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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS
az
52 815 02
GYAKORLÓ KOZMETIKUS
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,
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az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– az 52 815 02 Gyakorló kozmetikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.
–

II.

A szakképesítés alap‐adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 815 02
Szakképesítés megnevezése: Gyakorló kozmetikus
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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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

Szépészeti szakmai ismeretek
Szépészeti anyagismeret

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

Tantárgy
Kozmetikus szakmai gyakorlat
Kozmetikus anyagismeret
Alkalmazott kémia
Kozmetikus szakmai ismeretek
Alkalmazott biológia

Szakképesítés/Szakképzettség
Kozmetikus mestervizsga
Kémia szakos tanár
Kémia szakos tanár
Biológia szakos tanár
Biológia szakos tanár

Kézápoló szakmai gyakorlat
Műkörömépítő szakmai ismeretek
Műkörömépítő szakmai gyakorlat

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.
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
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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

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

1

Szépészeti szakmai
ismeretek

1

0,5

Szépészeti anyagismeret

1

3,5

1

2

1

Alkalmazott biológia

10254‐12 Kozmetikai
alapműveletek

1

Gyakorló kozmetikus
szakmai ismeretek
Gyakorló kozmetikus
anyagismeret

2
2

Alkalmazott kémia

1

Gyakorló kozmetikus
szakmai gyakorlat
összes óra
összes óra

14
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

21

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

8

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
Alapismeretek

10254‐12 Kozmetikai alapműveletek

Kézápoló‐, és
műkörömépítő
anyagok és
segédanyagok
Gyakorló
kozmetikus
szakmai
ismeretek

32

72

32

32

72

32

32

104
72

32

32

64

64

Bevezetés

4

4

Masszázs

30

30

Szempillafestés

10

10

6

6

14

14

64

64

Bevezetés

6

6

Szervetlen
kozmetikai anyagok

30

30

Szerves kozmetikai

22

22

Szemöldökfestés,
szemöldökigazítás
Szőrnövési
rendellenességek
Gyakorló
kozmetikus
anyagismeret

12

anyagok
Tartós
szempillafestés
anyagai
Gyantázás és
szőkítés anyagai
Alkalmazott
biológia

2

2

4

4

32

32

Sejt‐, és szövettan

10

10

Szervrendszerek

10

10

Biokémia

12

12

32

32

14

14

8

8

10

10

Alkalmazott
kémia
Általános és
szervetlen kémia
Laboratóriumi
alapismeretek
Szerves kémia
Gyakorló
kozmetikus
szakmai
gyakorlat

448

448

Bevezetés

21

21

Vendégfogadás

21

21

Masszázs

210

210

Szempilla‐,
szemöldökfestés

56

56

13

Szőrnövési
rendellenességek

56

56

Smink

84

84

704

2318

Összesen

72

108

70

72

144

105

54

198

160

Elméleti óraszámok/aránya

698 (öt évfolyamos képzésben: 614)/30,1% (öt évfolyamos képzésben:26,4%)

Gyakorlati óraszámok/aránya

1620 (öt évfolyamos képzésben: 1713) / 69,9% (öt évfolyamos képzésben: 73,6 %)

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

14

96

224

378

756

160

1303

320

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.

15

A
10250‐12 azonosító számú
KÉZÁPOLÁS
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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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
Ellátja az esetleges sérüléseket

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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X
X
X

X

Tanácsot ad a kéz házi ápolására és más
szolgáltatást is ajánl

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
A kézápolás munkafolyamatai
18

36 óra/36 óra

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
tevékenységformák

során
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alkalmazott

módszerek,

tanulói

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
Letisztítás, fertőtlenítés
Természetes köröm formálása

56 óra/54 óra
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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
Tanácsadás otthoni kézápolásra
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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

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

Műkörömépítés

X

Műkörömépítés

Műkörömépítés

Műköröm‐
építő
szakmai
gyakorlat 2.

