MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

FODRÁSZMESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Fodrászmester
Szépészet
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Fodrász mesterképesítés képzési és
kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.

Megengedett hiányzás mértéke

A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
15 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A fodrász mesterképzés célja magas szakmai, pedagógiai és vállalkozási tudással rendelkező
mesterek képzése. A szakmai múltat és az innovatív szakmai tudást megismerve tudjon részt
venni a mindennapi szolgáltatásaiban. Szerves része a közeljövő szakmai képzésének,
utánpótlás nevelésének. Személyében példát mutat szakmai életével, mester életpályájával.
Folyamatos önképzéssel, szakmai rendezvényeken való részvétével fejleszti tudását és
motiválja a szakmai követőit. Felelős a mindenkori vállalkozási jogszabályok, tanulóképzési és
vizsgáztatási feladatok betartásáért.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
18
18

Gyakorlati
órák száma

Hajmosás, vizes haj kezelési
módszerei
Hajszínváltoztatások

6

6

Férfi szakág műveletei
Női hajvágások
Tartós vegyszeres műveletek
Szárazhaj formázásai, póthaj

20
32
14
8

Összesen

110

Elméleti szakmai ismeretek

12

1

2
21

11
20
32
12
8
89

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Elméleti szakmai ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

Elméleti szakmai ismeretek

A tananyagegység célja

Felkészíti a tanfolyami hallgatót a Fodrászszalon
nyitási jogszabályok, rendeletek ismeretére.
Ráirányítja a helyes vendégfogadásra,
személyiségjegy, egyéniség felismerésére, a
komplex szolgáltatás megtervezésére, vendégét
tájékoztatni a technológiáról, időtartamról,
bekerülési összegről, tanácsot ad az otthoni
hajápolásra
Szakmai fejlődése érdekében önképzésre
önfejlesztésre, felkészül, felépíti szakmai jövőképét,
bemutatókon, versenyeken, tanfolyamokon,
továbbképzéseken való részvételével
Felkészíti a Központi interaktív vizsga, szakismeret
tananyag, anyagismeret tananyag, fénykép alapján
hajvágási formák technikai és formai
meghatározásai alkalmazására
A hajszerkezet, keresztmetszet, ismertetésére
Fénykép alapján művészettörténeti korok
hajviseleteinek felismerésére, ismertetésére
Megtanítja a Prezentáció vizsga anyaga PowerPoint
bemutatásának elkészítésére, szakmai tartalom
összeállítására és szóbeli bemutatására
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A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Vállalkozást hoz létre
és működtet
mindenkori hatályos
jogszabályok
figyelembevételével,
és betartva a munka, tűz, -balesetvédelmi, higiéniai,
környezetvédelmi
szabályokat, valamint
a fodrász szakmai
előírásokat,
feltételeket. A
szolgáltatáshoz
kapcsolódó reklám,
marketing és
kommunikációs
tevékenységet, Eügyintézést folytat

Részletesen ismeri a
fodrász
szolgáltatással
összefüggő munka-,
tűz-, balesetkörnyezetvédelmi és
jogi ismereteket,
higiéniai
követelményeket és
a munkakörnyezet
kialakításának
szempontjait.
Alkalmazói szinten
ismeri a reklám,
marketing,
kommunikáció és Eügyintézés
módszereit.
Átfogóan ismeri a
tanulóképzés és
alkalmazott tartás
feltételeit,
jogszabályi
vonatkozásait
Ismeri a
szalonszolgáltatás
felmérési és
megvalósítási
lehetőségeit.
Alkalmazza a
katalógus, online
oldalak adta
lehetőséget a
szemrevételezés és
kikérdezés mellett,
ismeri a három
egyéniség típus
jellemzőit, mellyel
meg tudja határozni
a komplett
szolgáltatás idejét,
technológiáját és

Törekszik a
szabályoknak
megfelelő
feltételeket
biztosítani.
Figyelemmel kíséri
a szolgáltatásával
összefüggő
jogszabályi
változásokat.
Figyelemmel kíséri
a szakmai
bemutatókat,
versenyeket, ezeken
történő reklám,
marketing
lehetőségeket. Szem
előtt tartja az
optimális
követelményeket a
munkakörnyezet
kialakítása során

Megfigyeléssel,
szemrevételezéssel
felismeri a három
egyéniség típust,
kikérdezéssel,
katalógus és onlines
oldalak megnézésével
képes javaslatot tenni
és meghatározni a
szolgáltatás komplett
folyamatát, melyről
tájékoztatja vendégét,
az elkészülési idő,
alkalmazott
technológiák és
várható bekerülési
összeg tekintetében,
tájékoztatja vendégét
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Szem előtt tartja a
szalon szolgáltatásra
érkező vendég
megjelenését,
egyéniség típusát.
Törekszik magas
szintű tájékoztatást
adni a katalógus és
onlines oldalak adta
lehetőséggel, és
vendégcentrikusan
tájékoztatja a
komplett
szolgáltatás
időtartamáról,
technológiáiról és
bekerülési
összegéről, otthoni

Autonómiafelelősség
Több szempontú,
körültekintő
mérlegeléssel dönt a
számára
legkedvezőbb
vállalkozási forma
kiválasztásáról.
A munka-, tűz-,
balesetkörnyezetvédelem, jogi és a fodrász
higiéniai szabályok
figyelembevételével
és betartásával
alakítja ki
munkakörnyezetét

Felelősséggel
fogadja a szalon
szolgáltatásra
érkező vendéget.
Döntést hoz a
megismert
személyiségjegyek
és egyéniség típusok
esetében, a komplett
szolgáltatás
időtartamáról,
technológiáiról és
bekerülési
összegéről, az
otthoni hajápolási
szükségességéről

az otthoni hajápolás
termékeiről,
felhasználásukról

bekerülési összegét,
meghatározza az
otthoni hajápolás
termékeit,
alkalmazásait.

hajápolás
fontosságáról,
termék
felhasználásairól

Fejlődése érdekében,
részt vesz szakmai
tanfolyamokon,
bemutatókon,
versenyeken.

A szakmai
bemutatókon
látottakat,
hallottakat megérti
és tudja alkalmazni
a munkája folyamán

Figyelemmel kíséri
a különböző
szakmai
eseményeket,
bemutatókat,
tanfolyamokat,
versenyeket.

