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1. IME MODULA: KOŽA IN BOLEZNI KOŽE (M 02) 
 
2. USMERJEVALNI CILJI MODULA: 
 
Dijak: 
 

• usvoji pojme, dejstva in zakonitosti na področju anatomije in fiziologije človeške kože;  
• razvije sposobnosti za opazovanje, ocenjevanje, merjenje in vrednotenje življenjskih procesov in pojavov na koži; 
• pridobi znanja in razvije sposobnosti za teoretično analiziranje konkretnih kozmetičnih strokovnih problemov ter za načrtovanje in vrednotenje 

kozmetičnih postopkov; 
• pridobi temeljna strokovno-teoretična znanja o kožnih boleznih, potrebna za samostojno in varno delo v kozmetični stroki;  
• spozna osnovne bolezenske procese v koži in oblike njihovega manifestiranja na koži; 
• se usposobi ločevati zdravo kožo in različne manifestacije na njej od bolne kože in različnih bolezenskih sprememb na njej; 
• se usposobi za zaščitno ukrepanje ob srečanju s kožnim obolenjem v kozmetičnem salonu in za svetovanje stranki; 
• se usposobi prepoznati in ločevati tiste bolezenske spremembe na koži, ki jih lahko s svojim strokovnim znanjem in s kozmetičnimi pripomočki 

ter usposobljenostjo pozdravi ali odpravi ali pa jih z ustreznim ukrepanjem prepreči;  
• obvlada strokovno izrazoslovje v vseh oblikah komunikacije; 
• usvoji metode učenja in prepozna med njimi zanj najbolj ustrezne metode pridobivanja znanj;  
• obvladuje znanja in spretnosti za raziskovanje in si pridobiva pogum za inovacije razvija vedoželjnost, pripravljenost za vse življenjsko 

izobraževanje; 
• razvije osebnostne lastnosti, ki mu omogočajo uspešno delo, to so komunikativnost, vključevanje v delovno skupino, poštenost, delavnost, 

vztrajnost, natančnost, odgovornost in podjetnost;  
• dojame zdravje kot najvišjo vrednoto in se usposobi za aktivno skrb za lastno zdravje in razvije pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina 

življenja; 
• oblikuje primeren odnos do lastnega zunanjega videza in osebnostne urejenosti; 
• razvija spoštljiv odnos do strank in ljudi nasploh; 
• sprejme načela poklicne etike in poslovne morale in se po njih ravna;  
• razvije odgovoren odnos do okolja in zanimanje za njegovo aktivno varovanje. 
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3. OPERATIVNI CILJI  
1. VSEBINSKI SKLOP: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA KOŽE 
 

Poklicne kompetence 
 

OZNAKA ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA KOŽE  

KO 01 Prepoznavanje in ovrednotenje značilnosti 
in pomenov  zdrave kože 

KO 02 Prepoznavanje značilnosti starajoče in stare 
kože 

 

Operativni cilji 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
 
Dijak: 
− našteje in opiše značilnosti zdrave kože, prehodne kože in 

sluznice; 
− loči zdravo kožo od poškodovane ali bolne kože;  
− opiše in grafično ponazori histološko zgradbo in opredeli 

biokemični sestav sestavin vrhnjice, usnjice in podkožja; 
− grafično ponazori nastajanje keratinskih, kolagenskih in 

elastičnih vlaken ter proteoglikanov v koži;  
− grafično ponazori potek in ovrednoti procesa obnavljanja 

vrhnjice in poroženevanja v vrhnjici;  
− analizira prepustnost vrhnjice;  

 
Dijak: 
− določi tip kože glede debelino in videz vrhnjice; 
− kritično razčleni vplive različnih kozmetičnih postopkov na 

sestav, funkcionalne sposobnosti in prepustnost vrhnjice;  
− prepozna vnetje v koži in ustrezno svetuje;  
− teoretično analizira učinke kozmetičnih postopkov 

oblikovanja telesa na kožo in telo pri celulitu, edemih in 
debelosti; 

− prepozna osnovne in specialne tipe kože;  
− prepozna nevnetne akne;  
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− opiše in grafično ponazori anatomijo in fiziologijo krvnega 
žilja, receptorjev in limfatičnega sistema v koži in opredeli 
njihove naloge in pomen; 

− našteje, poimenuje, opiše prijemališča, našteje naloge in 
pojasni pomen kožnih mišic; 

