
A szakképzés
átalakulása
a szépség-

szakmákban (2. rész)

Magyarország 2004. május 1-i Európai Unióhoz való csatlakozása
óta igen jelentôs változásokkal kell, hogy szembenézzen. Így van ez
a szépségszakmákban és azok oktatásában is.
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Egy betûkkel jelölt listán meghatározott az
a szakmai szint, amelyre ezeket az ismere-
teket, jártasságokat, képességeket fejleszte-
ni kell a képzések során, ezáltal súlyozott
az ismeretek fontossága a hatékony, biz-
tonságos, gyakorlati munkavégzés érdeké-
ben, illetve a piaci elvárásoknak megfele-
lôen.
Igen fontosnak gondolom az ehhez szüksé-
ges iskolai végzettséggel és az oktatásban
szerzett megfelelô tapasztalattal és kellô
gyakorlattal rendelkezô tanárok szerepének
jelentôségét kihangsúlyozni.

A szakmai feladatok elvégzéséhez szüksé-
ges kompetenciákat egy számokkal beosz-
tott skálán súlyozzák, annak függvényében,
hogy a munkavégzéskor melyik mennyire
jelentôs.
A személyes szakmai kompetenciákat is
magában foglalja egy felsorolás, például:
Felelôsség tudat, stabil kéztartás, álló-
képesség, fejlôdôképesség, önfejlesztés.
Az egyik legfontosabb szakmai kompeten-
cia az önfejlesztés képessége, mely minden
szépségszakmában dolgozónak igen fontos
kötelezettsége kell, hogy legyen önmaga és
a vendégei érdekében.

A társas kompetenciák között a kapcsolat-
teremtô és kapcsolatfenntartó kompeten-

ciák kerülnek az elvárható tulajdonságok
között felsorolásra.

Igen fontos elsajátítandó kompetencia
a szakmai és egyéb ismeretek helyén való
alkalmazása.
Ennek jelentôsége abban rejlik, hogy ne
csak megtanítsuk a tanulókkal a különbözô
ismereteket, hanem tanítsuk meg azok al-
kalmazását is.
Egyébként csak betanított munkásokat ké-
pezünk és nem kvalifikált szakembereket és
a kettô között igen nagy különbség van.
Az utóbbi esetben az ismeretek elsajátítá-
sakor az analizálás és az ismeretek szinte-
tizálása illetôleg ennek integrálása az okta-
tó tanár feladata, a tanulásirányítás nélkü-
lözhetetlen még a felnôtt egyének eseté-
ben is.
Igen gyakran hiányos vagy nem használha-
tó ismeretekkel rendelkeznek a különbözô
szakmai képzésre jelentkezôk, illetve nem
tanultak meg helyesen tanulni.
Az oktató, tanár feladata ennek a felisme-
rése és korrigálása a szakmai ismeretek el-
méleti megalapozásának okán, ami nélkül
nem lehet gyakorlatot oktatni.
Vezetni kell differenciáltan mindvégig a ta-
nuló elméleti és gyakorlati fejlôdését,
a konstruktív munkavégzéséig.

Az elôzetes kompetenciák felmérésekor le-
hetôség nyílik arra, hogy a tanár felmérje
a tanuló elméleti, gyakorlati ismereteit,
kognitív képességeit és ennek alapján tud-
jon tervezni.
Akár csoportbontást alkalmazzon a tesztek
eredményei alapján.
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AA szakmai követelmény modulok egy kö-
vetkezô típusa, amely a speciális szakmai
követelményeket foglalja magában, pél-
dául a kéz-és lábápolásban, illetve
a mûkörömépítésben is jelentôs változta-
tásokkal: diagnosztizálás idegen modellen
inspektio-val, palpatio-val (megfigyeléssel
és tapintással valamint kikérdezéssel),
a lábápolásban a kombinált lábápolás vég-
zésénél is(klasszikus – mechanikai vágással
és professzionális nedves technológiával
mûködô géppel), körömsarok-benövésé-
nek kezelése, B/S-spange-val történô kor-
rekcióval, sarokrepedés kezelésével, clavus
(tyúkszem) kezelésével, a tehermentesítôk
alkalmazása, körömkorrekció végzése,
stb.)

Mûkörömépítésnél az UW fényre kötô
porcelán anyagcsoport alkalmazása.
Manikûrözésnél a francia manikûr, díszítés,
ápolás elvégzése pl . paraffinos kézápolás-
sal.

A szakmai követelmény modulok száma és
tartalma speciális egy-egy szépségszakma
esetében. Nyilván a fodrász, a kozmetikus
szakmai tartalom jellemzô a szakmai tevé-
kenységekre, sôt teljes mértékben lefedik
azokat, amennyire a képzés szintje azt elô-
írja.



Persze ehhez szükséges a piaci követel-
mény, a Szakmai és vizsgakövetelmény
Magyar Közlönyben kiadott mellékletének
tökéletes ismerete az egyes szakmákra vo-
natkoztatva, mely a fentebb említett kom-
petencia alapú, moduláris képzési rendszer
kidolgozásának a következô lépése volt.
Ennek célja összefoglalóan az egységes
szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK) be-
vezetése, hogy bárhol és bármely képzônél
is tanul a tanuló a szakmai vizsgákon a szá-
monkérés azonos legyen, mely ily módon
államilag egységes.
A képzéseket modulzáró vizsgák zárják,
mely lehetôség a szakmunkásvizsgák elôtti
képzési eredményesség felmérésére, illetve
a szükséges korrekciók beiktatására.
Ez lehetôséget ad az elegendô felkészült-
séggel nem rendelkezô tanulók kiszûrésé-
re, korrepetálására, egy késôbbi vizsgára
való irányítására.