Mesterhez méltóan
alkalmazza, tanítja a
megszerzett
legfrissebb szakmai
információkat.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Felkészíti a
tanfolyami hallgatót
a Fodrászszalon
nyitási jogszabályok,
rendeletek
ismeretére.
Ráirányítja a helyes
vendégfogadásra,
személyiségjegyek
felismerésére, a
komplex szolgáltatás
megtervezésére,
Tájékoztatást adni a
technológiáról,
időtartamról, a
bekerülési összegről,
az otthoni
hajápoláshoz

A tematikai egység
tartalmi elemei

Szalonnyitás személyi
és tárgyi feltételei.
Munkakörnyezeti,
munka, baleset és
tűzvédelmi
jogszabályok
ismerete.
Helyes vendégfogadás
a mindenkori évszak
és napszak
sajátosságai szerint. A
vendég
személyiségjegyének
helyes felismerése,
meghatározása. A
vendég kívánsága
szerinti szolgáltatás
szakmai alapon
történő egyeztetése,
megtervezése. A
szolgáltatás
technológiáját, az
alkalmazott
termékeket, az
elkészülési időt és a
bekerülési összeget,
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

1

Előadás,
megbeszélés
frontálisan

1

Szituációs
bemutatások,
kooperatív
csoportmunka,
egyéni
feladatmegoldás

valamint az otthoni
hajápolás szerepét a
vendég tudtára hozni.
Szakmai fejlődése
érdekében
önképzésre
önfejlesztésre,
felkészül, felépíti
szakmai jövőképét,
bemutatókon,
versenyeken,
tanfolyamokon való
részvételével

Felismerni és
kialakítani a szakmai
fejlődés személyes
sajátosságait
versenyek, bemutatók
és tanfolyamok
keretein belül.
Felépíteni a szakmai
jövőképet, életpályát.

Felkészíti a
Központi interaktív
vizsga, szakismeret
tananyag,
anyagismeret
tananyag, fénykép
alapján hajvágási
forma technikai és
formai
meghatározásai
alkalmazására

Felkészíti a fodrász
5
szakma szakismereti
követelményeire az
elméleti tudás, írásban
és szóban való
felhasználására. A
fodrász szakma
anyagismereti
követelményeit
írásban
és szóban felhasználja
tudását bizonyítva.
Fénykép alapján
diagnosztizálja és
dokumentálja a
hajvágási formák
technikai jegyeit,
kialakítási folyamatait
Feleleveníti a
1
hajszerkezet,
hajkeresztmetszet
ismereteit
Művészettörténeti
2
ismeretek aktivizálása,
elméletben, képi és
onlines formában
vizuálisan

2

Informatikai eszköz
alkalmazása a
világhálón való
kapcsolat
kialakításához és

4

A hajszerkezet,
keresztmetszet,
ismertetésére
Fénykép alapján
művészettörténeti
korok
hajviseleteinek
felismerésére,
ismertetésére
Felismeri a
különböző egyéniség
típusokat megtanítja
a Prezentáció vizsga
anyaga PowerPoint

1

6

Egyéni
feladatmegoldás

1

onlines kutatómunka
felismerés
analizálás
előadás,
megbeszélés
frontálisan,

Megbeszélés
frontálisan

vizuális
Prezentációval
támogatott előadás

onlines
Prezentációval
támogatott előadás,
megbeszélés
frontális munkával

bemutatásának
elkészítésére,
szakmai tartalom
összeállítására és
szóbeli bemutatására

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.2.

egyéni felkészülést
követően

szakmai feladatok
elvégzése, PowerPoint
prezentáció
elkészítése és szóbeli
bemutatása

A téma körök befejezését követően szóbeli
csoportos konzultáció, visszakérdezés egy-egy adott
téma kifejtése a tanfolyami hallgató közül
Mestervizsga felkészítő jegyzetek, onlines oldalak
cégek, szervezetek által közzétett szakmai anyagok
Személyiségjegyek meghatározása, felismerése,
bemutatása a tanfolyami hallgatók közül

Hajmosás, vizes haj kezelési módszerei tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

Hajmosás, vizes haj kezelési módszerei

A tananyagegység célja

Kikérdezéssel, megfigyeléssel diagnosztizál,
meghatározza és alkalmazza a vendég hajmosása és
hajápolása során felhasznált termékeket, szükséges
technológiákat a fejbőr és a hajszerkezet
ismeretében.
Tervezze meg és alakítsa ki a Marcell vízhullám
frizurát helyes kezdőhullámmal, arányos hullám
távolságokkal, határozott hullámélekkel, kreatív
hajvégek kialakításával, amivel hangsúlyozza a
frizura összhatását.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

A szalonszolgáltatás
alkalmával képes
meghatározni a vendég
hajmosási és
hajápolási
sajátosságait a fejbőr
és a hajszerkezet
diagnosztizálását
követően.
Képes megtervezni
egy Marcell

Ismeri és
professzionális
szinten alkalmazza a
haj és fejbőr
diagnosztizálás
szabályait és
a hajmosás és
hajápolás szükséges
termékeit.
Tudja a Marcell
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Autonómiafelelősség
Szem előtt tartja az
Döntést hoz a
optimális és
hajmosás,
személyre szabott
hajápolás
hajmosási és
alkalmával
hajápolási
használatos
szabályokat. Betartja termékek és
az ajánlott
technológiák
technológiát és
alkalmazásáról
termék alkalmazást
Tudatos a
Önállóan dönt a
munkaterület
hullámok

vízhullámmal készített
frizurát teljes fejen.
Képes a vizes hajon,
kezdő hullám
kialakításával, a fej
egész területén
összefüggő, hullámsort
kialakítani Marcell
vízhullám
technológiával,
arányos hullám
élekkel, hullám
távolságokkal, a
hajvégek kreatív
befejezésével.

vízhullám
kialakítását, arányos
hullám
távolságokkal,
határozott
hullámélekkel
csipesz
alkalmazásával.
Tudatosan, kreatívan
alakítja ki hajvégeket
a frizura
összhatásának az
érdekében.

rendezett, tiszta,
biztonságos
kialakításában, a
szükséges anyag
felhasználásban,
meghatározott
eszköz
alkalmazásban,
figyelmet fordít a
higiénikus
munkavégzésre

kialakításáról.
Felelősséggel tartja
vízmentesen
környezetét.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Hajmosás,-hajápolás

