5 1012 21 03 Kozmetikus technikus – délutáni munkarend
A képzés első féléve (4 hónap) szépészet ágazati alapoktatás.
Heti 2 nap 6-7 órával osztályteremben.
Tantárgyai
Munkavállalói ismeretek
Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika
Szépészeti informatika
Szépészeti ábrázoló művészet
Művészet-és divattörténet
Szépészeti szolgáltatások alapismeretei
Munka-és környezetvédelem
Alkalmazott biológia
Alkalmazott kémia gyakorlat

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése:
ÍRÁSBELI VIZSGA
A vizsgatevékenység megnevezése: Szépészeti ágazati alapozó szakmai elmélet
A feladatlap maximum 25 feladatból álló, 100 pontos feladatsor. A feladatok részfeladatokra
bonthatók. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő
(problémára irányuló) részfeladatok is.
Tartalmi követelmények:
•

•
•
•
•
•
•

Alkalmazott biológia: Szövetek, szervek, szervrendszerek; A bőr felépítése és
működése; Elváltozások, rendellenességek; Bőrtípusok, a bőrtípust befolyásoló
tényezők működési zavarai (30%)
Alkalmazott kémia gyakorlat: Kémiai alapok; Anyagi halmazok és a szépészetben
alkalmazott készítmények; Szakmai számítások (25%)
Művészettörténet: Képzőművészeti alapfogalmak; Ókori művészet, Középkori
művészetek; Újkor; Modern kor, Stílus- és divattörténet (20%)
Munka- és környezetvédelem: Elsősegélynyújtás; Munkavédelem; Munkajogi
ismeretek (10%)
Szabadkézi rajz: Színtan (5%)
Szakmai higiénia (5%)
Szakmai etika (5%)

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51%-át elérte.

GYAKORLATI VIZSGA

1. vizsgarész: Portfólió. A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból előzetesen
összeállított, a szaktanár által hitelesített dokumentum.
2. vizsgarész: Prezentáció készítés – a gyakorlati vizsga helyszínén elvégzendő feladat.

A vizsgatevékenység leírása
Vizsgarész: Portfólió. A manuális képességfejlesztés témakörei keretében a tanuló által
készített saját produktumokból összeállított digitális portfólió, mely az alábbi kötelezően
elkészített alkotásokból / produktomokból áll:
• kollázstechnikával készített alkotás / produktum
• színkör az alapszínekkel és/vagy kiegészítő színekkel ábrázolva
• színskála készítése szabadon választott festéktípussal, legalább két színben
• szabadon választott produktum készítése (kivéve színkör és színskála) valamelyik
festéktípussal és / vagy gyurmával, agyaggal (fejforma, kéz, láb, egyszerű alakzat,
tárgy).
• szabadon választott ékszer készítése, kézműves technikával a szépészeti
szakmáknak megfelelően (fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű vagy
fülbevaló).
A produktumokat le kell fotózni, a képeket digitalizálni szükséges. A saját
produktumokból (minden felsorolt produktumból legalább 1-et; összesen minimum 8-at
kell elkészíteni, egy adott témakörből többet is lehet) digitális prezentációt kell készíteni,
melyben a produktumok elkészítéséhez használt technikákat, technológiákat, röviden be
kell mutatni, a folymat fontosabb lépéseit (minimum 3 képben) dokumentálni szükséges.
A portfóliót a szaktanár hagyja jóvá és hitelesíti, a vizsgabizottság értékeli. A portfóliót a
képző intézmény által meghatározott határidőre kell benyújtani
A portfóliót a vizsgázó a gyakorlati vizsgán 10 percben, szóban bemutatja, ismerteti a
vizsgabizottsággal.
Vizsgarész: Prezentáció késztés
A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a három egyéniségtípusból húz egyet és vizuálisan, az
egyéniség típusnak megfelelően megjeleníti stílustanácsadással kapcsolatos elképzeléseit
digitális prezentáció (minimum 5 dia) keretében (ruha, haj, smink, körömviselet)
A prezentáció elkészítéséhez a gyakorlati vizsga helyszínén 45 perc áll a tanuló
rendelkezésre, a prezentációt 5 percben, szóban ismerteti a vizsgázó.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (10 perc a
portfólió bemutatására, 45 perc a prezentáció elkészítésre és további 5 perc a prezentáció
bemutatására).
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51%-át elérte.

