Naziv programske enote

Ličenje

Program

Ličenje

Področje

Storitvena dejavnost
SPLOŠNI DEL

Utemeljenost

V sodelovanju z gospodarstvom in raziskavami trga dela
Območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje se je za
usposabljanje odraslih oseb zasnoval program s področja
Ličenja. Skladen je s projektom »Razvoj UPD 2017«, ki ga
financiralo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
Spremembe na trgu dela so privedle tudi do potreb po
spremembah v programih izobraževanja in usposabljanja za
frizersko in kozmetično storitveno dejavnost. Programi pred
prenovo niso vsebovali modula ličenja, ki se je sedaj pokazal
za potrebno dodatno dejavnost v frizerstvu in kozmetiki.
Povpraševanje po teh storitvenih dejavnostih je vedno večje;
kandidat lahko svoje delo opravlja na modnih revijah, v
televizijskih studiih (televizijskih oddajah, reklamah,
videospotih …), lepotnih tekmovanjih, lahko sodeluje s
fotografi (za revije, časopise …), lahko dela kot predstavnik
kozmetičnega podjetja, v kozmetičnem ali frizerskem salonu,
lahko pa je tudi samozaposlen.
Na usposabljanju se bo naučil samostojno organizirati,
načrtovati, pripraviti, izvesti individualni, namenski in
specialni make-up, poslikavo obraza in telesa ter svetovati
strankam. Usposabljanje se zaključi s praktičnim preverjanjem
znanja. Program usposabljanja s področja ličenja je zasnovan
tako, da je skladen s katalogom strokovnih znanj in spretnosti
za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Kandidat, ki si
želi pridobiti poklicno kvalifikacijo Vizažist /vizažistka, mora
izpolnjevati znanja anatomije in fiziologije kože, ki so
določena z izobraževalnimi programi Frizer, Kozmetični
tehnik, Bolničar negovalec, Tehnik zdravstvene nege in
Farmacevtski tehnik.
V skladu z izobraževanjem odraslih v Republiki Sloveniji je
potrebno razvijati nove programe za odrasle, jih usposabljati
za potrebe dela, s ciljem pridobivanja novih poklicnih
zmožnosti za uspešen vstop na trg dela, za uspešen razvoj
kariere in zviševanje konkurence na trgu dela.

Ciljna skupina

Program usposabljanja je namenjen kandidatom, ki imajo
končano vsaj osnovnošolsko izobrazbo ali srednje poklicno
izobraževanje. Program je primeren za frizerje in kozmetične
tehnike, ki so se izobraževali pred prenovo programa, ko
programi niso vsebovali modula ličenja, in za vse, ki se želijo
naučiti veščin in svetovanja ličenja.

Cilji programa

Obseg programa

Cilji programa so usposobiti kandidate, da samostojno
organizirajo, načrtujejo, pripravijo, izvedejo individualne,
namenske in specialne make-upe, svetujejo strankam ter
izvedejo poslikave obraza in telesa.
Kandidati skozi usposabljanje pridobijo vsa praktična znanja,
da lahko pristopijo v postopek potrjevanja in preverjanja
nacionalne poklicne kvalifikacije Vizažist/vizažistka.
96 ur

• Teoretični del

10 ur

• Praktični del

86 ur

Pogoji za končanje programa

Storitev z zagovorom.
Praktično preverjanje znanja in spretnosti izvede predavatelj:
• preverja in ocenjuje strokovna znanja in spretnosti
kandidatov, ki so določena s katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti;
• vodi zapisnik o vrednotenju znanja;
• v skladu s katalogom določi začetek in trajanje preverjanja.
Preverjanje skupno ne sme trajati več kot 120 minut.

POSEBNI DEL
Vsebine programa

Program vsebuje naslednje vsebine:
• spoznavanje delovnega okolja in zahtev dela;
• povezovanje teoretičnega znanja z izkušnjami pri
praktičnem delu;
• razvijanje ročne spretnosti;
• prepoznavanje nevarnosti na delovnem mestu in
zagotavljanje varnega delovnega okolja ob upoštevanju
predpisov o varstvu pri delu;
• racionalna raba energije, materiala in časa;
• načrtovanje poteka dela;
• izvedba individualnih, namenskih in specialnih make-upov
ter poslikave obraza in telesa;
• svetovanje strankam pri izbiri in uporabi izdelkov ter
pripomočkov za ličenje;
• strokovno komuniciranje ter uporaba strokovne
terminologije;
• ustvarjanje samopodobe in razvijanje samostojnosti,
odgovornosti, natančnosti, kreativnosti in podjetnosti;

razvijanje zavesti o vseživljenjskem izobraževanju ter
spremljanje in prilagajanje novim spoznanjem na
področju stroke;
spoznavanje pomena dobrih medosebnih odnosov za
učinkovitost pri delu.