Műkörömépítés 2.

Műköröm‐
építő
szakmai
gyakorlat 1.

X

Vendégfogadás és
diagnosztizálás

10251‐12 Műkörömépítés

Műköröm‐
építő
szakmai
ismeretek 2.

Műkörömépítés 1.

Műköröm‐
építő
szakmai
ismeretek 1.

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

192 óra/192 óra
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*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 során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
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 során alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységformák
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/36 óra

*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
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10.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

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
Marketing

16 óra/16 óra
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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

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

szolgáltatáskor fellépő veszélyhelyzetet
és alkalmazza a megelőzési módokat
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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szolgáltatást befolyásoló következményei
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

12. Szépészeti szakmai ismeretek

126 óra/86óra

*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.
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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
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
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12.4.

A tantárgy értékelésének módja

12.5.

A továbbhaladás feltételei

13. Szépészeti anyagismeret

104 óra/32 óra

*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,
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
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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
10254‐12 azonosító számú
KOZMETIKAI ALAPMŰVELETEK
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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A 10254‐12 azonosító számú Kozmetikai alapműveletek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Gyakorló kozmetikus szakmai
ismeretek

Gyakorló kozmetikus
anyagismeret

Alkalmazott
biológia

Alkalmazott
kémia

Gyakorló kozmetikus szakmai
gyakorlat

Bevezetés

Vendég‐
fogadás

Masszázs

Szempilla‐
szemöldök‐
festés

Szőrnövési
rendellenességek

Smink

Szerves
kémia

Laboratóriumi
alapismeretek

Általános és
szervetlen kémia

Biokémia

Sejt‐, és
szövettan
Szerv‐
rendszerek

Gyantázás,
szőkítés anyagai

Szervetlen
kozmetikai
anyagok
Szerves
kozmetikai
anyagok
Tartós
szempillafestés
anyagai

Bevezetés

Szőrnövési
rendellenességek

Szemöldökfestés,
szemöldök‐
igazítás

Szempilla‐
festés

Masszázs

Bevezetés

10254‐12 Kozmetikai alapműveletek

X

X

X

X

X

X

FELADATOK
Előkészít a kezeléshez arcon és/vagy
testen
Letisztítja, tonizálja és peelingezi a
kezelendő bőrfelületet
Masszírozást végez arcon, nyakon,
dekoltázson és/vagy testen
Leolvassa az előzetesen végzett bőrpróba
eredményét
Előkészíti a szemöldök és szempillafestést
Elvégzi a szempillafestést, lemos, öblít
bórvízzel, utókezelést végez
Elvégzi a szemöldökfestést a kiválasztott
szín és forma alapján
Szemöldököt formáz
Eszközfertőtlenítést
végez
megfelelő
fertőtlenítőszerrel

X
X
X
X
X
X
X
X

46

X

X

Előkészít az ideiglenes szőrtelenítéshez,
előkezelést végez
Csipeszelést,
gyantázást
végez,
testtájanként
Szőrtelenítés utáni utókezelést végez,
valamint tanácsot ad az otthoni ápolásra
Diagnózist készít szőkítéshez
Előkészít szőkítéshez
Arcon és testtájakon szőkítést és
utókezelést végez
Előkészíti a bőrt sminkkészítéshez
Nappali sminket készít

X
X
X
X
X
X
X
X
SZAKMAI ISMERETEK

Sejt és alkotórészei
Szövetek jellemzése, felosztása
Masszázs élettani hatásai, fajtái, az
iskolamasszázs fogásai
Mozgás szervrendszere
Izomrendszer felépítése: az arc és test
izmai
Masszírozó kozmetikumok
Tartós
szempilla‐,
szemöldökfestés
menete, javallatai, ellenjavallatai
Szőrnövési rendellenességek
Depilációs eljárások ismerete
Sminkelmélet, kendőzés
Színelmélet
A bőr anatómiai felépítése
Kozmetikai kóroktan, tünettan

