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KATALOG ZNANJA 

1. Ime modula: MODELIRANJE NOHTOV  

2. Usmerjevalni cilji: 

Dijak/inja:  

- utemelji pomen urejenega delovnega okolja za modeliranje nohtov; 

- razvija praktične spretnosti za modeliranje nohtov; 

- razvija estetski čut in občutek za skladje oblik in barv; 

- povezuje teoretična in praktična strokovna znanja;  

- izbira in pripravi preparate ter predvidi čas opravljanja storitve za modeliranje nohtov,  

- v skladu s sodobnimi trendi strokovno svetuje, prilagodi vrsto modeliranja nohtov ter 

uporabo ustreznih preparatov z upoštevanjem želje stranke; 

- uporablja strokovno izrazoslovje; 

- uporablja strokovno literaturo in elektronske medije za pridobivanje informacij; 

- oblikuje pozitivno samopodobo, razvija samostojnost, strokovno in poklicno 

odgovornost, natančnost, kreativnost in podjetnost ter organizacijsko kulturo na 

delovnem mestu; 

- prepoznava nevarnosti na delovnem mestu in zagotovi varno delovno okolje; 

- odgovorno ravna s preparati in pripomočki za modeliranje nohtov. 

3. Poklicne kompetence: 

1. Pripravljanje delovnega prostora sebe in stranke skladno s higiensko varnostnimi 

predpisi.  

2. Izvajanje modeliranja nohtov.  

3. Operativni cilji: 

Pripravljanje delovnega prostora sebe in stranke skladno s higiensko varnostnimi predpisi. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- utemelji pomen osebne priprave, priprave 

prostora, pripomočkov in stranke na storitev; 

- spozna in pojasni pomen in uporabo 

pripomočkov za zaščito stranke in 

pripomočkov za samozaščito pri modeliranju 

nohtov; 

- pojasni pomen dezinfekcije in sterilizacije 

pripomočkov. 

Dijak/inja: 

- pripravi delovni prostor, sebe in stranko 

skladno s higiensko varnostnimi predpisi; 

- izvede dezinfekcijo in sterilizacijo 

pripomočkov. 

 

 

Izvajanje modeliranja nohtov.  

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- razloži postopek analize nohtov in kože rok;  

- opiše kontraindikacije za modeliranje nohtov; 

Dijak/inja: 

- analizira nohte in kožo rok; 

- prepozna kontraindikacije za modeliranje 

nohtov; 
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- opiše preparate in pripomočke za modeliranje 

nohtov; 

- primerja preparate za modeliranje nohtov; 

- razloži uporabo pripomočkov, naprav in 

preparatov; 

- pojasni pomen individualnega načrtovanja za 

modeliranje nohtov; 

- pojasni pomen svetovanja stranki pri 

modeliranju nohtov; 

- primerja prednosti in slabosti modeliranja 

nohtov; 

- razloži možnosti izbire tehnik modeliranja 

nohtov glede na tip, deformacije in anomalije 

nohtov; 

- opiše pripravo nohtov za modeliranje; 

- pojasni pomen sušenja in suhosti nohtov pred 

modeliranjem; 

- opiše značilnosti šablon in konic ter 

posebnosti pri uporabi; 

- opiše delovanje LED in UV luči ter nevarnosti 

uporabe; 

- pojasni delovanje UV svetlobe na kožo; 

- opiše vpliv svetlobe na strjevanje preparatov 

za modeliranje nohtov; 

- razloži pomen piljenja nohtov; 

- pojasni nadaljnjo nego rok in nohtov po 

modeliranju; 

- razloži izvajanje korekcije nohtov; 

- opiše postopek odstranjevanja umetnih 

nohtov; 

- razloži, kako se pri postopku odstranjevanja 

umetnih nohtov izogniti poškodbam naravnih 

nohtov; 

- razloži, zakaj in kako je potrebno negovati 

naravne nohte po odstranitvi umetnih nohtov. 

- izbere preparate in pripomočke za modeliranje 

nohtov; 

- izdela individualni načrt modeliranja nohtov; 

- svetuje stranki na osnovi izdelanega 

individualnega načrta modeliranja nohtov; 

- pripravi nohte za modeliranje; 

- izvede tehnike podaljševanja nohtov z 

različnimi preparati za modeliranje; 

- izvede podaljševanje nohtov z umetnimi 

konicami in s šablonami; 

- izbere in namesti ustrezne umetne konice za 

podaljševanje nohtov; 

- izbere in namesti šablone za podaljševanje 

nohtov; 

- modelira nohte; 

- modelirane nohte utrjuje z LED ali UV lučmi; 

- oblikuje nohte s piljenjem ; 

- lakira in poslika nohte; 

- uporabi dekorativne dodatke za nohte; 

- izbere in uporabi preparat za nego rok in 

nohtov po modeliranju; 

- izvede korekcijo nohtov; 

- mehansko odstrani umetne nohte; 

- neguje nohte po odstranitvi umetnih nohtov; 

- stranki svetuje nadaljnjo nego. 

 

 




