása és védelme: azonnal ható, fokozatosan ható, kúraszerűen ható
hajápoló szerek
A haj hullámosítása
Vashullámosítás (lapos‐, és spirálcsavarás)
Vízhullámosítás (Marcell‐hullám, gyűrűzés, berakás, főnhullám)
Főnhullám

8 óra/8 óra

Borotválás
Borotválás
A borotváláshoz szükséges eszközök és anyagok
Eszközfertőtlenítés
Borotválás munkafolyamata
Arcszőrzet fazonok, bajusz és szakáll formák
Arcszőrzet festése és színezése

4 óra/4 óra

14.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

14.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
14.4.

A tantárgy értékelésének módja

14.5.

A továbbhaladás feltételei

15. Gyakorló fodrász anyagismeret 1.

32 óra/32 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Megismerje a fodrászipari eszközök tulajdonságait, jellemzőit. Ismerje a hajmosás
anyagait, a hajszeszeket, hajvizeket, ezek jellemzőit, tulajdonságait. Ismerje a fejbőr‐
és a haj ápolására szolgáló készítményeket, azok alkalmazási lehetőségeit. Ismerje a
borotváláshoz szükséges anyagokat és azok szakszerű alkalmazási lehetőségeit.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
15.1.

Témakörök és elemeik

Fodrászipari eszközök alapanyagai

6 óra/6 óra
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Fémek
Műanyagok
Természetes anyagok
Hajmosás anyagai
A víz tulajdonságai és fodrászipari szerepe
Hajmosószerek: felületaktív anyagok, hajsamponok, száraz samponok
Hajvizek, hajszeszek
Alkoholok, etanol
Hajvizek, hajszeszek hatóanyagai

6 óra/6 óra

Utókezelő anyagok
Készítmények csoportosítása: azonnal, fokozatosan, kúraszerűen ható
Hatóanyagok és hatásmechanizmusuk
Hatóanyag‐hordozó rendszerek
Hajrögzítő anyagok, finish termékek

8 óra/8 óra

4 óra/4 óra

Borotváláshoz szükséges anyagok
8 óra/8 óra
Fertőtlenítés, fertőtlenítőszerek
Vérzéscsillapítók
A borotváláshoz szükséges elő‐, és utókezelő anyagok: arcvizek, arcszeszek,
balzsamok
Borotvakrémek, gélek, habok
15.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

15.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
15.4.

A tantárgy értékelésének módja

15.5.

A továbbhaladás feltételei
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16. Szakrajz

32 óra/32 óra
*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Tudjon emberi fejet ábrázolni, az adott témában frizurát, arcszőrzetet vázolni.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
16.1.

Témakörök és elemeik

Alapozó rajzgyakorlatok
Egyenes és ívelt vonalgyakorlatok
Tónus‐és vonalgyakorlatok (fény‐árnyék)
Alaptestek perspektivikus ábrázolása
Kompozíció síkban és térben

6 óra/6 óra

Az emberi fej ábrázolása
Az emberi fej alapvető arányai, az emberi fej képletei
Arcelemek: szem, száj, orr, fül rajzolása
A nyak kapcsolódása a fejhez

10 óra/10 óra

Hullámos hajviseletek
Haj rajzolása, alapképletek rajza, kombinálása
Vonalas, tónusos ceruzarajz
Hullám, lokni és a hajfonat tónusos rajza
Marcell, rondó, forma dauer
Férfi bajusz‐ ,és szakállformák
Angol, francia, Jávor, pödrött bajuszok rajza
Férfi halántékfazon, oldalszakáll
Klasszikus és modern szakállformák

10 óra/10 óra

16.2.

6 óra/6 óra

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

16.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
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16.4.

A tantárgy értékelésének módja

16.5.

A továbbhaladás feltételei

17. Művészet‐, és hajviselettörténet

32 óra/32 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Ismerje a képzőművészeti alapfogalmakat. Legyen tájékozott az Ókor és középkor
forma‐, és stílusjegyeivel. Ismerje az adott korok jellegzetes hajviseleteit, azok
jellemzőit.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
17.1.