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Általános és szervetlen kémia
Szervetlen kozmetikai anyagok
Dekor‐kozmetikumok anyagai
Anyagi rendszerek, folyékony kozmetikai
készítmények
Kémiai számítások

X
X
X
X
X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás
írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Kozmetikában használatos eszközök és
berendezések 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

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

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Döntésképesség

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szorgalom, igyekezet

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

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Empatikus készség
Fogalmazó készség

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kapcsolatteremtő készség

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A környezet tisztán tartása
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

14. Gyakorló kozmetikus szakmai ismeretek

64 óra/64 óra

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

A tantárgy tanításának célja
Bevezetés a kozmetika világába, a gyakorló kozmetikus feladatai, hatásköre, a
kozmetikai alapműveletek ‐ masszázs, tartós szempilla‐, szemöldökfestés,
szemöldökigazítás, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkek készítése –
gyakorlásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
14.1.

Témakörök és elemeik

4 óra/4 óra
Bevezetés
A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás,
szépségápolás
A szépséghibák osztályozása kezelhetőség szerint, kórokozók, fertőtlenítés
Masszázs
30 óra/30 óra
A bőr anatómiája: a bőr rétegei és jellemzésük, a bőr függelékei és jellemzésük, a
bőrben lejátszódó biofizikai és biokémiai folyamatok, a bőr funkciói, a bőrfelszíni
hidrofil lipid szerepe
A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái
A klasszikus iskolamasszázs fogásai
Egyéb masszázsfajták a kozmetikában
Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák
Az alap‐bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából
A helyes masszázsfogások megválasztása különböző keringési rendellenességek
esetén
Alap‐testmasszázs fogásai
Szempillafestés
A tartós szempillafestés menete, anyagai, eszközei
A tartós szempillafestés során lejátszódó kémiai folyamatok
Javallatai, ellenjavallatai
A bórvizes szemöblögetés jelentősége
Egyéb utókezelő anyagok
Kozmetikai kóroktan, részletesen a gyulladás és az allergia
Szemöldökfestés, szemöldökigazítás
A tartós szemöldökfestés menete, anyagai, eszközei
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10 óra/10 óra

6 óra/6 óra

Javallatai, ellenjavallatai
Az utókezelés jelentősége, anyagai, eszközei
Arcformák
Az ideális szemöldökforma kialakítása
Szőrnövési rendellenességek
14 óra/14 óra
A szőr és szőrtüsző szerkezete
Szőrszálak fajtái
Szőrnövési rendellenességek fogalma, fajtái, jellemzésük
A pubertás‐, felnőtt‐, és klímaxkori szőrnövési rendellenességek közötti különbségek
Szőrnövési rendellenességek kezelése a kozmetikában
A szőrszál halványításán alapuló kozmetikai eljárások: szőkítés
Depilációs eljárások a kozmetikában, részletesen a gyantázás
Epilációs eljárások a kozmetikában
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 kozmetikus anyagismeret

64 óra/64 óra

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

A tantárgy tanításának célja
A kozmetikumok alap‐, ható‐, segéd‐, kiegészítő anyagainak ismerete. A gyakorlati
műveletekhez ‐ masszázs, tartós szempilla‐, és szemöldökfestés, szemöldökigazítás,
gyantázás, szőkítés, smink – használt anyagok ismerete.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
15.1.

