FODRÁSZ
WORLDSKILLS STANDARD LEÍRÁS
SZAKASZ

1

Munkaszervezés és irányítás

SÚLYARÁNY
(%)
18

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Minden
berendezés
rendeltetésszerű
használata,
ápolása,
karbantartása, valamint biztonsági vonatkozásai
 Az anyagok és vegyszerek használata, ápolása és potenciális
kockázatai
 A hajra és fejbőrre hatással lévő problémák és betegségek tünetei és
okai
 Az egyes fodrászati eljárásokhoz szükséges idő
 A mindenkor alkalmazandó egészség- és munkavédelmi szabványok
betartása
 A fenntartható munkavégzési gyakorlatok fontossága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Biztonságos, tiszta és tetszetős munkaállomás előkészítése és
fenntartása
 Az egyes fodrászati eljárások megtervezése, előkészítése és
elvégzése a rendelkezésre álló időkeretben
 A berendezések és anyagok biztonságos és higiénikus, a gyártói
utasításoknak megfelelő kiválasztása, használata és tárolása
 Az egészség- és munkavédelmi szabványok betartása vagy annál
szigorúbb követelmények alkalmazása a környezetre és az
eljárásokra vonatkozóan
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Kommunikáció és ügyfélkapcsolat
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A hatékony és hosszú távú ügyfélkapcsolatok alapjai
 A különböző kultúrájú, korú, elvárásokkal és preferenciákkal
rendelkező ügyfelekkel való kommunikáció megfelelő formája és
stílusa
 A divat és hajápolás trendjei és fejlesztései
 Az önmenedzselés és prezentáció jelentősége az ügyfél kényelme
és megnyugtatása érdekében
 Az ügyfelekre, anyagokra és más fontos kérdésekre vonatkozó
feljegyzések vezetésének követelménye
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Biztonságos, tiszta és tetszetős munkaállomás előkészítése és
fenntartása
 Az ügyfél üdvözlése és hellyel kínálása, majd a kívánságainak vagy
igényeinek tisztázása
 Az ügyfél kívánságainak vagy az általa adott leírásnak az áttekintése a
hajtípus, kategória, előző beavatkozások és állapot függvényében,
pozitív megállapodás az elvégzendő eljárás(ok)ra vonatkozóan
 Pozitív kapcsolat fenntartása az ügyféllel a teljes kezelés során
 Visszajelzés kérése az ügyféltől a kezelések befejezése előtt
 Tanácsadás a fenntartásra és további eljárásokra és termékekre
vonatkozóan, annak biztosítása, hogy a vendég elégedetten távozzon
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Vágás

16

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A különböző haj- és arcszőrzet-típusok
 Hajtípusok besorolása etnikai származási alapon
 A haj növekedési jellemzői és mintái
 Összefüggések az arcforma, testforma és hajstílus között
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A haj felmérése a kívánt stílus és vágási módszer vonatkozásában, a
haj kategóriájának, típusának és állapotának függvényében
 Vélemény alkotása és kommunikálása a javasolhatóság, megfelelőség
és várható eredmény vonatkozásában a kívánt stílusra vonatkozóan,
javasolható alternatívák felkínálása
 Választás a rendelkezésre álló vágóeszközök teljes választékából,
beleértve az ollókat, ritkítóollókat, borotvát, elektromos nyírót
(különböző fejekkel)
 A vágási módszer kiválasztása a módszerek teljes köréből: blunt,
ritkító vágás (tapering), átmenet, rétegzés, textúra adása, elválasztás,
nedves és száraz hajon
 Arcszőrzet és szakáll vágása és kialakítása az egyszerű szakálltól az
összetett mintákig
 Technikailag összetett vágások elvégzése
 Pótolt haj vágása
 Hajtetoválások vágása
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Festés, színezés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A hajszín megváltoztatását alátámasztó alapelvek
 Opciók és preferált eljárások a férfi és női fodrászatban
 Módszerek köre az ideiglenes, részben állandó és állandó
hajszínezésre, az igényeknek, hajtípusnak, besorolásnak és
állapotnak megfelelően
 Módszerek köre a hajszínezés eltávolítására és színkorrekcióra, az
igényeknek, hajtípusnak, besorolásnak és állapotnak megfelelően
 A színeltávolító/színező anyagok és termékek teljes skálájának
jellemzői, használata és korlátai
 A vegyszerek hatásai egymásra, a hajra és a testre
 A színező/színeltávolító termékek alkalmazási opciói pótolt hajra
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A haj elemzése annak megállapítására, hogy elviseli-e a vegyszerek
alkalmazását kedvezőtlen hatások nélkül
 Azon helyzetek felismerése és tudomásul vétele, ahol a
színezés/színeltávolítás és szőkítés nem opció
 Az ügyfél kívánsága vagy leírása megvalósíthatóságának értékelése,
visszajelzés vagy tanács megfogalmazása
 Az ügyfél leültetése, a ruházat, test és bőr védelme a teljes eljárás
során
 Bőr- és allergiatesztek elvégzése szükség szerint, az eredmények
figyelembevétele
 Vegyszerek és termékek kiválasztása és használata világosításra,
sötétítésre, szín hozzáadására vagy eltávolítására színkorrekcióhoz is
 A rendelkezésre álló idő figyelembevétele az eljárások meghatározása
során
 A színek és szőkítési eljárások számának és tartományának
meghatározása, amelyek kiegészítik egymást, a stílust és a vágást
 Színező/színeltávolító és szőkítő termékek alkalmazása a kiválasztási
eljárás, keverés és előkészítés, alkalmazás, fejlesztés, tesztelés,
értékelés és eltávolítás során, a gyártói utasításoknak megfelelően
 Vegyszerek alkalmazása a haj hosszának, a haj típusának, a nem
vegyszeresen és vegyszeresen kezelt hajnak megfelelően
 Hő alkalmazása, katalizátoranyagokkal együtt az eljárásnak és a
gyártói utasításoknak megfelelően
5

