BAJAI FÜGGETLEN VIZSGAKÖZPONT
6500 Baja, Petőfi utca 3.
www.bajaivizsgakozpont.hu
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PROJEKTFELADAT
A szakképesítés azonosítószáma és megnevezése:

10124003 Sminkes és szempillaépítő
A vizsgatevékenység megnevezése: Kisfantázia sminkkészítés és műszempillaépítés, töltés
saját modellen.
Időtartam: 175 perc
A vizsgarész: 25 perc (A1 15 perc, A2 10 perc)
B vizsgarész: 130 perc. (Ebből a szakmai beszélgetés időtartama maximum 20 perc.)
C vizsgarész: 20 perc

A vizsgatevékenység három részből áll:
A) vizsgarész: Portfólió - projektmunka a vizsgázó gyakorlati munkájának haladásáról
és eredményeiről.
A.1. Elektronikus prezentáció keretében a vizsgázó a gyakorlati helyen elvégzett
munkáit mutatja be a bizottságnak 15 perc alatt. A prezentáció kötelezően az
alábbi 4 értékelési terület mindegyikét tartalmazza. Területenként minimum 4
elvégzett munka fotóit kell tartalmaznia, a munkavégzés stádiumait ezeknek
tükrözni kell, igazolva a jelenlétét a felvétel során.
a) Szempillaépítés, fajtái (soros, tincses, szálas) fotók és dia segítségével.
b) A szálas szempilla fajtáiból legalább kettő (1D-4D) fotók és dia segítségével
c) A vizsgára hozott modell szálas technikával épített munkája két héttel a
vizsga előtt fotók és dia segítségével
d) Alkalmi smink készítése legalább kétfajta fotók és dia segítségével
A.2. Saját, hozott modell szempilla töltésének tervezése, melyet a vizsgázó a
vizsgán 10 perces prezentáció, szakmai elbeszélgetés formájában ismertet.
Tartalmazza a vendég beleegyező nyilatkozatát, tájékoztatását az építést követő
betartandó elemekről.
B vizsgarész: Szakmai beszélgetés keretében a hozott modell fogadása, kisfantázia smink
tervezése. A smink lépéseinek ismertetése, a használt anyagok alkalmazása. A munka
elvégzése.
C vizsgarész: A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát
állít ki a feladatlapon közölt szolgáltatásról, és a megadott néven, formátumban a
megadott tárhelyre menti.
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %
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A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● Csak az a vizsgatevékenység értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő modell,
vagy a szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsga követelményeit az a
vizsgázó nem teljesítette, akinek a modellről kellett volna gondoskodnia.
● Az „A” 2 vizsgarésznél a vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott időpontig leadja
elektronikusan és nyomtatott, lefűzött formában a saját modelljéről készített portfolióját.
Mellékeli a vendég beleegyezői nyilatkozatát. A dokumentum hiányában nem értékelhető a
vizsgarész.
● Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes
vizsgatevékenységet nem fejezi be időben, vagy a munka alatt a vendégnek sérülést okoz, az
adott tevékenység elvégzése elégtelen.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
legalább 40 %-át elérte.
A projektfeladat tevékenység A2 és B vizsgarészeit a vizsgázónak egyenként legalább
40%-ra kell teljesíteni ahhoz, hogy a vizsgatevékenység eredményes legyen. Ha
bármelyik vizsgarész értékelése nem eredményes, a projektfeladat vizsgatevékenység
elégtelen. A vizsgázónak csak az eredménytelen vizsgarészt kell a javítóvizsgán
teljesítenie.
A.1. vizsgarész:
● A 4 értékelési terület kritériumainak teljesítése
● Szakmai igényesség
● Prezentáció szakmai és tartalmi területei
● Szakmai és anyagismeret
● A prezentáció esztétikai elemei
● Az elkészítési folyamat ismertetése
● A választott szolgáltatás anyagainak, technikájának ismerete
● Kommunikáció
● A megadott időintervallum kihasználtsága
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A.2. vizsgarész:
● A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott határidőig és helyen leadja elektronikus és
nyomtatott, lefűzött formában a saját modell szempillaépítésének dokumentumait. A
dokumentum nélkül a vizsgarész nem értékelhető.
● A töltési technika helyes megválasztása
● A munka kivitelezése
● Kontraindikációk kizárása
● Tervszerű munkavégzés
● Szakmai szóhasználat, kommunikáció
● A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete
● A kezelés lépésének szakszerű felépítése, sorrendje
● A prezentáció esztétikai elemei
● Az időkeret optimális kihasználása
B vizsgarész:
● Szakmai és anyagismeret
● Kozmetikumok helyes alkalmazása
● Az eljárás helyes előkészítési folyamata, biztonságos és higiénikus munkaterület
kialakítása, vendég kényelembe helyezése, a bőrfelület előkészítése, a művelet elvégzése
● Tiszta munka
● Esztétika
● Szimmetria
● A vendég kényelmének biztosítása a munka során
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
● A felhasznált anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása
● Diszkréció
C vizsgarész:
● A feladatleírásban szereplő szolgáltatás számlájának szakszerű elkészítése
● A vizsgázó sikeresen mentette a vizsgaszervező által meghatározott módon
Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarésznél a
megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A TÉTEL leírása
A) vizsgarész: Portfólió - projektmunka a vizsgázó gyakorlati munkájának haladásáról
és eredményeiről.
A/1. vizsgarész: Mutassa be a vizsgabizottságnak 15 percben elektronikus prezentáció
keretében a vizsgázó a gyakorlati helyen elvégzett munkáit.
A prezentáció kötelezően az alábbi 4 értékelési terület mindegyikét tartalmazza. Területenként
minimum 4 elvégzett munka fotóit kell tartalmaznia, a munkavégzés stádiumait ezeknek
tükrözni kell, igazolva a jelenlétét a felvétel során.
a) Szempillaépítés, fajtái (soros, tincses, szálas) fotók és dia segítségével.
b) A szálas szempilla fajtáiból legalább kettő (1D-4D) fotók és dia segítségével
c) A vizsgára hozott modell szálas technikával épített munkája két héttel a vizsga előtt
fotók és dia segítségével
d) Alkalmi smink készítése legalább kétfajta fotók és dia segítségével
A/2. vizsgarész: Mutassa be a vizsgabizottságnak saját, hozott modelljén a szempilla
töltésének tervezését 10 perces prezentáció keretén belül, szakmai elbeszélgetés formájában.
Tartalmazza a vendég beleegyező nyilatkozatát, tájékoztatását az építést követő betartandó
elemekről.

B) vizsgarész: Szakmai beszélgetés keretében a hozott modell fogadása, kisfantázia
smink tervezése.
Fogadja saját modelljét ismertesse a kisfantázia smink lépéseit a használt anyagok
alkalmazását és készítse el a sminket.
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C) vizsgarész: A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát
állít.
Üzletébe Kis fantázia smink elkészítésére érkezik a vendége. Szeretné a vendég, hogy a smink
elkészítése előtt a szemöldökét csipesszel szedje ki. Valamint szeretne pár tincs műszempillát
is felhelyeztetni.
Készítse el a számlát!
Minimum 3 tétel szerepeljen a számlán!
Kézpénzfizetési számla adatai:
Számla kelte: a vizsga napja
Fizetés módja: készpénz
Vevő: Szabó Jánosné
6500 Baja Petőfi Sándor u. 3.
Eladó: Az Ön üzlete

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarésznél a
megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.
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