Vizes haj formázásai

A tematikai egység
tartalmi elemei

Hajmosási termék
meghatározása a
hajszerkezet
diagnosztizálását
követően. A szükséges
technológia
kiválasztása.
A hajápolási termékek
kiválasztása és
technológiája szerinti
alkalmazása
Marcell vízhullám
frizura kialakítása során
készítsen szabályos
kezdőhullámot, arányos

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

1

Megbeszélés
egyéni
feladatmegoldás
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Frontális bemutatás
Gyakorlatban
megfigyelés, egyéni
feladatmegoldás

hullám távolságokat,
határozott
hulláméleket, és
kreatívan alakítsa ki a
hajvégeket.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási

Szóban történő feladatmegoldások a Hajmosás, hajápolás
feladatköréből
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folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Mestervizsga felkészítő jegyzet, fodrász szaklapok, internet
Megfelelő formájú és hajhosszúságú női babafej a Marcell
vízhullám művelethez

6.3 Hajszínváltoztatások, tananyagegység
A tananyagegység megnevezése

Hajszínváltoztatások

A tananyagegység célja

Felkészíti a hajszínváltoztatás munkafolyamataira,
technológiai, technikai, szakkifejezési ismeretre és
helyes alkalmazására. Tudását a színelmélet,
színskála, hajszínváltoztatási munkafolyamatok
esetében fejleszti, a színváltoztatási termékek,
fizikai és oxidációs színváltoztató termékek
különbözőségük és felhasználási területük szerinti
kiválasztása, általános és speciális felhasználási
lehetőségeinél, szükségességeinél helyes
alkalmazásra tanítja.
Magasszinten megtanítja a szőkítés
munkafolyamatait, technikáit, technológiáit és a
hozzá tartozó szakkifejezéseket. Tudását fejleszti a
szőkítő készítmények, szőkítési alap, pasztellizálás,
szőkítő szerek egyéb felhasználási területein.
Részletesen megtervezi a melírozási
munkafolyamatokat, technikákat, technológiákat,
hatóanyagokat, eszközöket szakkifejezéseket és
alkalmazásukat

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Diagnosztizál a
hajszínváltoztatási
szükség, kérés, igény,
megrendelés- kép alapjánvendég kívánsága
teljesítése érdekében.
Elvégzi a bőrpróbát és
kitölti a
termékfelhasználási
adatlapot. Meghatároz

Részletesen ismeri a
hajszínváltoztatás
munkafolyamatait,
technikáit,
technológiáit,
felsorolja a hozzájuk
tartozó
szakkifejezéseket.
Átfogóan ismeri a
színelmélet,

Figyelemmel kiséri
a munkaterület
rendezett, tiszta
környezetét, az
eszközfertőtlenítést,
a modell helyes
beterítését,
Nyitott a
hajszínváltoztatások
egyszerű és
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Autonómiafelelősség
Új megoldásokat
eszközöl a
hajszínváltoztatás
munkafolyamataiban.
Kreatívan alkalmazza
a termékek
felhasználási
lehetőségeit.

felhasználandó
termékcsaládot, pontos
terméklistát és
munkafolyamatot. A
különböző termékek és
munkafolyamatok, - első
festés, fizikai
színváltoztatók, oxidációs
színezők, - alkalmazása
esetében, - határozza meg
/felismeri/ melyik
technikát, terméket fogja
alkalmazni,

színskála,
hajszínváltoztatási
munkafolyamatok,
színváltoztatási
termékek általános
és speciális
felhasználási
lehetőségeit,
szükségességeit.

komplikált,
összetett
feladatainak
mesterszintű
megvalósítására, a
professzionális
termékek
felhasználásával

Diagnosztizál a szőkítő
eljárások feladatát
megelőzően. A
munkafolyamatokban
különböző szőkítő
anyagokat használ fel
azok hatásmechanizmusát
és sajátosságait szem előtt
tartva.

Magas szinten
ismeri a szőkítés
munkafolyamatait,
technikáit, és a
hozzá tartozó
szakkifejezéseket.
Felkészülten
alkalmazza a szőkítő
készítmények,
pasztellizálás,
szőkítő szerek egyéb
felhasználási
lehetőségeit. Tudja a
szőkítési alap
hatását a hajszín
kialakulására.
Részletesen
megnevezi a
melírozási
munkafolyamatokat.
technikákat,
technológiákat,
hatóanyagokat,
eszközöket
szakkifejezéseket

Tudatos a
munkaterület
rendezett, tiszta,
biztonságos
kialakításában,
Elkötelezett a
magas szakmai
tudást igénylő
szőkítési
munkafolyamatok
magas szintű
kialakítására

Betartja a gyártok
által előírt
felhasználási
javaslatot a
szőkítőeljárások
munkafolyamataiban,
ellenőrzi a folyamat
szakaszait a
színeredmény,
hőképződés, hatóidő
tekintetében

Figyelemmel kiséri
a munkaterület
rendezett, tiszta
környezetét, az
eszközfertőtlenítést,
a modell helyes
beterítését,
Törekszik a magas
szintű melírozási
technológiák
megvalósítására.

Kreatívan végzi a
különböző melírozási
munkafolyamatok
minden rész
feladatát.

Magas szinten
diagnosztizál a melírozás
kialakításához.
Meghatározza a
technológiát a különböző
melírozó hatóanyagok,
eszközök
hatásmechanizmusait,
sajátosságait figyelembe
véve.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és

munkaformák
Hajszínváltoztatások, A színelmélet ismerete, a
színskála helyes alkalmazása
segítségével végezze el a
szükséges színváltoztatásokat, kép
alapján- vendég kívánsága szerintmegtervezett munkafolyamat
során a technológia
meghatározásával a helyes
technika alkalmazásával,
határozza meg melyik technikát,
terméket alkalmazza. -első festésA színváltoztató termékek
általános és speciális felhasználása
során helyes szakkifejezéseket
használjon.
Szőkítési eljárások,
A szőkítő készítmények ismerete
segítségével tervezze meg a
munkafolyamat technológiáját,
alkalmazza a szükséges technikát,
tudatosan alkalmazza a
szakkifejezéseket a szőkítő
készítmények, pasztellizálás és a
szőkítő szerek egyéb felhasználási
területein.
Melírozási eljárások A megtervezett munkafolyamatok
során helyes szakkifejezéseket
használva készítse el a melírozás
műveletét a technológiák,
szükséges technikák, hatóanyagok
és eszközök felhasználásával.