Témakörök és elemeik

A képzőművészet alapfogalmai
4 óra/4 óra
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
12 óra/12 óra
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:
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A görög kultúra továbbfejlesztett formái az építészetben, a szobrászatban és a
festészetben, bemutatásuk, összehasonlítások
Az ókor hajviseletei
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 művészete
16 óra/16 óra
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
A szárnyas oltárok faragott szobrai és festett képei
Üvegfestés felvirágzása a gótikában, az üvegablakok
A hazai gótika emlékeinek bemutatása
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:
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Férfiak: hosszú, fonatos hajak, turbán, csuklya, kalap, föveg; Nők:
copf, konty, diaboló, csúcsos főkötő, fátyol, kétágú fejdísz
17.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

17.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
17.4.
A tantárgy értékelésének módja
17.5.

A továbbhaladás feltételei

18. Gyakorló fodrász manuális alapműveletek szakmai gyakorlat

234 óra/234 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Önálló, balesetmentes és szakszerű munkavégzés. Tudjon vízhullám‐, vashullám
frizurát készíteni megfelelő technológiával, a tanult formákban. Tudja megtervezni
és alkalmazni a munkafolyamatokat. Tudjon férfi arcot borotválni, valamint szakállt‐,
és bajuszt formázni.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
18.1.

Témakörök és elemeik

Bevezetés a szakmai gyakorlatba
7 óra/7 óra
Munka‐, és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés
Munkanapló vezetése
Fertőtlenítés: eszközfertőtlenítés, helyiség‐ és felületfertőtlenítés, bőrfertőtlenítés,
textíliák fertőtlenítése
Elő‐, és utóműveletek
24 óra/24 óra
Diagnosztizálás: információkérés, diagnosztizáláshoz használt eszközök
Munkatervezés
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Termékválasztás (a szükséges sampon és balzsam‐ápoló termékek kiválasztása a
diagnózis alapján)
Munkafolyamat, technológia meghatározása:
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Hajmosás, 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 és elvégzi a
kezeléseket (korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében, stb.),
Vegyszeres műveletek alkalmazásánál meghatározza a szükséges sampont és
technológiát, elvégzi a haj mosását, színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő
ápolókat alkalmaz a vegyszeres műveletek befejezéseként,
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása
Vizes haj formázása
49 óra/49 óra
Információkérés, diagnosztizálás
Munkatervezés
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, 7,1/2 Matador fésű, hullám csipesz,
csipesz, vizező, fixáló termékek;
A hullám irányának, formájának meghatározása;
Választékkészítés, kezdőhullám kialakítása: mindig hátrafelé indul a hullám,
hullámvölgy, hullám él kialakítása, összekötése (kétujjnyi 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
49 óra/49 óra
Információkérés, diagnosztizálás
Munkatervezés
Baleset‐ és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
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),
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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
történő begyakoroltatása
Száraz haj formázása
63 óra/63 óra
Információkérés, diagnosztizálás
Munkatervezés
Baleset‐ és munkavédelmi ismeretek
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Hajsütővas helyes használata, helyes hőfok meghatározása (gázmelegítős vagy
elektromos, de csak kétágú hajsütővas használható a munkafolyamat oktatására),
helyes keresztmetszet meghatározása (vékony, vastag),
Technológiai ismeretek elsajátítása (lapos, spirálcsavarás, stb.),
Hajsütővassal történő formaváltoztatás munkafolyamata:
Hajsütővasak megválasztása,
Fésűk, kefék segédanyagok kiválasztása,
Frizura tervezés szerint a helyes sorrend meghatározása,
Kialakítása választékkészítés, területek felosztása,
A tervezésnek megfelelő lapos és spirál csavarási technikák alkalmazása,
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:
Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek, technikák, technológiák
elsajátítása, az alkalmi jelleg meghatározásával, helyes eszközválasztás (csat,
hajtű, stb.), tupírozással alkalmazza a forma kialakítását
Férfi arcápolás, borotválás
Információkérés, diagnosztizálás, arcdiagnosztizálás
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42 óra/42 óra

Munkatervezés
Baleset‐ és munkavédelmi ismeretek
Borotválás
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez
Helyes eszközválasztás (a művelethez szükséges eszközök előkészítése; félpengés
borotva, borotvapenge, borotva hab, borotvakrém, ecset, tál, kiskendő, timsó,
fejtámasz),
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 sérülésmentes munkavégzés,
Bajuszmentes borotválás elvégzése,
Szőr és habmentes arc kialakítása,
A borotválás utáni arckezelés, arc szesz, hintőpor,
A modell hajának megfésülése borotválás után,
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása,
A hibák felismerése és kijavítása,
A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása
Szakáll és bajuszformázás:
Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése,
félpengés borotva, borotvapenge, hajvágó olló, szakállvágó gép ‐ alátétekkel,
borotva hab, borotvakrém, ecset, tál, kiskendő, timsó, fejtámasz),
Arc és arcszőrzet diagnosztizálás,
Bajusz és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében,
Szakáll és bajuszformák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval,
Szakáll és bajusz formázása kefékkel és hajszárítóval,
A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval,
Szakáll, bajusz festése, színezése, szőkítése a színváltoztatás technológiái és
szabályai szerint
18.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

18.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
18.4.

