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KATALOG ZNANJA

1. IME PREDMETA
SPECIALNE TEHNIKE LIČENJA

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
•
•
•
•
•
•
•

spoznati pravila urejenega delovnega okolja;
razviti čut za estetiko;
spoznati higienske standarde;
razviti komunikacijske spretnosti za razumevanje in svetovanje strankam;
razviti sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja strokovnih problemov;
razviti sposobnost iskanja in razumevanja strokovnih informacij iz različnih
strokovnih virov;
razviti sposobnost in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških,
tehničnih in varnostnih predpisov.

Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
•
•
•
•
•

spoznavanje različnih materialov in njihovo uporabo;
sposobnost odločanja o izbiri primernega specialnega postopka ličenja;
celostni pristop pri obravnavi stranke in izvedbi postopkov specialnega ličenja;
sposobnost načrtovanja in organizacije dela ter zagotavljanje kakovosti opravljenih
storitev;
načrtovanje in izvajanje specialnih tehnik ličenja.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1. priprava na izvedbo specialnih tehnik ličenja;
2. načrtovanje in izvajanje specialnih tehnik ličenja.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
FORMATIVNI CILJI
1. Priprava za izvedbo specialnih tehnik ličenja:
• spozna razvoj ličenja skozi zgodovino;
• samostojno načrtuje potek dela, pripravi
delovni prostor, opremo, pripomočke in
• spozna različna delovna okolja, v katerih
proizvode za izvedbo ličenja;
vizažist opravlja svoje delo ter
značilnosti načrtovanja in izvajanja
• upošteva načela poslovnega bontona in
samostojnega ali skupinskega dela;
izvaja predpise osebne priprave na delo.
• razume in poglobi znanje o anatomski
zgradbi in fiziologiji obraza;
• razume in upošteva pomen doslednega
izvajanja zakonodajnih in higienskih
predpisov na področju ličenja.
2. Načrtovanje in izvajanje specialnih tehnik ličenja:
• pozna tehnike, pripomočke in izdelke za • samostojno izbira pripomočke in izdelke
čiščenje in zaščito kože obraza in telesa
za čiščenje in zaščito kože obraza in
pred ličenjem;
telesa pred ličenjem, pri tem upošteva tip
in stanje kože;
• spozna postopke za izvedbo ustreznih
specialnih tehnik in načinov ličenja;
• samostojno sprejme stranko in ji svetuje
ustrezno ličenje ter izvaja specialne
• spozna pomen izbire ustreznih tehnik in
tehnike ličenja za posebne priložnosti;
načina ličenja;
• samostojno izvaja postopke specialnih
• spozna pravila za ličenje z vidika
tehnik in načinov ličenja;
morfologije obraza in izvedbo postopka
• izvaja postopke ličenja z upoštevanjem
ličenja: liči oči, nos, ustnice, oblikuje
ličnice, liči in oblikuje obrvi;
morfologije obraza, poenoti ten kože,
korigira nepravilnosti, senči in poudarja
• spozna uporabo pripomočkov in
simetrijo obraza, liči oči, oblikuje in liči
izdelkov glede na tip in stanje kože;
obrvi ter ustnice;
• spozna barvni krog, učinke kombiniranja
• izvaja ličenje glede na zgodovinska
barv ter spozna barve, ki odbijajo ali
obdobja;
absorbirajo svetlobo;
•
načrtuje in izvaja specialne tehnike
• spozna korekturne tehnike;
ličenja v skupini ali samostojno;
• določi razmerja in simetrije med
• izvaja tehnike poslikave obraza in telesa
elementi obraza;
in maskiranja;
• pozna pravila oblikovanja obrvi glede na
• izvaja specialne tehnike ličenja z
elemente obraza;
vključevanjem specialnih efektov;
• spozna estetiko in simetrijo obraza ter
• ustrezno izpolni in vodi dokumentacijo
loči neestetske značilnosti obraza;
ter strankam oz. modelom ustrezno
• spozna značilnosti ličenja za posebne
svetuje.
priložnosti;
• spozna značilnosti ličenja določenega
zgodovinskega obdobja;
• spozna tehnike in izdelke za poslikavo
obraza in telesa;
• spozna osnove maske in tehnike za
doseganje posebnih specialnih efektov;
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•

vodi evidenco ter strankam ustrezno
strokovno svetuje.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in
reševanje praktičnih nalog).
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