1

3

Ismeretek
rendszerezése,
előadás,
gyakorlatban
megfigyelés

4

Előadás,
megbeszélés,
frontálisan,
gyakorlatban
megfigyelés,
egyéni
feladatmegoldás

4

Megbeszélés
frontálisan,
gyakorlatban
megfigyelés,
egyéni
feladatmegoldás

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

Visszakérdezés, bemutatás,-gyakoroltatás,
hibajavítás

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Modellezés-gyakoroltatás babafejen, vegyszerrel!?

6.4

Mestervizsga felkészítő jegyzet,
Professzionális termék katalógusok, oktatófilmek,
tankönyvek

Férfi szakág műveletei tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

Férfi szakág műveletei
11

Felkészíti a helyes arcdiagnosztizálás, habképzés a
borotválás munkafolyamatára. A borotvafogások
alkalmazása során sérülésmentes teljes
arcborotválást, -kiborotválás nélkül- és a befejező
műveletek esetében szükséges alkalmazást sajátit el.

A tananyagegység célja

Felkészíti az inspirációs fénykép alapján készítendő
Modern Klasszikus hajvágás „0” pont
meghatározására, helyes átmenetképzésére, stuccolására, képes csak ollóval elvégezni a
munkafolyamatot, professzionális munkavégzésével
kialakítja a fényképhez hasonló formát hajszárító és
hajkefék segítségével.
Megtanítja az inspirációs fénykép helyes
felmérésére a Divat férfi hajvágás technológiája
szerinti munkafolyamatra, mely során szakszerűen
alkalmazza a hajvágógépet és a talpakat, a
hajszárítással bizonyítsa a kialakított hasonlóságot.
A tananyagegység óraszáma

20

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Diagnosztizál és a
technológia során
szükséges hab
mennyiséget képez a
helyes
borotvafogások
alkalmazásához.
Sérülésmentesen,
kiborotválás nélkül
végzi el a teljes arc
borotválást.
Alkalmazza a
befejező műveleteket
Modern klasszikus
hajvágás során az
inspirációs fénykép
alapján felismeri és
meghatározza a „0”
pontot, az
átmenetképzést
helyét, szögét. Képes

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség
Átfogóan ismeri a
Figyelemmel kiséri a Döntést hoz a
borotválás során
munkaterület
földre került
szükséges habképzés rendezett, tiszta
szennyeződések
fontosságát, a
környezetét, az
megszüntetése, a
kiborotválás nélküli eszközfertőtlenítést, a használaton kívüli
sérülésmentes teljes modell helyes
bezárt borotva
arcborotválást. A
beterítését,
elhelyezése és a
szőrmentes arcon
előkészítését.
feladat befejezését
alkalmazza a
Fogékony a bajusz és követő rendezett
befejező
szakállformák
munkaterület
műveleteket.
aktuális és extrém
kialakítása
elkészítésére.
érdekében
Magabiztosan
alkalmazza az
inspirációs fénykép
alapján a férfi
hajvágások nullpont
meghatározását,
átmenetképzés
kialakítását.

Tudatos a
munkakörnyezet
rendezett, tiszta,
kialakításában,
a hajmosó tisztán
tartásában, a modell
helyes beterítésében,
a felhasznált

12

Felelősséggel dönt
a munka és
balesetvédelmi
előírásokról, a
szennyezett
padozat
megszüntetéséről, a
használaton kívüli

csak hajvágó ollókkal
kialakítani a
fényképen látható
formát.
Professzionálisan
alkalmazza a hajvágó
eszközöket,
hajszárítót,
hajkeféket.

Tudja a hajszárítás
technológiáját a
hasonlóság,
megegyezés elérése
érdekében.

anyagok, termékek
szükséges
mennyiségében.

hajvágó eszközök
becsukásáról és a
hajszárító hőfok
meghatározásáról

A divat férfi hajvágás
kapcsán képes
felismerni a
fényképen látható
formákat, hosszakat
szögeket.
Képes kiválasztani a
képen látható hajszín
eléréséhez a
megfelelő technikát
és terméket,
termékeket.
Képes meghatározni a
megfelelő
sorrendiséget.
/hajvágás-melírozás
vagy melírozáshajvágás/
Felismeri a
hajszárítási forma
eléréséhez a
megfelelő eszközöket.

Magabiztosan tudja
használni a hajvágó
gépet-talpakat a
kívánt cél-fénykép
hasonlóságának
elérése érdekében.
Tudatosan
alkalmazza a
színváltoztató
termékeket és
technikákat.
A végső forma
eléréséhez megfelelő
keféket használ a
hajszárítás
folyamán.

Munkája során
maximális figyelmet
fordít a
balesetmentes,
biztonságos
munkavégzésre és
mindent elkövet a
fenntarthatóság
szabályainak a
betartására,
betartatására.

Felelősséggel dönt
a hajvágás és
színváltoztatás
megfelelő
eszközeiről és
anyagjairól a kívánt
cél elérése
érdekében.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

Férfi arcborotválás

Férfi „modern”
klasszikus hajvágás,

Férfi Divat
hajvágás,
tananyagegys
ég

Az arc, -arcszőrzet helyes
diagnosztizálása, szükséges
habmennyiség biztosítása a
borotválás munkafolyamata
során, szükséges
borotvafogások helyes
alkalmazása, kiborotválás
nélküli teljes arcborotválás
sérülés mentes. A befejező
műveletek alkalmazása a
szőrmentes arcon.
Az inspirációs fénykép
analizálását követően a
nullpont helyes meghatározása,
az átmenetképzés, -stuccolás
folyamatos kialakítása a kívánt
forma szerint, csak olló
használatával. Szükségesen
alkalmazza a hajszárítás
technológiáit, -hajtőemelés,
plasztikus hajfelszín elérését a
kívánt hasonlóság elérése
érdekében.

