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A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:

160 000 Ft
30 000 Ft

Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)

190 000 Ft

Tanulócsomag, amelyet a résztvevő
magának biztosít:
Költségek összesen:

65 0000 Ft
255 000 Ft

A képzéshez szükséges, a résztvevő biztosítja:
1. Tanulócsomag. Díja: 65 000 Ft, amely díj a csomagot biztosítónak fizetendő. A
tanulócsomag tartalmaz minden olyan eszközt és alapanyagot, amely elegendő a képzés
gyakorlati óráira. A tanulócsomag tartalmazza az UV lámpát is.
2. Munkaruha, amelyet a résztvevő saját magának biztosít: fehér póló, fehér nadrág, zárt fejű
lábbeli (papucs vagy cipő), 2 db fehér törülköző (egy kisebb és egy 50 cm x 70 cm),
bármilyen asztali lámpa, papírtörlő.
3. Modellek. A képzésünk gyakorlatorientált, így várhatóan 30 alkalommal kell a
résztvevőknek modellt biztosítani a gyakorlati órákra.

A képzés célja:
Olyan szakember képzése, akik képes lesz:
a kézápoló, műkörömépítő szalon megtervezésére és a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti
működtetésére
- felkészülni a szépészeti szolgáltatás feladataira
- megtervezni és előkészíteni a szolgáltatást
- elvégezni a kézápolás folyamatát
- elvégezni a műkörömépítés folyamatát, anyagcsoportnak, technikáknak és a kezelési tervnek
megfelelően
- elvégezni a köröm – és a kutikula ápolását klasszikus,- francia vagy japánmanikűr technológia
alkalmazásával
- megtervezni és elvégezni a bőrápolási folyamatokat
- díszítést végezni
- kézápolás- és műkörömépítéshez kapcsolódó egyéb feladatokat végezni
elvégezni a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb napi feladatokat

A szakmai és vizsgakövetelményt kiadó rendelet: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

Alapfokú iskolai végzettség vagy
iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák: a képzés
megkezdhető a fenti rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb
szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket,
amely az összóraszám 20%-a.
- A kötelező 280 óra gyakorlat igazolása oktató által
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
11489-16 Kézápoló, műkörömépítő szalon kialakítása és működtetése – szóbeli
11772- 16 Szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani ismeretek – szóbeli
10250-16 Kézápolás – gyakorlati
10251-16 Műkörömépítés – gyakorlati
11773-16 Anyagismeret alkalmazásai – szóbeli
11774-16 Kézápolás, műkörömépítés szakmai ismeretek - szóbeli

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:

Előzetes tudásmérés

A komplex vizsga szervezésének
formái:
A képzés elvégzésével
megszerezhető dokumentum
megjelölése:

gyakorlati, szóbeli

A képzés összóraszáma:
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig:
A képzés ütemezése:
A képzés helyszíne:

Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés. Modulzáró
vizsgákon százalékos értékelés
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró
vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat
végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.

Igazolás modulzáró vizsgákról
Sikeres OKJ-s vizsga esetén OKJ-s bizonyítvány

350 óra
(70 elmélet + 280 óra gyakorlat (20% elmélet - 80% gyakorlat))
2 oktatási nap/hét esetén: 6 hónap
(Egy tanóra időtartama: 45 perc)
Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1. )
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A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
5213 Kézápoló, Műkörömépítő
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