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Európai Unióhoz való
csatlakozása óta igen
jelentôs változásokkal
kell, hogy szembenézzen.
Így van ez a szépség-
szakmákban és azok
oktatásában is.
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� az összetett, eladható, piacképes általá-
nos és szakmai, elméleti és gyakorlati tu-
dásra, valamint a hozzá tartozó profesz-
szionális felszerelésre

� rokonszenves, megnyerô személyiségre
� pozitív, konstruktív életszemléletre

Ezek alapján kell végiggondolniuk a szép-
ségipar területén szakmákat választóknak,
hogyan és hol tudják a legmegfelelôbben
megalapozni jövôjüket
Nagyon fontos a megfelelô iskola és a mes-
ter megválasztása is. A szakmák oktatásá-
ban igen jelentôs változások következtek
be.

A magyar Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)
kialakítása 2001 februárjában kezdôdött
helyzetértékeléssel, illetve az új NFT Stra-
tégiájának kidolgozásával.
2002-ben a kormány elfogadta az Operatív
Programot. Ennek kapcsán 5 program ke-
rült kidolgozásra. Ezek egyike a Humán-

erôforrás-fejlesztési Operatív Program,
mely a következôket tûzi ki célul:
� aktív munkaerô-piaci politikák támoga-
tása

� társadalmi kirekesztôdés elleni küzdelem
a munkaerôpiacra való belépés segítsé-
gével

� az egész életen át tartó tanulás és az al-
kalmazkodó képesség elômozdítása

� az oktatás, a szociális szolgáltatások és
az egészségügyi ellátó rendszer infra-
struktúrájának fejlesztése

Ezután sor került a szakképzés tartalmi,
módszertani és szerkezeti fejlesztésének ki-
dolgozására is.
Ennek részeként a különbözô intézkedések
történtek:
� az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) ha-
tékonyságának javítása

�moduláris képzési rendszer kidolgozása
és bevezetése

� integrált képzô központok felállítása
a helyi munkaerô-piaci igényekhez való
igazodás érdekében

Az új képzési szerkezet a szakmai képesíté-
sek új hierarchiáját hozta létre:
� karrier utak kijelölése
� a tudás elôzetes felmérése
� a képzésbôl a munkába való átmenetet és
a visszatérést a képzésbe

� az átláthatóságot
� a felsôoktatás kredit-rendszeréhez való
kapcsolódást

� az iskolai rendszerû, az iskolán kívüli és
az informális tanulás közötti szakadék át-
hidalását

Ennek alapján kerültek kidolgozásra az új
modulok, modultérképek, az OKJ haté-
konyságának javítását célzó javaslatok, a ta-
nárok képzésének és felkészítésének rend-
szere, az intézményi kapcsolatok kidolgo-
zása.

SZALON

A szakképzés átalakulása
a szépségszakmákban

Egy életen át tartó tanulás folyamata

AA világ és a benne folyó dinamikus fejlôdés nap mint napkihívások elé állít bennünket a hétköznapi életünk és
a munkánk során is.
A különbözô tudományágak és határtudományaik fejlôdé-
se, például a pszichológia, kommunikáció, informatika le-
hetôvé teszik és gyorsítják ezt a fejlôdést, valamint egyre
összetettebbé teszik a mindennapi életet és a különbözô
foglalkozásokat, szakterületeket.
A globalizáció, a pénz és profitorientált gazdasági folyama-
tok hatásai megmutatkoznak az élet minden területén.
Ezek hatásai befolyásolják a szépségszakmák fejlôdését is.
A szépségszakmák szolgáltatásai a mindennapi élet részei-
vé váltak. A kellemes megjelenés, ápolt külsô ma minimá-
lis elvárás nôktôl és férfiaktól egyaránt.

Napi tevékenységgé vált a szépségápolás. Bárki számára
hozzáférhetôek a legkülönlegesebb szolgáltatások is, pusz-
tán idô és pénz kérdése.
Igen jelentôs azok száma is, akik a szépségipar területén vá-
lasztanak szakmát, s ebbôl kívánnak megélni. Ezért megle-
hetôsen magas a szépségszalonok száma is.
A vendégért folytatott küzdelemben a szolgáltatásokat vég-
zôknek három nagyon fontos eszközre van szükségük :



Ez volt az alapja a 3 fôbôl álló szakmai bi-
zottságok felállításának, az összes OKJ-ben
szereplô szakma területén.