4

Egyéni és csoportos
diagnosztizálás,
Frontális bemutatás,
gyakoroltatás,
ellenőrzés

8

Feladatfelmérés,
csoportos analizálás,
egyéni
munkatervezés,
frontális bemutatás,
értékelés

A kívánt hajvágógép talpakkal
alakítsa ki az inspirációs
fénykép hajvágási formáit,
hajhosszait a hasonlóság
érdekében. Megfelelő kefék
használatával szárítsa a hajat a
végső,- hasonló forma
kialakításához

8

Feladatfelmérés,
csoportos analizálás,
egyéni
munkatervezés,
frontális bemutatás,
értékelés

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Az inspirációs fényképek helyes analizálása.
Helyes és balesetmentes eszközhasználat.
Szabadkézi rajz,
Mestervizsga felkészítő jegyzet.
Hazai és nemzetközi bemutatók, versenyek fénykép és
videó megtekintése, onlines oldalak
Fénykép alapján modellezés babafejen, modellen,

6.5 Női hajvágások tananyagegység
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A tananyagegység megnevezése

Női hajvágások

A tananyagegység célja

Megtanítja az inspirációs fénykép helyes
felmérésére a Kompakt forma hajvágás során, ahol
precízen kialakítja a hajnövéssel párhuzamos
vezetőpasszét az „A” és „B” leválasztásokat, a
külső vonalak hosszát, a kiemelés nélküli hajvágás
során csak tompa hajvágást alkalmaz. Megfelelő
eszközöket, - kefét, keféket alkalmaz a hajszárítás
elvégzéséhez, bizonyítva a hasonlóságot az
inspirációs fényképhez.
Az inspirációs fénykép analizálását követően
felkészíti a Lépcsőzetes forma hajvágásánál a
hajrészek megfelelő elosztására. A látható
formának megfelelően, az átmenet helyét, hosszát,
nagyságát tudatosan ismeri fel. Precíz
leválasztásokkal, kiemelésekkel, kéztartással
alakítja ki a hajvágást. Tudatossá teszi a hajvágást
követően az ellenőrzést, azaz a levágott haj részeket
az eredeti leválasztásokra merőleges
leválasztásokkal kiemelésekkel ellenőrzi.
A kívánt hasonlóság érdekében, megfelelő
eszközöket használ a hajszárítás folyamán.
Felkészíti az inspirációs kép alapján a Fentről lefelé
hosszabbodó forma esetében a hajhosszak
felismerésére, a vezető passzé, - passzék helyének
hosszának és irányának kialakítására.
A hajvágás folyamán tudatos precíz leválasztásokra
kiemelésekre, a levágott hajrészeket az eredeti
leválasztásokra merőleges kiemeléssel történő
ellenőrzésére. A hajszárítás során tudatosan
kiválasztja a különböző méretű hajkeféket, hogy
elérje a hasonlóságot.
Az Uniform forma esetében megtanítja az „A” és
„B” vonalak mentén a tudatos vezető passzék
kialakítását, amikkel meghatározza a haj
hosszúságát a fej teljes területén. Az inspirációs
fénykép alapján precíz leválasztásokat és
kiemeléseket alakít ki, kéztartására nagy figyelmet
fordítva mindvégig követi a fej formáját, amivel
biztosítani tudja, hogy a haj hosszúsága a fej teljes
területén egyforma hosszú legyen. Tudatosan
alkalmazza a hajszárítás folyamán az eszközöket a
hasonlóság elérése érdekében.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Autonómiafelelősség
Figyelemmel kiséri a Döntést hoz a
munkaterület
földre került
rendezett, tiszta
szennyeződések
környezetét, az
megszüntetése, a
eszközfertőtlenítést, a használaton kívüli
modell helyes
hajvágóeszközök
beterítését,
bezárt állapotban
előkészítését. Csak
helyezésére.
annyi terméket/
Munkáját
sampon,
gondossággal,
kondicionáló, finish
odafigyeléssel
terméket/ használ,
végzi, sérülés
amennyire szüksége
elkerülése véget.
van. A hajszárítót
kikapcsolja amikor
nem használja.
Attitűd

Tudatosan
alkalmazza az
inspirációs fénykép
alapján a kompakt
forma, hajvágási
technológiáját.
Precízen alakítja ki a
hajnövéssel
párhuzamos
leválasztással a
vezető passzét, az A
és B leválasztások
után.
Az inspiráció képnek
megfelelően alakítja
ki a külső vonalak
hosszát, irányát.
Kiemelések nélkül
végzi a hajvágást.
A hajszárítás
folyamán a célnak
megfelelő
eszközöket /kefét
keféket/ használ.
Felismeri az
Meghatározza a
inspirációs képen a
képen látható
lépcsőzetes formában formának
elkészített frizura
megfelelően
átmenetének helyét,
az átmenet helyét,
nagyságát és a haj
hosszát, nagyságát.
hosszakat.
Tudatosan készíti elő
Képes eldönteni,
a hajat a hajrészek
hogy milyen
megfelelő
leválasztásokkal és
elosztásával a
kiemelésekkel tudja
hajvágáshoz.
elérni a kívánt
Precíz
eredményt.
leválasztásokkal,
kiemelésekkel,
Képes precíz
kéztartással dolgozik
leválasztásokkal,
a hajvágás folyamán.
kiemelésekkel,
Tudatosan ellenőrzi
kéztartással
figyelmesen dolgozni. a már levágott haj
részeket az eredeti
Képes tudatosan
leválasztásokra
ellenőrizni a már
levágott haj részeket. merőleges
Felismeri a kompakt
forma inspirációs
fényképe alapján, a
külső vonalaknak a
hosszát és irányát,
illetve a frizura
szárítás sajátosságait
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Figyelemmel kiséri a
munkaterület
rendezett, tiszta
környezetét, az
eszközfertőtlenítést, a
modell helyes
beterítését,
előkészítését. Csak
annyi terméket/
sampon,
kondicionáló, finish
terméket/ használ,
amennyire szüksége
van. A hajszárítót
kikapcsolja amikor
nem használja

Döntést hoz a
földre került
szennyeződések
megszüntetése, a
használaton kívüli
hajvágó eszközök
bezárt állapotban
helyezésére,
amennyiben a
vizsgázó vagy a
modell sérülést
szenved azonnal
megszakítja a
vizsgát és kezeli a
sérülést

Felismeri, hogy a
hajszárítás folyamán
milyen eszközökkel
fogja tudni elérni a
kívánt eredményt.

leválasztásokkal,
kiemelésekkel.
A kívánt eredmény
érdekében választja
ki a megfelelő
eszközöket a
hajszárítás folyamán.