− grafično ponazori nastajanje mimičnih in starostnih gubic;  
− opiše dinamiko na limfni kapilari v koži in nastajanje 

edema 
− grafično ponazori nastajanje in pojasni izgled celulita; 
− opiše izvor, grafično ponazori nastajanje, vrste in dele žlez 

z zunanjim in notranjim izločanjem; 
− grafično ponazori in pojasni načine izločanja v žlezah z 

zunanjim izločanjem;  
− opiše dele, zgradbo, položaj, razporeditev in način izločanja 

v mali in veliki znojnici, lojnici, lasnem mešičku in nohtni 
matici; 

− opiše sestav, lastnosti, delovanje in opredeli pomen znoja, 
loja, las oz. dlak in nohtov; 

− našteje sestavine zaščitnega mastnega kislega plašča; 
− teoretično analizira učinke različnih zunanjih fizikalnih, 

kemijskih in bioloških škodljivosti na sestav, lastnosti in 
izgled las in nohtov;  

− analizira učinke zaščitnega mastnega kislega plašča pri 
kontaktu kože z različnimi fizikalnimi, kemijskimi in 
biološkimi škodljivostmi iz zunanjega okolja iz 
vsakdanjega okolja;  

− analizira vplive spolnih hormonov in menstruacijskega 
ciklusa na delovanje kožnih žlez in sestav zaščitnega 
mastnega kislega plašča; 

− pozna ukrepe v vsakdanjem življenju, ki zaustavijo ali 
upočasnijo staranje kože in se po njih ravna; 

− se zave poklicne odgovornosti in stranki svetuje ustrezno 
zaščito pred prezgodnjim staranjem kože; 

− razčleni in ovrednoti učinke različnih osnovnih in 
specialnih kozmetičnih postopkov na izgled in 
funkcionalne sposobnosti starajoče in stare kože. 
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− teoretično analizira indikacije in kontraindikacije 
kozmetičnega odstranjevanja odvečnih dlačic; 

− opiše melaninski sistem v koži, njegovo zaščitno delovanje 
in pomen za kožo in telo; 

− našteje kriterije za določanje osnovnih in specialnih tipov 
kože in opiše metode za njihovo določanje  

− opiše razvoj in značilnosti nevnetnih aken; 
− analizira sposobnosti posameznih delov kože in kože kot 

celote za zaščito pred eksogenimi in endogenimi, 
fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi škodljivostmi;  

− našteje pogoje za optimalno delovanje poroženevajočih 
celic vrhnjice in vezivnih celic usnjice in opiše posledice 
motenj v njihovem delovanju;  

− analizira učinkovitost mehanizmov kožne obrambe zoper 
sončno sevanje; 

− opiše promet vode v telesu in opredeli vlogo kože pri 
vzdrževanju vodnega ravnovesja v telesu; 

− pojasni pomen stalne telesne temperature, opiše promet 
toplote v telesu in opredeli vlogo kože pri vzdrževanju 
toplotnega ravnovesja v telesu; 

− opiše procesa notranjega in zunanjega staranje kože in 
opredeli njune vzroke; 

− našteje značilnosti starajoče in stare kože;  
− našteje najpogostejše pospeševalce zunanjega staranja kože 

in opiše posledice njihovega učinkovanja na kožo; 
− teoretično analizira vplive različnih kozmetičnih postopkov 

na zaščitne sposobnosti kože; 
− se zave neizogibnosti notranjega staranja telesa v celoti, 

kože in vloge načina življenja ter vloge kozmetika pri tem.   
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2. VSEBINSKI SKLOP: KOŽNE BOLEZNI 
 

Poklicne kompetence 
 

OZNAKA KOŽNE BOLEZNI 

KB 01 Prepoznavanje in ovrednotenje kožnih 
vzbrsti 

KB 02 

Poznavanje razvoja nespecifičnega in 
specifičnega vnetja v koži, prepoznavanje 
in ukrepanje pri nespecifičnih in specifičnih 
vnetnih boleznih kože  

KB 03 Prepoznavanje bolezni kožnih dodatkov in 
ukrepanje pri njih    

KB 04 Klasificiranje, prepoznavanje in ukrepanje 
pri tumorjih v koži  

 

Operativni cilji 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
 
Dijak: 
− našteje osnovne dejavnosti zdravstvenega varstva in 

zdravstvene ustanove ter opiše njihovo organiziranost in 
dejavnosti;  

 
Dijak: 
− napoti bolno stranko v ustrezno zdravstveno ustanovo; 
− obvlada vse oblike strokovne komunikacije z zdravstvenimi 

ustanovami in delavci;   
− uporablja pri komuniciranju z zdravstvenimi delavci ustrezne 

strokovne nazive; 
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− opiše do in podiplomsko izobraževalno vertikalo v 
zdravstvu in medicini in doda vsakemu nivoju izobrazbe 
ustrezni strokovni naziv; 

