
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
KOZMETINI TEHNIK 
 
 
___________________________________________________________________________ 
1. IME MODULA: KOZMETIČNI IZDELKI (M 05) 
 
2. USMERJEVALNI  CILJI MODULA:  
 
Dijak: 
 

• pozna kozmetične izdelke, njihovo sestavo, kemijsko strukturo sestavin, mednarodno poimenovanje sestavin (INCI), lastnosti, delovanje in 
uporabo; 

• pravilno izvaja različne tehnološke postopke pri pripravi kozmetičnih izdelkov za nego; 
• načrtuje uporabo kozmetičnih izdelkov pri negi; 
• argumentira in uveljavlja svoje zamisli pri praktičnem delu; 
• razume in pravilno uporablja navodila na ovojnini; 
• samostojno sklepa o delovanju kozmetičnega izdelka na kožo in predvidi možne neželene učinke; 
• poveže znanja različnih strokovnih področij; 
• poveže teoretična znanja z izkušnjami pri praktičnem delu; 
• razume strokovno literaturo; 
• strokovno ustno in pisno komunicira;  
• aktivno sodeluje v skupini; 
• upošteva pravila, predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja; 
• odgovorno ravna s kemikalijami; 
• odgovorno ravna z odpadki. 

 

3. OPERATIVNI CILJI  
1. VSEBINSKI SKLOP: TEHNOLOŠKE OBLIKE KOZMETIČNIH IZDELKOV 
 

Poklicne kompetence 
 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
KOZMETINI TEHNIK 
 
 
___________________________________________________________________________ 

OZNAKA TEHNOLOŠKE OBLIKE 
KOZMETIČNIH IZDELKOV 

TKI1 
Izdelovanje osnovnih tehnoloških oblik in 
poznavanje zahtevnejših sodobnih oblik 
kozmetičnih izdelkov 

 

Operativni cilji 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
 
Dijak: 
 
− pozna: 
 plinaste oblike kozmetičnih izdelkov, 
 tekoče oblike kozmetičnih izdelkov, 
 poltrdne oblike kozmetičnih izdelkov, 
 trdne oblike kozmetičnih izdelkov; 
− opiše tehnološke oblike; 
− opiše postopek izdelave; 
− našteje in opiše sestavine; 
− našteje lastnosti in značilnosti posameznih tehnoloških oblik; 
− pozna nosilne sisteme; 
− opiše nosilne sisteme, njihove lastnosti in stabilnost; 
− definira topnost; 
− opiše fizikalno, kemijsko in mikrobiološko stabilnost 

posameznih tehnoloških oblik. 
 

 
Dijak: 
 
− skicira tehnološke oblike in označi sestavine; 
− izdela osnovne tehnološke oblike kozmetičnih izdelkov; 
− izbere vrsto ovojnine;  
− izbere potrebne oznake in navodila na ovojnini; 
− izbere primerne tehnološke oblike za posamezne tipe in 

stanja kože; 
− pravilno shranjuje kozmetične izdelke glede na 

tehnološko obliko; 
− pri nanosu na kožo upošteva tehnološko obliko; 
− predvidi prehajanje v kožo in učinke na koži; 
− skicira (shematično prikaže) nosilne sisteme; 
− predvidi učinke nosilnih sistemov na kožo in na ostale 

sestavine kozmetičnega izdelka. 
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2. VSEBINSKI SKLOP: KOZMETIČNI IZDELKI 
 

Poklicne kompetence 
 

OZNAKA KOZMETIČNI IZDELKI 

KI1 

Uporaba, sestava in delovanje različnih 
tehnoloških oblik kozmetičnih izdelkov za 
nego obraza, telesa, manikiro, pedikuro, 
ličenje in masažo 

KI2 

Poimenovanje in poznavanje sestavin 
kozmetičnih izdelkov za nego obraza, 
telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in 
masažo 

KI3 

Analiziranje delovanja in razumevanje 
uporabe kozmetičnih izdelkov za nego 
obraza, telesa, manikiro, pedikuro, ličenje 
in masažo 

 

Operativni cilji 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak: 
 
− pozna tehnološke oblike izdelkov, ki se uporabljajo za nego 

obraza, telesa, za osebno higieno, za manikiro, pedikuro, 
ličenje in masažo; 

− opiše tehnološke oblike; 
− našteje lastnosti posameznih tehnoloških oblik; 
− opiše stabilnost posameznih tehnoloških oblik; 
− opiše vpliv tehnološke oblike na prehajanje v kožo in delovanje 

izdelka; 
− pozna sestavine izdelkov, ki se uporabljajo za nego obraza, 

telesa, za osebno higieno, manikiro, pedikuro, ličenje in 
masažo; 

− pozna antimikotike; 
− našteje lastnosti sestavin in opiše stabilnost sestavin 

kozmetičnih izdelkov; 
− opiše vpliv sestavin kozmetičnih izdelkov na prehajanje v kožo, 

delovanje in stabilnost izdelka; 
− primerja pigmente in barvila v ličilih in hrani; 
− pozna učinke eteričnih olj na telo; 
− našteje in opiše tipične kozmetično učinkovite spojine, ki se 

uporabljajo za nego posameznih tipov in stanj kože;  
− našteje in opiše značilne kozmetično učinkovite spojine, ki se 

uporabljajo glede na namen masaže; 
− našteje in opiše značilne kozmetično učinkovite spojine za 

manikiro pedikuro in ličenje; 
− našteje in opiše podlage primerne za posamezne tipe in stanja 

kože; 
− našteje in opiše kozmetične izdelke za posamezne tipe in stanja 

kože ter namen uporabe; 