Felismeri a fentről
lefelé hosszabbodó
forma inspirációs
fényképe alapján a
haj hosszakat.
A kívánt eredmény
elérése érdekében
képes eldönteni a
hajvágás folyamán
használandó vezető
passzék helyét,
hosszát, irányát és a
húzási irányokat.
A hajszárítás
megkezdése előtt
felismeri a kívánt
eredmény eléréséhez
szükséges keféket és
technikát.

Az inspirációs kép
alapján tudatosan
határozza meg a
vezető passzé,
passzék helyét,
hosszát és irányát.
A hajvágás folyamán
tudatos precíz
leválasztásokkal és
kiemelésekkel
dolgozik.
A már levágott haj
részeket az eredeti
leválasztásokra
merőleges
kiemelésekkel
ellenőrzi.
A hajszárítás
folyamán tudatosan
használja a
különböző méretű
hajkeféket a
fényképhez való
hasonlóság
érdekében.

Figyelemmel kiséri a
munkaterület
rendezett, tiszta
környezetét, az
eszközfertőtlenítést, a
modell helyes
beterítését,
előkészítését. Csak
annyi terméket/
sampon,
kondicionáló, finish
terméket/ használ,
amennyire szüksége
van. A hajszárítót
kikapcsolja amikor
nem használja.

Döntést hoz a
földre került
szennyeződések
megszüntetése, a
használaton kívüli
hajvágó eszközök
bezárt állapotban
helyezésére,
amennyiben a
vizsgázó vagy a
modell sérülést
szenved azonnal
megszakítja a
vizsgát és kezeli a
sérülést

Képes felismerni a
fényképen látható haj
hosszát és a frizura
szárításához használt
eszközöket, a
felhasználandó
termékeket.

Tudatosan alakítja ki
az A és a B vonalak
mentén a vezető
passzékat. A vezető
passzékkal megtudja
határozni a haj
hosszúságát a fej
teljes területén.
A hajvágás folyamán
precíz
leválasztásokkal és
kiemelésekkel
dolgozik. Nagy
figyelmet fordít a
pontos kéztartásra,
amellyel mindvégig

Figyelemmel kiséri a
munkaterület
rendezett, tiszta
környezetét, az
eszközfertőtlenítést, a
modell helyes
beterítését,
előkészítését. Csak
annyi terméket/
sampon,
kondicionáló, finish
terméket/ használ,
amennyire szüksége
van. A hajszárítót
kikapcsolja amikor

Döntést hoz a
földre került
szennyeződések
megszüntetése, a
használaton kívüli
hajvágó eszközök
bezárt állapotban
helyezésére,
amennyiben a
vizsgázó vagy a
modell sérülést
szenved azonnal
megszakítja a
vizsgát és kezeli a
sérülést
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követi a fej formáját,
ezzel biztosítva,
hogy a haj
hosszúsága, a fej
teljes területén
egyforma hosszú
legyen.
Az inspirációs
fénykép alapján
tudatosan határozza
meg a hajszárításhoz
megfelelő
eszközöket,
termékeket.

nem használja

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
Kompakt forma

Lépcsőzetes forma

A tematikai egység tartalmi
elemei

Az inspirációs fénykép
analizálását követően, az „A”
és „B” leválasztásokat
követően hajnövéssel
párhuzamos vezető passzé
kialakítása.
Az inspirációs képnek
megfelelően kialakított külső
vonalak hossza és iránya. A
haj kiemelés nélküli vágása,
a megfelelő eszközökkel,
kefével,-kefékkel történő haj
szárítása a hasonlóság
érdekében
A lépcsőzetes formában
kialakított frizura
átmenetének helye, hossza.
Az inspirációs fénykép
alapján meghatározott
leválasztások, kiemelések, és
kéztartások. A levágott
hajrészek tudatos
ellenőrzése, a hajszárítási
eszközök kiválasztása a
18

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
8

8

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Feladatfelmérés,
csoportos
analizálás, egyéni
munkatervezés,
frontális
bemutatás,
modellezés,
értékelés

Feladatfelmérés,
csoportos
analizálás,
egyéni
munkatervezés,
frontális
bemutatás,
modellezés,
értékelés

kívánt eredmény eléréséért.
Fentről lefelé
hosszabbodó
forma

Uniform forma

.
Az inspirációs fénykép
alapján meghatározott haj
hosszak kialakítása a Fentről
lefelé hosszabbodó forma
esetében.
A vezető passzék helye,
hossza, iránya, húzási
irányok.
A kívánt eredmény elérése
érdekében, a hajszárításhoz
alkalmazott szükséges kefék
és technikák alkalmazása.
Az inspirációs fénykép
alapján az „A” és „B”
vonalak figyelembevételével
kialakított vezetőpasszék
kialakítása, a meghatározott
hajhosszúság a fej teljes
területén. A kéztartás követi
a fejformát a teljes művelet
közben, bizonyított a fej
teljes területén az azonos
hajhossz. Hajszárítás
alkalmával a kiválasztott
eszközök biztosítsák az
azonosságot.

8

Feladatfelmérés,
csoportos
analizálás, egyéni
munkatervezés,
frontális
bemutatás,
modellezés,
értékelés

8

Feladatfelmérés,
csoportos
analizálás, egyéni
munkatervezés,
frontális
bemutatás,
modellezés,
értékelés

Az inspirációs fényképek helyes analizálása.
Helyes és balesetmentes eszközhasználat.
Szabadkézi rajz,

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Mestervizsga felkészítő jegyzet.
Hazai és nemzetközi bemutatók, versenyek fénykép és
videó megtekintése, onlines oldalak
Fénykép alapján modellezés babafejen ?? modellen

6.6 Tartós vegyszeres műveletek
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Tartós vegyszeres műveletek
Felkészíti a haj tartós formaváltoztatásaira -fénykép
alapján, vendég kívánsága- diagnosztizálására, a
munkafolyamatok meghatározására, és
alkalmazandó technikák elvégzésére. Megfelelő
19

eszközök helyes /csavarók mérete/kiválasztása.
Folyamatában tudja a hajszál felépítését, a
hajszálban végbemenő folyamatokat, hatásait.
Arányos, tiszta leválasztásokkal, törés, pipa mentes,
csavarásokat készít spiccpapír és dauertűk
segítségével. Helyesen nedvesíti be a hajat a TH,
vízzel, a szükséges hatóidőt követően, előírás szerint
alkalmazza a fixálás termékeit, műveletét,
utókezelést diffúzoros frizura szárítást.
Megtanítja a tartós haj kiegyenesítés lehetőségeire, a
magabiztos technika alkalmazásra, a haj helyes
előkészítésére, a javasolt hajmennyiség és
termékmennyiség alkalmazására, a simítási hő és
áthúzási mennyiség helyes meghatározására, a
befejező művelet szükséges alkalmazására és a
hőfokok beállítására a hajszárítások alkalmával.
A tananyagegység óraszáma