A tantárgy értékelésének módja
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18.5.

A továbbhaladás feltételei
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A
10249‐12 azonosító számú
FODRÁSZ VEGYSZERES MŰVELETEK
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

62

A 10249‐12 azonosító számú Fodrász vegyszeres műveletek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Hajfestés‐,
tartóshajszín
változtatása

Hajszínezés

Szőkítés,
hajszíntelenítés

Melírozás

Gyakorló fodrász vegyszeres műveletek
szakmai gyakorlat

A haj tartós
formaváltoztat
ása

Színváltoztatás
alapjai,
anyagai

haj tartós
formaváltoz‐
tatáshoz
szükséges

Gyakorló fodrász
anyagismeretek 2.

A haj kémiai
felépítése

Melírozás

Színelvonás,
szőkítés

A haj tartós
formaváltoztat
ása

10249‐12 Fodrász vegyszeres műveletek

Festés, színezés

Gyakorló fodrász
szakmai ismeretek 2.
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FELADATOK
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,
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, helyreállítja a
pH‐t
Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg
számítógép segítségével

X

X

X

X
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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
Bőrpróbát végez, előpigmentál, pigmentál, emulgeál
Elvégzi a hajfestési műveletet
Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok
alkalmazásával
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez
szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket és
elvégzi a megtervezett színezési műveletet
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra
felvilágosító hatású anyagot az oxidációs emulzió
koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően
és meghatározza a hatóidőt
Elvégzi a hajszín‐világosítást az elsőszőkítés,
utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát,
anyagokat, eszközöket, hatóidőt
Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket
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 és utókezelést végez
(struktúrajavítást végez)
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Festi, színezi a szakállt, bajuszt, előkészíti, műveleti
tervet készít, elvégzi a vegyszeres műveletet,
utókezelést végez
Tanácsot ad otthoni hajápolásra
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SZAKMAI ISMERETEK
Kommunikációs
ismeretek
alkalmazása
a
szolgáltatásnak megfelelően
Etikai, szolgáltatásetikai ismeretek alkalmazása a
szolgáltatásnak megfelelően
Bőr anatómiai 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
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
Haj tartós formaváltoztatás eszközeinek használata
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Fogalmazó készsége
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Tervezés
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Áttekintő képesség
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19. Gyakorló fodrász szakmai ismeretek 2.

32 óra/32 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Ismerje a haj tartós formaváltoztatásának lehetőségeit. Ismerje és tudja szakszerűen,
alkalmazni az ehhez szükséges anyagokat, eszközöket, technológiákat.
Ismerje a hajszín megváltoztatásához szükséges ideiglenes, féltartós és tartós
színváltoztató anyagokat, azok alkalmazási lehetőségeit, valamint ismerje a
szakszerűen szőkítés anyagait, alkalmazását.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
19.1.

Témakörök és elemeik

A haj tartós formaváltoztatása
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

8 óra/8 óra

Festés, színezés
12 óra/12 óra
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
Színelvonás, szőkítés
Szőkítőszerek hatása a haj szerkezetére
Szőkítőszerek összetétele
Szőkítés során lezajló kémiai folyamatok
Szőkítés munkafolyamata (első szőkítés, után‐ vagy tőszőkítés)
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8 óra/8 óra

Előszőkítés vagy alapozás
Szőkítés utáni színkorrekció
Melírozás
A melírozás szempontjai
A melírozás különböző technikái és technológiái
A melírozás fajtái
Melírozás és hajfestés egy munkafolyamatban
19.2.
A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

4 óra/4 óra

19.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
19.4.

A tantárgy értékelésének módja

19.5.

A továbbhaladás feltételei

20. Gyakorló fodrász anyagismeretek 2.

32 óra/32 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Ismerje a haj tartós formaváltoztatásához, színváltoztatásához, hajszíntelenítéshez
szükséges anyagokat, azok összetevőit, hatásmechanizmusait, szakszerű
alkalmazásukat.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
20.1.