Formázás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A rendelkezésre álló szárító és hőkezelő eszközök használata és
hatásai
 A hagyományos és nem hagyományos formázó termékek és anyagok
használata és hatásai
 A száraz hajon használható, rendelkezésre álló eszközök használata
és hatásai
 Hogyan használható a póthaj és a hajdíszek a stílus kialakítására
 A befejező termékek használata és hatásai
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A rendelkezésre álló szárító és formázó eszközök kiválasztása és
használata
 Formázó anyagok kiválasztása és alkalmazása a kívánt eredmény
elősegítésére
 A vágás céljának és stílusának követése a szárítási folyamat során
 Hajdíszek kiválasztása és alkalmazása szükség szerint a formázás
során vagy után, a hajdísz típusának és rendeltetésének megfelelően
 A haj újravágása szükség szerint a kívánt eredmény és stílus
elérésére
 Haj kiválasztása és pótlása (mű- vagy természetes hajpótlás) szükség
szerint a formázás során vagy utána, szükség szerinti újravágás
 A végső befejező termékek használata az iparági szabályoknak
megfelelően az ügyfélen a formázás során vagy után
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Vegyszeres formázás (tartós hullám vagy egyenesítés)
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az emberi haj formájának megváltoztatására vonatkozó alapelvek
 A haj formájának megváltoztatására rendelkezésre álló módszerek
összessége
 A vonatkozó termékek és vegyszerek teljes körének jellemzői,
használata és korlátai
 A vegyszerek hatásai egymásra, a hajra és a testre
 Összefüggés a haj típusa, besorolása, hossza, állapota és a
vegyszeres formázási lehetőségek között
 Opciók és preferált eljárások a vegyszeres formázásra a férfi és női
fodrászatban
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A haj elemzése annak megállapítására, hogy elviseli-e a vegyszerek
alkalmazását kedvezőtlen hatások nélkül, figyelembe véve a haj
hosszát, típusát, állapotát és az előző kezeléseket
 Bőr- és allergiatesztek elvégzése szükség szerint, az eredmények
figyelembevétele
 Az ügyfél kívánságai megvalósíthatóságának értékelése, visszajelzés
vagy tanács megfogalmazása
 A rendelkezésre álló idő figyelembevétele a vegyszeres formázási
eljárások meghatározása során
 Az ügyfél leültetése, a ruházat, test és bőr védelme a teljes eljárás
során
 A vegyszeres formázó termékek sikeres használatához szükséges
optimális feltételek biztosítása a gyártói utasítások és az egészség- és
munkavédelmi megfontolások alapján
 A vegyszeres formázó termékek alkalmazása a teljes kiválasztás,
keverés
és
előkészítés,
alkalmazás,
fejlesztés,
tesztelés,
eredményértékelés, eltávolítás, semlegesítés vagy újraformázás,
kondicionálás, a formázás előkészítése során
 A haj védelme a túlzott kikészítéstől az újraformázás hatásainak
rendezése során
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Különleges eljárások, például különleges alkalmak, fotózás,
kiállítás, marketing és közönségkapcsolatok









A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
Az ügyfél igényei tanulmányozásának, és a bizonytalan területek
tisztázásának fontossága
Az igényekre vonatkozó tényezők, például cél, kontextus, időbeosztás,
költségvetés, ügyfél vagy modell
Kellékek és kiegészítők szükségessége
A „klasszikusként” ismert hajstílusok és eljárások köre és célja
Az „avantgardként” ismert hajstílusok és eljárások köre és célja
Kutatási módszerek és források az ügyfél igényeinek kivitelezésére
való felkészülés során
A póthaj (weft) és hajdíszek használata a cél, korlátok és hatás
tekintetében
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az igények vizsgálata és megvalósítható megoldás elérése minden
kérésre vonatkozóan
 A feladat minden szempontjának megtervezése, beleértve a
rendeltetést,
időbeosztást,
költségvetést,
lehetőségeket,
munkaterületet, modellt/ügyfelet, a kívánt eredményt, termékeket és
anyagokat, berendezéseket, hajkellékeket és kiegészítőket, ruházatot,
sminket és ékszereket, kontextust és tartósságot
 Az igények teljesítése szükség szerint, különleges odafigyeléssel az
alábbiakra (klasszikus stílusoknál): eredetiség, elegancia, simaság, a
vonalak tisztasága, időtlenség, az üzenetre és megjelenésre gyakorolt
hatás, a kellékek és kiegészítők megvalósítható és hatékony
használata, hagyomány, tartósság az igényeknek megfelelően
 Az igények teljesítése szükség szerint, különleges odafigyeléssel az
alábbiakra: divat- és kereskedelmi trendek, az üzenetre és
megjelenésre gyakorolt hatás, kreativitás, érzék, a hagyományos és
nem hagyományos technikák, anyagok és termékek megvalósítható
és hatékony használata, beleértve a kellékeket és kiegészítőket is,
tartósság az igényeknek megfelelően
 Végső igazítás az ügyféllel egyeztetve
 Rendelkezésre állás a változtatások elvégzésére vagy a felmerülő
problémák kezelésére
 A feladat minden szempont szerinti befejezése, tekintettel a
megismételhetőségre is
Összesen
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