Sikeres ágazati vizsga után léphet a tanuló a szakirányú oktatásba.

Szakirányú oktatás 1,5 év.
Heti 1 nap elmélet (7 óra) és 14 óra szakmai gyakorlat
Tantárgyai
Munkavállalói idegen nyelv
Élettan, egészségtan
Kozmetikai kémia gyakorlat
Kozmetikus szakmai ismeretek
Kozmetikus anyagismeret
Elektrokozmetika elmélet
Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában
Számítástechnika a kozmetikában
Kozmetikus szakmai gyakorlat
Elektrokozmetikai készülékek használata

Az első év után 96 óra kötelező nyári gyakorlat, mely feltétele a tovább haladásnak.
A szakirányú oktatás lezárásaként SZAKMAI VIZSGÁT tesznek.
Szakmai vizsga részei
Központi interaktív vizsga
120 perc
Kozmetikus szakmai és vállalkozás, marketing elmélet
A vizsgatevékenység leírása:
•
•
•
•
•
•
•

Manuális kozmetikai arc- és testkezelések anatómiai, élettani alapjai, anyagai,
eszközei, technológiája, javallatai, ellenjavallatai. 30%
Elektrokozmetikai berendezésekkel végzett kozmetikai kezelések anatómiai,
élettani alapjai, anyagai, eszközei, technológiája, javallatai és ellenjavallatai,
munka- és balesetvédelmi vonatkozásai. 20%
Sminkek, valamint soros és/vagy tincses műszempilla felhelyezése. 5%
Szőrtelenítési eljárások. 10%
Tartós szempilla és szemöldökfestés, szemöldök korrekció. 10%
Kozmetikum összetevőinek, hatóanyagainak, hatásainak elemzése,
alkalmazásának jellemzői. 20%
Vállalkozás és marketing. 5%

Projektfeladat
Kozmetikai kezelések tervezése és gyakorlati kivitelezése saját és sorsolt modellen
A. Portfólió - projektmunka a tanuló gyakorlati munkájának haladásáról és
eredményeiről
A1 Elektronikus prezentáció keretében a tanuló gyakorlati helyen
elvégzett munkáit mutatja be a bizottságnak 15 perc alatt. Kötelezően az
alábbi 4 értékelési terület mindegyikét tartalmazza. Területenként
minimum 4 elvégzett munka fotóit kell tartalmaznia, a munkavégzés
stádiumait ezeknek tükrözni kell.
a)
b)
c)
d)

B.

C.
D.
E.

F.

G.
H.

Szemöldökformázás, festés fotók és dia segítségével.
Nappali, estélyi és fantázia sminkek bemutatása fotók és dia segítségével.
Elváltozások felismerése és bemutatása saját fotó és dia segítségével
Speciális arc- és testkezelés közül választhat a vizsgázó, amit fotókkal és diákkal
mutat be.

A2 Saját modell diagnózisa és kezelési terve egy tisztításos arc-, nyak-,
dekoltázskezelésről, amelyet a tanuló a vizsgán 10 perces prezentáció,
szakmai elbeszélgetés formájában ismertet.
Szakmai beszélgetés keretében idegen modell fogadása, diagnosztizálása és
tisztításos kezelés megtervezése, amelyben szerepelnek a kezelési lépések,
célok, hatóanyagok és bőrre kifejtett hatások.
Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldök korrekció sorsolt modellen.
Saját modell - bőrtípusnak megfelelő - letisztítása és masszírozása arcon,
nyakon és dekoltázson.
Saját modellen felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés,
táplálás helyspecifikusan, gyantázás vagy szőrtelenítő pasztázás hónalj vagy
kar felületén.
Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek üzembe
helyezése és a készülék alkalmazásának ismérveinek bemutatása saját
modellen.
Nappali smink elkészítése soros, vagy tincses műszempilla felhelyezésével
saját modellen.
Számlázás, dokumentálás az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 40%-át elérte, vizsgarészenként.