Témakörök és elemeik

Bevezetés
6 óra/6 óra
A kozmetikai anyagok csoportosítása
Anyagi rendszerek, valódi oldatok, finom‐ és durva diszperz rendszerek, mikro‐és
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nanoemulziók, egyéb kozmetikai hatóanyag‐hordozó rendszerek
Szervetlen kozmetikai anyagok
30 óra/30 óra
A hidrogén és oxigén kozmetikában használatos vegyületei: a víz, a hidrogén‐
peroxid, a peroxidok és persók
A pH és a hidrolízis kozmetikai jelentősége
A savak fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük, legfontosabb
képviselőik jellemzése
A bázisok fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
A sók fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük, legfontosabb
képviselőik jellemzése
Az oxidok fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
A kén és származékai, az Ichtiol és Ichtammol
Szerves kozmetikai anyagok
22 óra/22 óra
Az alkánok fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
Az alkoholok fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
Az oxo‐vegyületek fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
A karbonsavak fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
A karbonsavak származékai: szappanok
Az aminok fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük, a trietanol‐
amin jellemzése
Az észterek fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb csoportjaik: zsírok, olajok, viaszok jellemzése, mesterséges
krémalapanyagok és kozmetikai szerepük
A zsírkísérő anyagok fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
Az aminosavak, fehérjék fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai
szerepük, legfontosabb képviselőik jellemzése
A szénhidrátok fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
A tartós szempillafestés anyagai
Színezőanyagok, részletesen az oxidációs festékek
A szempillafesték egyéb anyagai
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2 óra/2 óra

Gyantázás és szőkítés anyagai
4 óra/4 óra
A balzsamok fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
A gyanták fogalma, fajtái, bőrre gyakorolt hatásuk, kozmetikai szerepük,
legfontosabb képviselőik jellemzése
Korszerű depiláló anyagok: cukorpaszta jellemzése
A vegyi depiláció anyagai
A szőkítéshez használt anyagok jellemzése
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

16. Alkalmazott biológia

32 óra/32 óra

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

A tantárgy tanításának célja
A szakmai ismeretek elsajátításához
alapismeretek elsajátítása.

elengedhetetlenül

szükséges

biológiai

Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
16.1.

Témakörök és elemeik

Sejt‐, és szövettan
10 óra/10 óra
A sejt és alkotórészei, részletesen a kozmetikai szempontból fontos sejtalkotók és a
sejtmembrán
A sejtek szaporodása, a sejtek öregedése, pusztulása
A bőr öregedése
Szövetek fogalma, csoportosítása, kozmetikai szempontból fontos szövetek
jellemzése
Szervrendszerek

10 óra/10 óra
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A mozgás szervrendszerének kozmetikai szempontból fontos jellemzése
Az ember szervrendszereinek kozmetikai szempontból lényeges tulajdonságai
Biokémia
12 óra/12 óra
A víz és az ásványi sók jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai
szerepük
Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak és származékai jellemzése biokémiai
szempontból, élettani és kozmetikai szerepük
Szénhidrátok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük
Zsírok és zsírszerű anyagok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és
kozmetikai szerepük
A vitaminok, a kozmetikai szempontból fontos vitaminok jellemzése, élettani és
kozmetikai szerepük
16.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

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

A tantárgy értékelésének módja

16.5.

A továbbhaladás feltételei

17. Alkalmazott kémia

32 óra/32 óra

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

A tantárgy tanításának célja
Az anyagismeret megértéséhez elengedhetetlenül szükséges kémiai alapismeretek
elsajátítása.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
17.1.

Témakörök és elemeik

Általános és szervetlen kémia
14 óra/14 óra
Az anyag, anyagi részecskék, az anyagok csoportosítása, elemek, vegyületek, vegyjel,
képlet
Kémiai részecskék, az anyag szerkezete, az atom, az ion és a molekula, homogén és
heterogén rendszerek

53

Kémiai kötések, elsőrendű és másodrendű kémiai kötések, a vegyületek
osztályozása, képletírás, elemek és szervetlen vegyületek, savak, bázisok, sók, oxidok
Anyagi változások, fizikai változások, hidratáció, szolvatáció, kémiai reakciótípusok,
kémiai folyamatok, kémiai egyenletek, kiemelten az elektron‐, illetve
protonátmenettel járó kémiai reakciók és a hidrolízis
Oldatok felosztása, oldatokkal kapcsolatos számítások (tömeg‐, térfogat‐,
vegyesszázalék, hígítási és keverési képlet alkalmazása)
Laboratóriumi alapismeretek
Laboratóriumi alapismeretek, munka‐ és balesetvédelem
Kozmetikában használatos oldatok készítése
Oldatok tulajdonságainak vizsgálata
Kémhatás, pH
pH mérés