14

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Az inspirációs
fénykép alapján
felismeri a különböző
csavarási
technikákkal és
különböző méretű
csavarókkal
elkészített tartós
hullámot.
Dokumentációt készít
a munkafolyamat
komplex
elkészítéséről, vendég
kérésének megfelelő
tartós
formaváltoztatás
eredménye
érdekében.
Képes rendezett
csavarással,
tisztaleválasztásokkal,
spiccpapír, és
dauertűk
használatával,
törésmentes hajtövek,
pipa mentes tartós

Összefüggéseiben
tudja a haj tartós
formaváltoztatásához
tartozó
munkafolyamatokat,
technikákat,
technológiákat.
Tudja a hajszál
felépítését, a
hajszálban
végbemenő
folyamatokat, azok
hatását a
hajszerkezetre.
A kívánt eredmény
érdekében kiválasztja
a megfelelő
technikát,
technikákat,
eszközöket,
terméket-termékeket
hatóidőket.
A minőségi
szolgáltatás
érdekében, tudatosan
használja a
20

Tudatos a
munkaterület
rendezett, tiszta,
biztonságos
kialakításában, a
szükséges TH. víz,
fixáló, kondicionáló,
felhasználásban,
meghatározott
eszköz
alkalmazásban.
Minőségorientált az
inspirációs fénykép
szerinti volumen és
hajszárítás
elérésében

Autonómiafelelősség
Felelősséggel dönt
a munka és
balesetvédelmi
előírásokról, a
szennyezett
padozat
megszüntetéséről,
vegyszer
használata közben
gumikesztyűt
visel, vendég
védelme a helyes
beterítés,
nyaktálca
használata, ha a
vizsgázó vagy a
vendég sérülést
szenved, azonnal
megszakítja a
vizsgát és kezeli a
sérülést.

hullámot készíteni.
Képes felismerni és
kiválasztani a haj
minőségének,
hosszának,
állapotának megfelelő
terméket és az annak
megfelelő hatóidőt

Diagnosztizál a
hullámos-göndör haj
tartós kiegyenesítését
megelőzően. Meg
tudja határozni a
hajszakasz
technológia szerinti
előkészítését.

spiccpapírt, dauertűt.
Arányosan rendezett,
tiszta
leválasztásokkal
törésmentes és pipa
mentes csavarással
dolgozik.
Tudja a fixálás
folyamata során
lejátszódó kémiai
folyamatokat, és
ennek megfelelően
végzi ezt el.
Összefüggésében érti
a tartós
hajegyenesítés
lehetőségeit.
Magabiztosan
alkalmazza a
technológiát,
felismeri a
változtatásban rejlő
lehetőséget Tudja a
termékek helyes
használatát, betartja a
gyártói előírásokat.

Figyelemmel kiséri a
munkaterület
rendezett, tiszta
környezetét, az
eszközfertőtlenítést,
a babafej helyes
beterítését,
Törekszik a magas
szintű technológia
megvalósítására.

Döntést hoz a
földre került
szennyeződések
megszüntetése, a
használaton kívüli
hajsimító vas
biztonságos
elhelyezése,
vegyszer
használatakor
gumikesztyűt
használ

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei

A haj tartós
formaváltoztatása

Az inspirációs fénykép
helyes analizálása, a
munkafolyamat és a
technológia meghatározása,
az alkalmazott csavarási
technikák és csavaró méretek
kiválasztása, spiccpapír és a
műanyag csavarók, pipa és
törésmentes alkalmazása,
kellő vastagságú és
szélességű hajtincs
leválasztása, a meghatározott
TH. víz 2x helyes –tarkótól
21

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
1

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
6

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Feladatfelmérés,
csoportos
analizálás, egyéni
munkatervezés,
frontális
bemutatás,
modellezés,
értékelés

felfelé-alkalmazása a hatóidő
betartásával, a fixálás
alkalmával szükséges öblítés
min 5 perc, és 2x fixálástarkótól felfelé, pontos
technológiai betartása. A
közömbösítés és utókezelés
termékfüggő alkalmazása.
Csak Diffúzor alkalmazása a
szárítás során, fésűk és kefék
nélküli frizura készítés.
Haj tartós
kiegyenesítése

1
A göndör, - hullámos haj
helyes diagnosztizálása, a
tartós hajegyenesítés
technológiájának
meghatározása, a haj
samponos előkészítése, a haj
csak kézzel történő
megszárítása, a szükséges
simító termék alkalmazása a
leválasztott tincseken, a haj
ismételt szárítása,-hideg
levegővel,- alacsony
hőfokon- a hajsimító előírás
szerinti hőfokon190°-220° és
áthúzási mennyiséggel -8-12való alkalmazása,
közömbösítés, utókezelés és
hajszárítás előírás szerinti
alkalmazása

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6

Feladatfelmérés,
csoportos
analizálás, egyéni
munkatervezés,
frontális
bemutatás,
modellezés,
értékelés

A technológiák bemutatása, gyakoroltatása vegyszer
nélkül, hibajavítás

Mestervizsga felkészítő jegyzet, termékkatalógusok,
onlines ismeretek,

Fénykép alapján modellezés, vegyszerrel, babafejen,
modellen

6.7 Szárazhaj formázásai, póthaj tananyagegység
A tananyagegység megnevezése

Szárazhaj formázásai, póthaj

A tananyagegység célja

Megtanítja a vágott humán haj szakszerű
felhasználására a gereben és a kartács
alkalmazásával, a felszerelt tresszpadon szabályos
22

tressztincs készítésére 5 cm hosszúságban. Ismeretet
szerez a fafej előkészítésére, a hálószövetre
knifftűvel csomózott humán haj paróka készítési
technológiáról, alkalmazásáról.
Felkészíti az inspirációs fénykép alapján az alkalmi
frizurák, kontyok analizálására, megtervezésére, a
szükséges formaváltoztató eszközök használatára,
és a finish termékek, - anyagok kiválasztására, használatára. A tresszelt és póttincsek
felhelyezésére, tudatos rögzítésére, magabiztos
frizura formázásra, elkészítésre.
A tananyagegység óraszáma

8

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Megválasztja a tressz
tincs elkészítéséhez a
megfelelő
technológiát,
alkalmazza a kniffelés
technológiáját.