− našteje in opiše dejavnosti dermatologije in dermatološke 
ambulante; 

− definira pojma kožna vzbrst in kožna bolezen; 
− razvrsti, našteje, poimenuje in opiše zunanji izgled ter 

razvoj in histološko zgradbo različnih kožnih vzbrsti; 
− opiše vzroke, razvoj in klinično sliko nespecifičnega vnetja 

v koži; 
− razlikuje vzroke, razvoj in klinično sliko akutnega in 

kroničnega iritativnega kontaktnega dermatitisa;  
− definira pojme mikrobi, infekcija, infekcijska bolezen in 

našteje pogoje za razvoj infekcijskih bolezni;  
− opiše in grafično ponazori vlogo fagocitov in krvnega in 

žilja v razvoju nespecifičnega vnetja v koži; 
− opiše splošne značilnosti ter kozmetične ukrepe pri 

impetigu, folikularnih piodermijah, verukah, herpes 
simplex dermatozah,  različnih oblikah tinee in kandidoz, 
pri mehanskih dermatozah in pri fotodermatozah;   

− našteje ukrepe za osebno zaščito, zaščito delovnega 
prostora in delovnih sredstev ter zaščito stranke pred 
mikrobnimi boleznimi kože; 

− našteje in pojasni ukrepe za zaščito pred UV sevanjem in 
kritično oceni njihovo učinkovitost;  

− teoretično razčleni in ovrednoti učinke solarija in se zave 
aktualnosti problematike in poklicne odgovornosti; 

− razloži razvoj specifičnega vnetja in alergije v koži;  
− loči vzroke, razvoj in klinično sliko pri celičnem in 

humoralnem imunskem odzivu;  

− z opazovanjem, tipanjem in merjenjem prepozna različne 
kožne vzbrsti na koži;  

− prepozna kožne vzbrsti na slikah kožnih bolezni v 
dermatološkem atlasu;  

− pri opisovanju klinične slike kožnih bolezni uporablja 
ustrezne strokovne izraze; 

− prepozna akutni in kronični iritativni kontaktni dermatitis na 
slikah v dermatološkem atlasu;  

− prepozna osnovne mikrobne in fizikalne kožne bolezni na 
slikah v dermatološkem atlasu in pri stranki ter ustrezno 
ukrepa; 

− se zave poklicne ogroženosti in ustrezno zaščiti sebe, delovni 
prostor, delovna sredstva in stranko pred širjenjem 
mikrobnih bolezni kože;  

− ustrezno svetuje stranki pred uporabo solarija; 
− se zave poklicne ogroženosti in se pred potencialnimi 

alergeni pri delu ustrezno zaščiti; 
− se zave možnosti iatrogenih kontaktnih alergijskih 

dermatitisov v kozmetični dejavnosti in ustrezno ravna;  
− ustrezno svetuje stranki pri motnjah v delovanju malih in 

velikih znojnic; 
− prepozna oblike aken na slikah v dermatološkem atlasu in pri 

stranki ter ustrezno ukrepa; 
− se pri delu z aknastimi mladostniki zave poklicne 

odgovornosti in ustrezno ravna; 
− prepozna najpogostejše napake in bolezni lasnih mešičkov, 

nohtov in melaninskega sistema v dermatološkem atlasu in 
pri stranki in ustrezno svetuje; 

− prepozna sedem zgodnjih sumljivih znakov malignih 
tumorjev nasploh pri sebi in na stranki in ustrezno ukrepa;  
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− definira najpogostejše alergene in opiše metode 
alergološkega testiranja; 

− teoretično razčleni zahtevnost kozmetične nege pri k 
alergijam nagnjenih strankah in svetovanja tem strankam;  

− loči pojme podedovana, familiarna, prirojena in pridobljena 
bolezen;  

− opiše splošne značilnosti luskavice;  
− pojasni ugodne učinke različnih fizikalnih kozmetičnih 

postopkov pri luskavici; 
− opiše splošne značilnosti motenj v delovanju in bolezni 

malih in velikih znojnic v koži in vlogo kozmetika pri njih; 
− opiše splošne značilnosti seboreje, nevnetnih aken in 

seboroičnega dermatitisa in opiše ukrepe kozmetika pri 
njih; 