Témakörök és elemeik

A haj kémiai felépítése
Aminosavak, fehérjék: a keratin típusai, szerkezete
A haj szerkezetét kialakító kémiai kötések
A haj tartós formaváltoztatásához szükséges anyagok

8 óra/8 óra

10

óra/10

óra
A tartós formaváltoztatás kémiai alapjai: kötések felbontása, kialakítása
HTH‐vizek, volumennövelők, hajkiegyenesítők, fixálószerek, oxidálószerek
összetevői, hatásmechanizmusuk
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Színváltoztatás alapjai, anyagai

14 óra/14

óra
Színtan alapjai, színkeverés
A hajszínváltoztatás lehetőségei: fizikai hajszínezők, színelvonás, szőkítés, oxidációs
hajfestékek, hajszínezők
Utókezelők
20.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

20.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
20.4.

A tantárgy értékelésének módja

20.5.

A továbbhaladás feltételei

21. Gyakorló fodrász vegyszeres műveletek szakmai gyakorlat

210 óra/210 óra

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9‐13. évfolyamon megszervezett képzés

A tantárgy tanításának célja
Ismerje a haj tartós formaváltoztatásának lehetőségeit. Tudja szakszerűen,
maradandó károsodás nélkül használni, alkalmazni az ehhez szükséges anyagokat,
eszközöket, technológiákat.
Legyen képes a hajszín megváltoztatására ideiglenes‐, féltartós‐ és tartós
színváltoztató anyagokkal, valamint tudjon szakszerűen szőkíteni.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
21.1.

Témakörök és elemeik

A haj tartós formaváltoztatása
56 óra/56 óra
Információkérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Helyes eszközválasztás (bontó fésű ‐ 7 1/2Matador‐, stíl fésű, átmérőben és
hosszúságban különböző műanyag dauercsavarók, dauer tűk, dauer papír,
vizező, fixáló)
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Csavarási technikák ismerete (lapos, spirálcsavarás, ikercsavarás, kétrétegű
csavarás, egyébcsavarási 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 dauercsavarók felcsavarása a tervezett frizuraforma 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
fixálók
ismerete,
alkalmazása
és
Hajkiegyenesítő
folyadékok,
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 – tartós hajszínváltoztatás
Információkérés
Diagnosztizálás
Eszközfertőtlenítés
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Színelmélet, színkör ismerete
Alapszín, kívánt célszín meghatározása
Oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa
A hidrogén‐peroxid koncentrációjának meghatározása
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56 óra/56 óra

Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontófésű, 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 ‐ %, volumen – 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 ismerete, hatásmechanizmusa
Helyes eszköz meghatározás
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
Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése
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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.
Tanácsadás otthoni hajápoláshoz
Hajszínezés
Információkérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Színelmélet, színkör ismerete
Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka

28 óra/28 óra

Kémiai hajszínezés
Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa
A hidrogén‐peroxid koncentrációjának meghatározása
Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontófésű, 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 ‐ %, volumen – 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
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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
Fizikai hajszínezés
Fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa
Helyes eszköz meghatározás
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, hajszíntelenítés
Információkérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
Színelmélet, színkör ismerete
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35 óra/35 óra

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka
Szőkítő készítmények ismerete, hatásmechanizmusa
A hidrogén‐peroxid koncentrációjának meghatározása
A lapozás fogalma, haj színtelenítése, szőkítése definíciója
Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontófésű, stíl fésű,
fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek,
védőfelszerelések, védőeszközök, stb.)
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 ‐ %, volumen – tekintetében,
festőkönyvbe történő regisztrálása, precízmérés mérleggel, mérőhengerrel)
A fej területi felosztása, termékfelvitel
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
35 óra/35 óra
Információkérés
Diagnosztizálás
Munkatervezés
Eszközfertőtlenítés
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon
A melírozás definíciója
Színelmélet, színkör ismerete
Alapszín, kívánt szín, felvilágosítás, színeltérés meghatározása
Helyes eszköz meghatározás (bontófésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek,
festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések, védő
eszközök, stb.)
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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: cikk‐cakk,
fűzött, lap, melírlapát, melírfésű, melírpisztoly, melírsapka, stb.)
A melírozás technológiájának meghatározása
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
21.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

21.3.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek
21.4.

A tantárgy értékelésének módja

21.5.

A továbbhaladás feltételei
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