Dijak: 
 
− izbere ustrezno tehnološko obliko glede na tip in stanje 

kože; 
− upošteva lastnosti posameznih tehnoloških oblik; 
− upošteva vpliv tehnološke oblike na učinkovitost 

izdelka; 
− predvidi primernost posameznih tehnoloških oblik za 

posamezne faze nege obraza, telesa, osebne higiene, 
manikire, pedikure, ličenja in masaže; 

− predvidi primernost posameznih tehnoloških oblik za 
specialno nego rok; 

− izbere sestavine, ki se uporabljajo za posamezni tip in 
stanje kože; 

− upošteva lastnosti posameznih sestavin; 
− upošteva vpliv sestavin na učinkovitost izdelka;  
− predvidi primernost posameznih sestavin za posamezne 

faze nege obraza, telesa, osebne higiene, manikire, 
pedikure, ličenja in masaže; 

− izbere sestavine glede na cilj nege, osebne higiene, 
manikire, pedikure in masaže; 

− izbere sestavine glede na cilj, ki ga želimo doseči z 
ličenjem (dnevno ličenje, ličenje za posebne priložnosti 
….); 

− upošteva neželene učinke nekaterih sestavin na kožo, 
telo in nohte; 

− uporablja poleg slovenskega še mednarodno INCI 
poimenovanje; 

− pravilno uporablja antimikotike; 
− pravilno shranjuje kozmetične izdelke; 
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− pozna sestavine kozmetičnih izdelkov za nego obraza, telesa, za 
osebno higieno, manikiro, pedikuro, ličenje in masažo; 

− opiše vpliv na prehajanje sestavin v kožo in delovanje izdelka 
za nego obraza, telesa, za osebno higieno, manikiro, pedikuro, 
ličenje in masažo; 

− razume navodilo na ovojnini; 
− pozna indikacije za uporabo antimikotikov; 
− pozna želene in neželene učinke antimikotikov. 

 

− uporabi ustrezne kozmetične izdelke glede na tip in 
stanje kože ter stanje nohtov; 

− na podlagi sestavin sklepa kakšno bo delovanje 
izdelka; 

− na podlagi sestavin sklepa kakšno bo prodiranje 
aktivnih spojin v kožo; 

− samostojno poišče dodatne novejše strokovne 
informacije; 

− pripravi kozmetične izdelke za specialno individualno 
nego; 

− uporabi ustrezne postopke pri pripravi kozmetičnih 
izdelkov za individualno specialno nego; 

− dosledno upošteva navodilo za uporabo izdelka; 
− razloži stranki učinke in način uporabe kozmetičnih 

izdelkov; 
− pravilno uporablja strokovne termine; 
− svetuje (da navodilo) za uporabo in za shranjevanje 

kozmetičnih izdelkov doma. 
 
4. OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

• Teorija 
• Vaje 

 
5. METODIČNO – DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
 
Poleg verbalno-tekstualnih metod priporočamo uvajanje dobro vodenega izkušenjskega učenja in ilustrativno demonstracijske metode, ki bi dijaka 
miselno aktivirale.  
Pouk naj bo pester in dinamičen, tako z vidika uporabljenih učnih metod, kot z vidika uporabljenih organizacijskih oblik. Težišče aktivnosti naj bo na 
dijakih/injah, učitelji prevzamejo vlogo moderatorja in organizatorja aktivnosti. 
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Frontalno delo naj se izmenjuje z individualnim in skupinskim (sodelovalno učenje). Dijaka/injo usmerjamo v razmišljanje, kako dobljeno znanje 
uporabimo v praksi in vsakdanjem življenju. 
Po zaključku posameznega vsebinskega sklopa priporočamo preverjanje znanja celotnega vsebinskega sklopa.  
Pri ustnem preverjanju ocenjujemo znanje in uporabo znanja. 
Za pisno preverjanje uporabimo različne tipe nalog. Za preverjanje in ocenjevanje nižjih nivojev naloge izbirnega tipa, kratkih odgovorov in pri 
vsebinskem sklopu Kemija v kozmetiki tudi enostavnejše računske naloge. Za zagotavljanje znanja na nivoju analize, sinteze in vrednotenja priporočamo 
strukturirane naloge. 
S samostojnimi izdelki dijakov/inj preverjamo njihovo sposobnost ločevanja pomembnih in nepomembnih dejstev, povezovanje informacij in izkušenj 
v smiselno celoto, sposobnost kritične presoje. Pri vsebinskih sklopih Kozmetični izdelki za manikiro, Kozmetični izdelki za pedikuro, Kozmetični 
izdelki za ličenje in Kozmetični izdelki za masažo naj dijaki/inje s samostojnim delom doma poiščejo novejša spoznanja na teh področjih in povežejo s 
splošnim znanjem v obliki referatov in pripravi na predstavitveni nastop v šoli. 
Po zaključku posameznega vsebinskega sklopa priporočamo preverjanje znanja celotnega vsebinskega sklopa.  
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