− našteje značilnosti in kriterije za mastni in aknasti tip kože; 
− opiše splošne značilnosti vnetnih aken in rozacee in ukrepe 

kozmetika pri njih; 
− grafično ponazori razvoj nevnetnih in vnetnih aken; 
− se zave pomembnosti sodelovanja kozmetika in 

dermatologa pri preprečevanju in zdravljenju vnetnih aken; 
− opiše splošne značilnosti motenj in bolezni lasnih mešičkov 

in napak v sestavi, barvi in rasti las; 
− opiše splošne značilnosti napak in bolezni nohta in ukrepe 

kozmetika pri njih; 
− teoretično analizira potrebo po zaščitnih ukrepih pri 

manikiri in pedikuri na obolelih nohtih; 
− opiše splošne značilnosti podedovanih in pridobljenih 

napak v delovanju in bolezni melanocitnega sistema v koži 
in ukrepe kozmetika pri njih; 

− ob srečanju z sumljivimi znaki malignih tumorjev na koži 
stranki ustrezno svetuje;  

− prepozna različne kožne tumorje na slikah v dermatološkem 
atlasu; 

− prepozna osnovne tipe materinih znamenj na slikah v 
dermatološkem atlasu; 

− se zave vloge kozmetika pri malignizaciji materinih znamenj 
in ustrezno ravna; 

− prepozna zgodnje znake malignizacije materinih znamenj in 
ustrezno ukrepa:  
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− definira pojme benigni tumor, prekanceroza in maligni 
tumor; 

− našteje in poimenuje vrste benignih tumorjev v koži in 
opiše njihove značilnosti; 

− opiše splošne značilnosti prekanceroz;  
− našteje sedem zgodnjih sumljivih znakov malignih 

tumorjev v telesu nasploh in na koži;  
− našteje vrste in opiše značilnosti malignih tumorjev na koži 

in jih poimenuje;  
− se zave poklicne odgovornosti pri preprečevanju in 

zgodnjem odkrivanju tumorjev v koži;  
− definira in opiše značilnosti osnovnih tipov materinih 

znamenj;  
− našteje značilnosti potencialno nevarnih materinih 

znamenj; 
− pozna zgodnje znake malignizacije materinih znamenj. 

 
 
4. OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

• Teorija 
 
5. METODIČNO – DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
 
Učitelj je pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi posameznih učnih tem, in določanju zaporedja učnih vsebin avtonomen. 
Usmerjevalni cilji učitelja zavezujejo, da dijaka motivira za zdrav način življenja in primeren odnos do ljudi ter obvezuje k etičnemu ravnanju in poslovni 
moralnosti v poklicnem življenju. Informativni cilji obsegajo pridobivanje temeljnih strokovnih znanj na vseh zahtevnostnih ravneh, pri načrtovanju in 
izvajanju pouka naj učitelj omogoči doseganje vseh ciljev na čim višjih ravneh znanja.  
Formativni cilji se nanašajo na razvijanje motivacijskih, učnih, miselnih in socialnih spretnosti in kompetenc dijaka.  
Pouk naj poteka z uporabo različnih metod (razlaga, vodena diskusija, demonstracija, praktične aktivnosti dijakov, eksperimentiranje, metoda uporabe 
virov) in organizacijskih oblik (skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo). Pri pouku naj bo učitelj moderator, pouk naj bo usmerjen v aktivnosti 
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dijakov, ki omogočajo refleksijo izkustva, avtonomijo v razmišljanju, kritično analizo in ustvarjalnost. Razlaga in demonstracija naj bosta problemsko 
obarvani, frontalno delo naj se izmenjuje s skupinskim in individualnim. Pri pouku naj se dosledno uporablja strokovne medicinske izraze, da dijak 
ponotranji medicinski jezik. Učitelj naj dijake pri obravnavanju vsebin vedno opozarja na uporabnost konkretnih pridobljenih znanj v vsakdanjem 
življenju in v poklicu in jih navaja na potrebno svetovanje drugim. Pri pouku naj učitelj uporablja sodobno računalniško tehnologijo. 
Pri pouku naj bo zagotovljen interdisciplinarni pristop: pri obravnavi vsebin naj se učitelji strokovnih modulov časovno in vsebinsko povezujejo in 
usklajujejo.  
Ocenjevanje znanja pri obeh vsebinskih sklopih je sprotno ustno in pisno ob koncu vsake kompetence. Ocenjevanje zajema vse taksonomske ravni 
znanja. Pri ustnem ocenjevanju zahteva uporabno znanje, ki omogoča teoretično analiziranje strokovnih problemov. Pri pisnem ocenjevanju se poleg 
vprašanj in nalog izbirnega tipa zahteva reševanje strukturiranih nalog, ki vključujejo povezovanje strokovno teoretičnih in praktičnih znanj. Ocenjevanje 
seminarske naloge zahteva vnaprej izdelane in dijakom znane kriterije 
 
6. VIRI 
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