Nyilvánvalóan a képzési díjakban is szüksé-
gessé válik a differenciálás bevezetése.
Egyértelmûen, betûjellel ellátva meghatá-
rozott az a szint, amely szinten ezeket
a gyakorlati ismereteket minden tanulónak
egységesen a szakmunkásvizsgákon teljesí-
tenie kell.
Például B –szint a kézápolás munkafolya-
mata, C- szint a láb betegségeinek felisme-
rése.
A gyakorlat során is fejlesztendô, elvárt
szakmai készség szintû ismeretek kö-
zött szerepel többek között:
Szakmai szöveg megértése 4-es szinten
Szakmai nyelvû beszédkészség 4-es szinten
Idegen nyelvû beszédkészség 3-as szinten
Kéz lábápoló eszközök és gépek használata
4-es szinten.

A szintek magasabb számmal való jelölése
a készség magasabb szinten való elvárását
jelenti.
A személyes kompetenciák között pedig
a felelôsségtudat, önállóság, fejlôdôképes-
ség önfejlesztés szerepelnek.
Minden képzô feladata kell legyen, hogy
a tanulókat felkészítsék. A továbbképzések-

re igen fontos hangsúlyt fektetniük, folya-
matosan kell tanulniuk a saját egyéni érde-
kükben és az összes szépségszakma érdeké-
ben, hiszen a piaci versenyben csak így le-
het folyamatosan részt venni.
A kialakítandó társa kompetenciák között
az udvariasság és a konfliktuskerülés, tole-
rancia szerepelnek.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételhez va-
ló kötése, mégpedig a modulzáró vizsgák
sikeres letétele az egyik legjelentôsebb
része az új Szakmai és Vizsgakövetel-
ménynek.
A modulzáró vizsgák az ellenôrzés, érté-
kelés és korrekciók beiktatásának legmeg-
felelôbb lehetôségei, annak a felmérésé-
re, hogy vajon minden tanuló alkalmas-
e a szakmunkásvizsgák megkezdésére,
a képzô intézmény jó hírének öregbíté-
sére.

A szakmunkás vizsgák rendszerét megfele-
lô tervezéssel hatékonnyá lehet tenni.
A létrehozott Regionális Képzô Közpon-
tok is ezt a célt szolgálják.
Ezt a célt szolgálja a mind nagyobb szám-
ban felsôfokú végzettséget, mûszaki szak-
oktatói végzettséget szerzô tanárok megje-
lenése a szépségszakmákban, mely fôisko-
lai képzés során igen komoly felkészítésben
részesülnek a leendô tanárok a szakmák el-
méleti és a gyakorlati oktatására. Azon túl-
menôen, hogy a diplomájuk megszerzésé-
nek többek között feltétele a megfelelô
hospitálási és intézményben eltöltött okta-
tási gyakorlat.

Az új képzési rendszer igen sok lehetôséget
kínál minôségi képzések, pedagógiai prog-
ramok, tanmenetek és tantervek kidolgozá-
sára, bevezetésére, mely az egyetlen lehe-
tôség a tanulóért való küzdelemben, az ô
számukra pedig a pályán maradásra.
Lehetôség nyílott a tanulók egyéni sajá-
tosságainak figyelembe vételére, a szakmai
és vizsga követelmények figyelembe véte-
le mellett a szakmai sajátosságok bizonyos

korlátok között történô érvényre juttatá-
sára.

Lehetôség nyílik többek között arra is,
hogy a megfelelô elôzetes ismeretekkel,
kompetenciákkal, esetleg gyakorlattal ren-
delkezô tanulók, akár eltérô csoportbon-
tásban, más ütemben haladva teljesítsék
tantárgyi kötelezettségeiket.
Ezen a módon a megfelelô tervezés mellett
akár gazdaságosabbá tehetôk a képzések.

Igen fontosnak tartom a továbbképzések
jelentôségének felismerését, illetve a kép-
zési programok bôvebb etikai, pszicholó-
giai tartalommal való kibôvítését, hiszen
a fokozódó piaci versenyben azok a szak-
mák igen komoly veszélynek vannak kité-
ve, melyekben az alapvetô etikai, morális
szabályokat nem kényszerítik magukra és
másokra a benne tevékenykedôk.

Ezekben az alapvetô szabályokat pedig csak
objektívan lehet értelmezni.
Ebben a megítélésben pedig igen nagy
a képzô intézmények felelôssége, hogy mo-
rálisan és szakmailag is milyen képet mutat
a pályát választónak a szakmákról.
Ily módon elöljárói kell legyenek a pozitív,
konstruktív munkavégzésre és életvezetés-
re való példamutatásnak, a tanulók, önma-
guk, a vendégek és az egész társada-
lom gyarapodására.
Forrás:

Dr. Benedek András munkái nyomán
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Lábápoló szakember, szakoktató. 1987 óta dolgozik

a szakmában, fô területe a lábápolás gyógyászati alkalmazása.

Hét éve foglalkozik a szakmunkástanulók képzésével

és vizsgáztatásával. A Pécsi Tudományi Egyetem Pedagógiai

Tanszékének mûszaki szakoktató szakán 2008-ban kiváló

minôsítést szerzett. Versenyeredményei: 2007 Esztétikai

pedikûr I., Kombinált pedikûr II., Magyar Bajnoki verseny III.

Oktatással kapcsolatos témában keressen az

artiba@freemail.hu e-mail címen.
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Fontos, hogy szakképesítéssel és megfelelô
szakmai tapasztalattal rendelkezô oktatóktól
sajátíthassák el a tanulók a megfelelô
ismereteket, s hogy kialakuljon bennük
a folyamatos továbbfejlôdés utáni igény.


