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KATALOG ZNANJ 

1. IME MODULA:  IZZIVI V FRIZERSTVU 

2. USMERJEVALNI CILJI   
 
Dijak: 

• razvije sposobnost opazovanja in spremljanja dogajanj na modnem področju in njihovo celostno 
razumevanje 

• sledi in prepoznava modne trende in jih zna smiselno vključevati v svoje delo 
• razvije vedoželjnost, potrebo in pripravljenost na vseživljenjsko izobraževanje  
• prepoznava pomen mode in estetskega oblikovanja pričesk za različne namene in okolja 
• razvija estetski čut 
• razvija podjetne lastnosti in spretnosti ter sposobnosti timskega dela 
• uporablja ustrezne zvrsti učinkovitega sporazumevanja z različnimi partnerji 
• razvija sposobnost logičnega, abstraktnega in analitičnega sklepanja 
• upošteva logiko racionalne izbire in razvija sposobnost strokovnega odločanja 
• kritično vrednoti posledice različnih odločitev  
• vzpostavi pozitiven odnos do trajnostnega razvoja, varuje zdravje in okolje                                                 
• razvija pozitivne osebnostne lastnosti - doslednost, natančnost, uvidevnost, odgovornost in         

strokovnost 
• ravna v skladu s pravnimi pravili, poslovno moralo in načeli poklicne etike 
• uporablja sodobne informacijsko-komunikacijske vire in vrednoti informacije 

 
 

3. VSEBINSKI SKLOPI 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence  

• Oblikuje  pričeske  z uporabo novih tehnoloških in tehničnih dognanj po najnovejših modnih 
trendih, za modno revijo oblek,  za modno fotografijo in za tekmovanja v oblikovanju pričesk. 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

• pozna najnovejša dognanja tehnoloških 
raziskav na področju barvanja las, 

• pozna najnovejše modne tehnike striženja, 
• zna tehniko striženja prilagajati načrtovani 

obliki pričeske, teksturi las in estetskim 
zakonitostim, 

• pojasni pomen modnega striženja za celostno        
oblikovanje pričeske, 

• primerja različne tehnike modnega striženja 
las,  

•  pozna modne trende barvanja in oblikovanju 
las, 

• organizira svoje delo in zna stranki 
predstaviti modne trende barvanja las in ji 
svetovati optimalno obliko in  barvo, 

• analizira stanje in teksturo las, 
• analizi prilagodi izbiro tehnike striženja, 
• pripravi načrt striženja, 
• izvede modno striženje z najnovejšimi 

tehnikami striženja, 
• izbere tehnike barvanja las, 
• pripravi načrt barvanja, 
• izvede barvne spremembe las po najnovejših 

modnih trendih, z uporabno novih 
tehnoloških in tehničnih dogajanj, 
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• zna barvo las prilagoditi estetskim 
zakonitostim, obliki pričeske, tenu kože in 
stilu oblačenja, 

• pozna likovne zakonitosti barvnega skladja, 
• zna uskladiti linije pričesk v revijalnem 

prikazu, 
• ve, da je pričeska eden glavnih estetskih 

elementov pri oblikovanju celostne podobe 
modne revije, 

• pojasni pomen kakovosti izvajanja storitve 
modnega striženja las na zadovoljstvo in 
zvestobo strank, 

• pozna razliko med oblikovanjem pričesk za 
modno revijo oblek  in oblikovanjem pričesk 
za revijalni prikaz pričesk, 

• pozna modne smernice in jih zna smiselno 
uporabiti pri delu, 

• pozna zakonitosti oblikovanja pričesk za 
fotografijo, 

• pozna zahteve fotografskega medija in vpliv 
svetlobe,  

• pozna zakonitosti oblikovanja tekmovalnih 
pričesk, 

• pozna zahteve in estetske smernice 
oblikovanja tekmovalnih pričesk, 

• pozna tehnike oblikovanja tekmovalnih 
pričesk, 

• pozna sredstva za utrjevanje pričesk,  
• pri delu uporablja IKT.  

• izvede barvne spremembe – večstopenjsko 
barvanje, 

• načrtuje obliko pričesk glede na cilje, namen 
in prostor modne revije oblek ter jih sestavi v 
smiselno celoto, 

• izdela pričeske za modno revijo oblek, 
• načrtuje obliko pričesk glede na cilje in 

namen modne fotografije, 
• izdela pričeske za modno fotografiranje, 
• načrtuje obliko tekmovalnih pričesk glede 

modnih smernic oblikovanja tekmovalnih 
pričesk, 

• izdela tekmovalne pričeske, 
• vodi dokumentacijo, 
• izvaja samoevalvacijo dela, 
• zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev, 
• skrbi za lastno varstvo in za varnost strank 

ter varuje zdravje in okolje. 
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