8 óra/8 óra

Szerves kémia
10 óra/10 óra
Szerves kémiai alapok
Szénhidrogének, oxigéntartalmú szerves vegyületek: alkoholok, oxo‐vegyületek,
karbonsavak, észterek: gyümölcs‐észterek, zsírok, olajok, viaszok
Zsírkísérő anyagok
Aminosavak, fehérjék
Szénhidrátok
Terpének
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 kozmetikus szakmai gyakorlat

448 óra/448 óra

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

A tantárgy tanításának célja
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A gyakorló kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek:
vendégfogadás, masszázs, tartós szempilla‐, szemöldökfestés, szemöldökigazítás,
szőrnövési rendellenességek kezelése, smink elsajátítása.
Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül
18.1.

Témakörök és elemeik

Bevezetés
21 óra/21 óra
Munka‐, és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés
Munkanapló vezetésének szabályai, elsősegélynyújtás, személyes higiénia és az üzlet
higiéniája
Fertőtlenítés: eszközfertőtlenítés, helyiség‐ és felületfertőtlenítés, bőrfertőtlenítés,
textíliák fertőtlenítése
A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése
Vendégfogadás
21 óra/21 óra
Kommunikáció a kozmetikában: szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs
helyzetekre
Vendég fogadás, a vendég előkészítése
Vendégkártya készítése
Etikai kódex a kozmetikában
A gyakorló kozmetikus feladatai, hatásköre
A hatáskör túllépés veszélyei, tiltott műveletek gyakorló kozmetikus képesítéssel
Masszázs
210 óra/210 óra
Információkérés, diagnosztizálás
A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa,
masszázsfogások
A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása, peelingezése
A klasszikus iskolamasszázs fogásai
Alap‐testmasszázs fogásai
Alap‐bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából
Különböző masszázstechnikák gyulladásra hajlamos, érzékeny, valamint szederjes
bőröknél
Masszírozó kozmetikumok bőrtípusonként
Egyéb masszázsfajták a kozmetikában
A masszázs munkafolyamat komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása
Szempilla‐, szemöldökfestés

56 óra/56 óra
55

Alátét készítése különböző anyagokból
Arcformák és az azokhoz illő szemöldökformák
Szempilla ‐ szemöldök festés gyakorlása vízzel és hidrogén‐peroxiddal kikevert
festékkel a higiéniai szabályok betartásával
Szempilla‐, és szemöldökfestés szakszerű lemosása
Bórvizes szemöblögetés
Szemöldök ív formázása, ideális szemöldökformák a különböző arcformákhoz
Szemöldökigazítás szabályai, kivitelezése
Eszközök megfelelő fertőtlenítése
A munkafolyamatok komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása
Szőrnövési rendellenességek
Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez
Szőrnövési rendellenességek elő‐, és utókezelése
Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással
Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra
Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel
A munkafolyamatok komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása

56 óra/56 óra

Smink
84 óra/84 óra
Információkérés, diagnosztizálás, arcdiagnosztizálás
Bőr előkészítése sminkkészítéshez, a kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai
Nappali smink készítése: sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai
hatásának alkalmazása
Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában
Szem és száj kiemelése
Szemöldökforma korrigálása smink technikai eszközökkel
Az alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete
Alkalmi sminkekhez használt egyéb eszközök, anyagok alkalmazása
Tincses és soros műszempilla felhelyezése
A munkafolyamatok komplex gyakoroltatása
A hibák felismerése és kijavítása
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
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18.4.

A tantárgy értékelésének módja

18.5.

A továbbhaladás feltételei
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