
náziumi érettségi után is ebben szakmai képzésben vettem
részt a Budán, majd a Fô utcai Szociális Otthonban és Módszer-
tani Intézetben töltöttem szakmai gyakorlatot, késôbb pedig
Ráckevén, az ottani két szociális otthonban dolgoztam.
Mára a pedikûr oktatása egybeforrott a manikûr és mû-
körömépítés oktatásával, melyet valaha továbbképzés kere-
tében lehetett megtanulni, a vállalkozói ismeretekkel együtt, a
pedikûr iskola elvégzése után. A képzési idô ennek ellenére
megrövidült, bár a szakmai és vizsgakövetelmény lehetőséget
ad a magasabb óraszámú képzésekre is, a maximalizált 800
órában.
Az elmélet és a gyakorlat aránya 30-70%.
Igen jelentôs a képzôintézmények száma, és igen jelentôs az
eltérés is az oktatások felépítése és színvonala között is. Az is
tény, hogy az oktatások során az egyik legnagyobb problémát
még mindig az oktatók felkészültsége jelenti.
Tapasztalataim szerint nagyon fontos az oktatók pedagógiai, és
fôleg andragógiai képzettsége és tapasztalata, a Közoktatási
törvény elôírja a felsôfokú végzettséget is. Fontos a tanulást
segítô módszertan, hiszen a hatékony tanulásnak igen sok si-
keresen alkalmazható módszere van, a hagyományos önálló és
csoportos tanulási módszerek, és a legmodernebbek, mint az
e-lerning (internet alapú) vagy a blended lerning („kevert mód-
szerekkel való tanulás”). A lényeg, hogy a tanár maga legyen
ennek mestere, és tudja a felnôttet is a tanulásban segíteni,
hiszen a mai felnôttek nagy többsége nem lett megtanítva
arra, hogyan találja meg a számára leghatékonyabb tanulási
módszereket.
Hiányolom ebben a szakmában is a pályakövetés rendszerének
kiépítését. Ez biztosítana egyfajta minôséget az oktatásban,
hiszen ez azt mérné, hányan maradnak meg a szakmai pályán
a képzôintézmények által képzett tanulók közül. Egyfajta rang-
sor állítana fel az intézmények között, hiszen az oktatási fô cél
a munkaerôpiacra való bekerülés és az ott maradás, a sikeres
szakmai pálya elérése, sok egyéb cél mellett.
A szakmai elméleti ismeretek terén még mindig az anatómia
jelenti a legtöbb problémát a tanulásban, hiszen ez nem könnyû
tananyag, tanítani sem könnyû, sokszor az általános iskolai
alapokig kell visszamenni.

Persze a sikeres szakmai pályának ezeken kívül még igen sok
összetevője van, mely javarészt a személyiségben rejlik. A szak-
mai képzések során az egyik legnehezebb feladat a szakmai hi-
vatástudat kialakítása, a megfelelô szakmai attitûd formálása.
Erre már a rövid képzési idô alatt nem marad elég idô, pedig ez
volna a legfontosabb!
Szerintem ma az egyetlen lehetôség a minôségi, mentoráló,
facilitáló, a tanulást és a tanulót támogató képzések szervezése.
Hiszen a felnôttek igen jelentôs része megnézi, hova költse el a
pénzét, milyen szakmai oktatásra áldozzon.

Folytatjuk!

AZ EREDET
Az ôsi körülmények közözz élô ember fájdalmait, nem-
csak a lábán, hanem egyéb módon is mindig valamely
arra hivatott személy végezte, akit erre a feladatra kivá-
lasztottak, vagy a tudás apáról fiúra szállva fejlôdött
tovább. Olyan személy, aki ismerte az elôforduló be-
tegségeket, sérüléseket, a gyógyfüveket és gyógy ható-
anyagokat, sok egyéb ismereten kívül. Mai szemmel
nézve néha a természeti lét és ehhez a léthez kötött
gyógymódok sok esetben a mai tudományos ismere-
teink birtokában a varázslás határát is súrolták.
Viszont olyan ismereteknek voltak birtokában az akkori
gyógyítók, amelyek közül sok mára a feledés homályá-
ba merült, és onnan igyekszik a modern orvoslás, és
gyógyítás is néha némely dologra magyarázatot,
megoldást találni.
Az ókori kultúrákban már mint önállósodó tudomány
volt jelen az orvoslás, és mellette vannak leletek, melyek
a lábbal történô foglalatosságról tanúskodnak.
A legkorábbi leletek a tyúkszem fájdalmának eny-
hítésérôl számolnak be, ami ebben az időben még nem
megnevezett, legalábbis nem tyúkszemnek nevezett
panaszként tûnik fel.

Az elnevezés Aulus Corneliustól ered, majd a panasz
kezelôjének elnevezése is tyúkszemsebész lesz, mely
nem választható akkor még el az egyéb gyógyító bea-
vatkozásoktól, pl. foghúzás.
Késôbb nevezik majd fürdősnek-tyúkszem sebésznek,
mivel a fürdôkultúra elterjedésével ez a még mindig
nem teljesen önálló szakma is fejlődésnek indul, s már
nem kizárólag a gazdag, elôkelôk saját személyi rab-
szolgájuk feladata ezeknek kezeléseknek az elvégzése.
Európában való elterjedése is ennek köszönhetô, zsidó
bevándorlónak tulajdonítva az Európában való széles
körû meghonosítását. (Szakmatörténeti áttekintés nem a
teljesség igényével történt.)

A SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉG MA
Szinte elválaszthatatlanul és folyamatos fejlôdéssel
kapcsolódik össze a fürdôkben való elterjedése, a már
ekkorra önálló, pedikûrösnek nevezett hivatás. Koráb-
ban Magyarországon több mint egy évig tartó képzés
keretében oktatták az Ipartestület akkori szakma
képzési központjában Budapesten. Ezt egészítette ki a
szakmai gyakorlat, melyet az ott oktató mester mellett
és szociális otthonban kellett letölteni. Jómagam a gim-

A pedikûrös szakmai eredete igen régre vezethetô vissza.
Természetesen az ókorban fellehetô nyomok még nem egy önálló szakmaként való megje-

lenés, vagy mûködés tanúbizonyságai. Az tény, hogy az emberek lábának fájdalmas panaszai
nem új keletûek, viszont az utóbbi években mind jobban a középpontba kerül.
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• Szolgáltatásetika
• Diagnosztizálás, számítógépes vendégnyilvántartás
• Gépi pedikûr
• Körömkorrekciós eljárások 1-2-3.
• Fertôtlenítési Terv készítése
• Minôségbiztosítás kiépítése a pedikûrös praxisban
• Karrierépítés, önmenedzselés, pályázatírás,
portfolio készítés

• Versenyfelkészítés
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