SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
FRIZER 2020

KATALOG ZNANJA
1. Ime modula: OBLIKOVANJE NAMENSKIH PRIČESK
2. Usmerjevalni cilji:
Dijak/inja:
- sledi in prepoznava modne trende in razvija čut za estetiko;
- prepoznava pomen mode in estetskega oblikovanja za različne namene in okolja;
- razume pomen izbire preparatov, pripomočkov in dodatkov glede na tehnike dela, vrsto
storitve in želen rezultat;
- poveže in uporabi znanja različnih strokovnih področij;
- pravilno izbere preparate in pripomočke ter vrsto in količino materiala za izbrano
storitev;
- uporablja strokovno izrazoslovje;
- uporablja literaturo in elektronske medije za pridobivanje informacij;
- razvija ideje za oblikovanje namenskih pričesk;
- razvija poklicne veščine za oblikovanje namenskih pričesk;
- oblikuje pričeske za različne namene;
- oblikuje pozitivno samopodobo, razvija samostojnost, strokovno in poklicno
odgovornost, natančnost, kreativnost in podjetnost ter organizacijsko kulturo na
delovnem mestu.
3. Poklicne kompetence:
1. Razvijanje idejnega koncepta namenskih pričesk.
2. Oblikovanje namenskih pričesk.
3. Povezovanje namenskih pričesk, ličenja obraza in nohtov z uporabljanjem različnih
pripomočkov, preparatov in dodatkov v celostno podobo.
4. Operativni cilji:
Razvijanje idejnega koncepta namenskih pričesk.
Informativni cilji
Dijak/inja:
- prepozna modne smernice v frizerstvu in
pojasni, zakaj so pomembne pri načrtovanju
namenskih pričesk;
- razloži pomen idejnega koncepta pri
oblikovanju namenskih pričesk;
- pojasni načrt oblikovanja namenske pričeske,
ličenja obraza in nohtov.

Formativni cilji
Dijak/inja:
- uporabi literaturo in elektronske medije kot vir
informacij;
- upošteva modne smernice in razvija lastno
ustvarjalnost;
- razvija idejni koncept za oblikovanje
namenskih pričesk;
- izdela individualni načrt oblikovanja
namenske pričeske, ličenja obraza in nohtov.
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Oblikovanje namenskih pričesk.
Informativni cilji
Dijak/inja:
- pojasni oblikovanje pričeske ter ličenje obraza
in nohtov glede na namen;
- interpretira pričesko kot enega od bistvenih
estetskih elementov pri oblikovanju celostne
podobe;
- opiše striženje namenske pričeske;
- našteje preparate za spreminjanje barv las in
razloži uporabo za doseganje posebnih barvnih
efektov;
- pojasni zakonitosti mešanja barv za dosego
posebnih barvnih učinkov;
- primerja preparate za utrjevanje las glede na
jakost utrjevanja za doseganje posebnih
oblikovnih efektov;
- pojasni izvajanje različnih tehnik oblikovanja
mokrih in suhih las za določen namen;
- opiše izdelavo pričeske za določen namen.

Formativni cilji
Dijak/inja:
- poveže pričesko, ličenje obraza in nohtov z
idejnim konceptom;
- izbere preparate in pripomočke za delo;
- preizkuša učinke uporabe dekorativnih
dodatkov na izgled pričeske in ličenja, glede
na material, barvo, obliko in velikost
dodatkov;
- striže namensko pričesko;
- oblikuje pričesko s posebnimi barvnimi efekti;
- uporabi različne pripomočke in preparate za
doseganje posebnih efektov na laseh in
pričeski;
- izvaja različne tehnike oblikovanja mokrih in
suhih las za dosego namenske pričeske;
- izdela pričesko za določen namen (za modno
revijo, predstavitev šole, tekmovanja…).

Povezovanje namenskih pričesk, ličenja obraza in nohtov z uporabljanjem različnih
pripomočkov, preparatov in dodatkov v celostno podobo.
Informativni cilji
Dijak/inja:
- pojasni posebnosti različnih vrst ličenj za
različne namene;
- uskladi namensko ličenje obraza in nohtov z
barvo las in obliko pričeske;
- pojasni vizualne lastnosti dekorativnih
dodatkov in predvidi njihovo uporabo pri
oblikovanju pričeske, ličenju in manikiri;
- opiše celostno podobo tako, da poveže
pričesko, ličenje obraza in nohtov z obleko.

Formativni cilji
Dijak/inja:
- izvede namensko ličenje obraza in nohtov;
- uporabi različne dodatke za lase ter jih poveže
v smiselno celoto;
- uporabi različne dodatke za ličenje obraza in
nohtov ter jih s pričesko poveže v smiselno
celoto;
- oblikuje celostno podobo tako, da poveže
pričesko, ličenje obraza in nohtov z obleko.
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