A megbízott szakértôk egy úgynevezett
Dacum–mûhelymunka keretén belül egy
facilitátorral és egy kinevezett írnokkal
meghatározott ütemterv és speciális irányí-
tás mellett végezték szakértôi feladatukat.
Ennek során a 3 fôs szakmai szakértôi bi-
zottságok meghatározták a szakképesítésre
legjellemzôbb, betölthetô munkaköreit,
a szakma munkatevékenységeit, a különbö-
zô tevékenységeket és szolgáltatásokat az
adott szakmákon belül, a szakmák jellemzô
foglalkozásköreit, tulajdonságprofiljait,
a szakma gyakorlása során szükséges mun-
kakörülményeket, jellemzô anyagcsoporto-
kat, a tárgyi és személyi feltételeket.

Ezek a meghatározott rendben és megfo-
galmazásban összegyûjtött információk ke-
rültek feldolgozásra, majd validálásra (ér-
vényesítésre) azon a módon, hogy a külön-
bözô szakmákban további tíz, szakmailag
elismert egyén ezt véleményezte.
Így a már végleges, validált anyagok kerül-
tek tovább feldolgozásra, melyek egy meg-
határozott módszerrel a modultérképek
alapjait képezték.
Ezeknek a modultérképek funkciójának
a további kidolgozáskor, a modulok számá-
nak és tartalmának meghatározásában volt
szerepe.

Egy-egy modul tevékenységi területe-
ket, feladatprofilokat, tulajdonságprofilokat
foglal magában.
Ilyen modul például a szépészeti szolgálta-
tó egység üzemeltetése, amely a kéz és láb-
ápoló, mûkörömépítô, a kozmetikus és
a fodrász szakmai oktatás során is a képzé-
si program része kell, legyen. Persze ezt
szakmánként az adott szakmában szükséges

tartalommal kell meg-
tölteni.
Ezeken a modulokon
belül meghatározott a
feladatprofil, a mun-
kavégzés során elvég-
zendô különbözô fel-
adatok, például: üzle-
ti terv készítése, leltár
készítése, marketing és PR
tevékenységet folytatása, védôfelszerelések
elôkészítése, szakszerû, speciális gépi esz-
közök kiválasztása, stb.

Meghatározott a modulokon belül a tulaj-
donság profil, mely magában foglalja
a szakmai kompetenciákat. Ez meghatároz-
za a szakmai ismeretek összességét, amely-
re a különbözô szakmák gyakorlásához
mindenképpen rendelkezni kell.
Például: vállalkozási formák, piackutatás
alapjai, pénzügy alapjai, számvitel alapjai,
jogi alapismeretek, pályázatírás alapjai,
anyag és eszközgazdálkodás alapjai, kom-
munikációs ismeretek, etika, pszichológia,
stb.
Ezeknek a szakmai ismereteknek a megta-
nításához biztosítani kell a képzô intézmé-
nyeknek a megfelelô szakmai, elméleti is-
mereteket is tanítani tudó és arra jogosult
felsôfokú végzettséggel rendelkezô tanáro-
kat.

Meghatározott az a szint, amely szintre
ezeknek az ismereteknek a megtanításával
a készségeket kell az oktatási folyamat so-
rán fejleszteni.
A szakmai készségeket egy számmal jelölt
skálán jelölik, amely szinten a tanulónak
azt biztonsággal kell tudni használni .
Többek között például:
Elemi szintû számítógép használata – 1-es
fokozat
Olvasott szöveg megértése – 3-as

Olvasott szakmai szöveg
megértése – 4-es
Szakmai nyelvû beszéd-
készség – 4-es

Ezeknek a szépség szakmáknak
a megtanulásához rendelkeznie kell
a tanulónak bizonyos személyes kom-
petenciákkal, tulajdonságokkal, ismere-

tekkel, bizonyos jártasságokkal, képességekkel,
készségekkel, melyeket egy elôzetes tudás felmérésekor
a képzés megkezdésekor fel kell mérni, illetve szükséges
az iskolai végzettség mellett arról információt szerezniük
az oktató intézményeknek, milyen is az a tudás, amit az is-
kolai végzettség takar, valamint mennyire használható tu-
dás az.
Erre a képzôintézményeknek rendszeresíteniük kell vala-
milyen felmérési módszert, például tesztlapokat.
Személyes kompetenciák között szerepel például a precizi-
tás, döntésképesség, szervezôkészség, önállóság, fejlôdôké-
pesség, önfejlesztésre való alkalmasság.
Ezek igen fontos momentumai a képzéseknek, hiszen nem
ritkán tapasztalható a tanulók körében az igen hiányos elô-
zetes ismeret, fôleg annak használhatósága, a tanulási ne-
hézségek, sôt igen gyakori a tanulási képtelenség is a tanu-
lók körében.
Rendelkezniük kell bizonyos társas kompetenciákkal, úgy,
mint kapcsolatteremtô készség.

A cikk folytatását a Nailpro magazin
2008/5-ös számában olvashatja.
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