Ismeri a humán haj
felhasználását
alkalmazza a
megfelelő
eszközöket,
anyagokat
technikákat
szem előtt tartja,
hogy az elkészített
tincset a konty vizsga
műveletnél fel kell
használnia.
Tudja az alkalmi
frizurák, kontyok
elkészítésének a
folyamatát.
Ismeri és tudatosan,
alkalmazza az ezek
elkészítéséhez
szükséges
eszközöket,
anyagokat.
Tudja a tresszelt és
póttincsek
felhelyezésének
technikáját.
Magabiztosan
formázza meg,
készíti elő a hajat az
inspirációs

Törekszik a
kartácsba helyezett
haj rendezettségéről
a precíz
munkavégzésre, a
fafej, tüll és knifftű
professzionális
használatára.

Képes felismerni az
inspirációs fényképen
látható textúrákat,
azok elhelyezkedését,
arányát.
Képes eldönteni, hogy
milyen hajformázó
eszközöket kell
használnia a kívánt cél
elérése érdekében.
Kreatívan dönti el a
póttincsek, tresszelt
haj helyét és
textúráját.
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Precíz, higiénikus
munkavégzésre
törekszik.
Egészséget nem
veszélyeztető
műveleteket
végzésére törekszik.
Tudatos a
munkakörnyezet
rendezett, tiszta,
kialakításában,
a modell helyes
beterítésében, a
felhasznált
póttincsek, tresszelt
tincsek, alkalmazott
termékek szükséges
mennyiségében

Autonómiafelelősség
Önállóan dönt a
tresszpad beállítás
cérnák szükséges
feszessége
felelősséggel
megtervezi a tressz
és a kniffelt
tincsek nagyságát.

Önállóan dönt az
inspirációs kép
alapján, a
kreativitását
hozzátéve.
Új megoldásokat
felvállalva
valósítja meg a
konty fésülési
feladatot.

fényképnek
megfelelően.
Tudatosan rögzíti a
pót és tresszelt
tincseket.
A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
Póthaj,
Tresszelés,Kniffelés

Száraz haj
formázásai

A tematikai egység tartalmi
elemei

A gereben és kartács
segítségével a vágott haj
helyes használata. A
tresszpad felszerelése,
arányos mennyiségű,
szabályos tressztincsek
készítése 5cm hosszúságban
elkötéssel. A fafej
balesetmentes használata a
hálószövetre csomózott
knifftű méretével megegyező
humán hajtincs
kialakításakor.
Alkalmi frizura, konty
analizálása az inspirációs
fénykép alapján. Szükséges
formázó eszközök és finish
termékek, -anyagok
meghatározása kiválasztása.
Az elvárt forma tudatos,
magabiztos elkészítése, a
póttincsek és tressztincsek
tudatos elhelyezése és
rögzítése, a hasonlóság
kialakítása.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

4

Feladatfelmérés,
munkatervezés,
Frontális bemutatás,
gyakoroltatás
hibajavítás
értékelés

4

Feladatfelmérés,
csoportos analizálás,
egyéni
munkatervezés,
frontális bemutatás,
modellezés,
értékelés

Technológiák bemutatása, gyakoroltatása, hibajavítás

Mestervizsga felkészítő jegyzet. Onlines. Cégek és szakmai
csoportok bemutatói, versenyei hazai és nemzetközi szinten
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ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Humán mosott, vágott haj 30-35cm hosszú 5cm tresszhez
elegendő mennyiségben, kniffeléshez arasznyi hosszúságú,
1cm² mennyiségben. Modellezés babafejen, vagy modellen.

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Szalon nyitás, Vendégfogadás,
Önképzés- szakmai jövőkép
Központi interaktív vizsga anyag
Prezentáció vizsga anyaga

Hajmosás,-hajápolás, Vizes haj
formázásai

Hajszínváltoztatások
Szőkítési eljárások
Melírozási eljárások
Férfi arcborotválás
Férfi „Modern” Klasszikus
hajvágás
Férfi Divat hajvágás
Női Hajvágások Kompakt
Lépcsőzetes
Fentről lefelé hosszabbodó
Uniform
Haj Tartós formaváltoztatásai
Haj Tartós kiegyenesítése

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Aktív Szakismeret
min. 5 éve
szaktanár
Mestervizsgával
rendelkező gyakorló
Aktív Anyagismeret
fodrász
szaktanár
Aktív Informatika
szaktanár
min. 5 éve
Mestervizsgával
rendelkező gyakorló
fodrász
Aktív Anyagismert
szaktanár
Aktív Szakismeret
szaktanár

min. 5 éve
Mestervizsgával
rendelkező gyakorló
fodrász
min. 5 éve
Mestervizsgával
rendelkező gyakorló
fodrász
min. 5 éve
Mestervizsgával
rendelkező gyakorló
fodrász

Aktív Anyagismeret
szaktanár
Aktív Szakismeret
szaktanár

Póthaj, Tresszelés,- Kniffelés
Száraz haj formázásai

min. 5 éve
Mestervizsgával
rendelkező gyakorló
fodrász
min. 5 éve
Mestervizsgával
rendelkező gyakorló
fodrász

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
25

8.1.

A mesterképzés helyszínei: A szakmai elméleti és gyakorlati képzést
tanműhelyben, szalonban, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
jóváhagyott és akkreditált képzési helyszíneken lehet megszervezni, amelyhez az
alábbi tárgyi feltételek biztosítása szükséges:


15 fő befogadására alkalmas tanterem és tanműhely



IKT eszközökkel (projektor, számítógép/laptop, hangtechnika, internet)
felszerelt tanterem



8.2.

8.3.

a KKK 5. pontjában meghatározott gyakorlati felkészítésre és
mestervizsgára alkalmas, működő gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel
felszerelt, a tűz-, munka- és balesetvédelmi engedéllyel rendelkező
tanműhely, szalon.
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a Fodrász mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek:

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos Fodrász mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
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