•

•

Kompetence, pridobljene s
programom

Spretnosti, pridobljene s
programom

Kandidati si s programom pridobijo naslednje kompetence:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
racionalno rabi energijo, material in čas
varuje zdravje in okolje
komunicira s strankami, snemalcem in z režiserjem
razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
izdela make-up
izdela namenske in specialne make-upe
poslika obraz in telo
svetuje strankam individualni make-up in pri izbiri
izdelkov ter pripomočkov za make-up

•

Kandidat pojasni osnove načrtovanja, organizacije dela
in vodenja ustrezne dokumentacije;
utemelji pomen osebne priprave, priprave prostora,
pripomočkov in stranke za delo;
pojasni pomen vrednotenja in kontrole lastnega dela;
izbere postopke in načine za racionalne rabe energije,
materiala in časa;
obrazloži ukrepe za varovanje lastnega zdravja in zdravja
stranke;
opredeli nevarnosti za okolje ob nepravilnem rokovanju
z materialom in odpadki;
opiše tehnike verbalne in neverbalne komunikacije ter
pravila poslovnega komuniciranja;
obrazloži dejavnike, ki vplivajo na komunikacijo;
utemelji pomen zbiranja informacij za izvedbo dela;
upošteva pomen ustvarjanja zaupnega odnosa z
uporabnikom;
razloži moralno-etična načela in pomen varovanja
poklicne skrivnosti;
pojasni pomen strokovnega, profesionalnega in
humanega odnosa do uporabnikov in sodelavcev;
pojasni osnovna načela timskega dela;
opiše osnove poslovanja;
zaščiti stranko z ogrinjalom;
površinsko očisti obraz;
pripravi kožo za nadaljnje postopke ličenja;
oblikuje obrvi;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popravlja večje ali manjše napake s korekturno tehniko;
izbere puder glede na ten kože;
izbere kvaliteto in barvo pudra za kožo okoli oči;
oblikuje morfologijo obraza z uporabo barv in tehnik;
nanese puder v treh stopnjah: korekturni puder, ten
puder, puder v prahu;
določi razmerja in simetrije med elementi obraza;
izbere tehniko, preparate in pripomočke za čiščenja
obraza;
zna uporabljati preparate glede na tip in stanje kože;
presodi razmerja med očmi in obliko obraza;
analizira osnovna pravila oblike obrvi glede na elemente
obraza;
izvede tehnike oblikovanja obrvi;
upošteva estetiko in simetrijo obraza;
prepozna določiti neestetske pojave na obrazu;
izbere korekturne tehnike;
izbere izdelke za korekcijo;
prepozna osnovne in ostale tene kože;
izbere različne pudre glede na kvaliteto in vrsto pudra;
uporabi osnove senčenja in svetlobe;
uporabi tehnike teniranja, toniranja, niansiranja,
senčenja, barvanja;
analizira načela simetrije obraza in elementov obraza;
izbere ustrezne barve, ki ne povzročajo odboja svetlobe;
uporabi ustrezne jakosti barve;
uporabi močnejše posebne efekte;
uporabi intenzivnejše barve;
določi barvni spekter v odvisnosti od vrste in jakosti
svetlobe;
izdela make-up glede na zgodovinsko obdobje;
presodi barve, ki odbijajo ali absorbirajo svetlobo;
uporabi tehnike doseganja posebnih efektov;
obrazloži značilnosti ličenja v zgodovinskih obdobjih;
identificira želje in se pogovori s stranko;
svetuje stranki pri izboru lika glede na značilnosti obraza
in telesa;
analizira mimiko obraza;
poslika glede na izbrani lik;
izbere barve in pripomočke za poslikavo;
izdela izbrano poslikavo;
izbere tehnike in izdelke za poslikavo obraza in telesa;
zna prepoznati posamezne like in teme; razloži namen
svetovanja stranki;
opiše načine podajanja informacij;
uporablja različne načine in vire informacij.

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Kandidati si med usposabljanjem pridobijo naslednje splošne
kompetence:
• samostojno organizirati, načrtovati, se pripraviti na delo
in ga izvesti,
• vrednotiti delo ter voditi dokumentacijo,
• komunicirati, prisluhniti in svetovati,
• reševati in se prilagajati na nepredvidene situacije,
• delati pod časovnim pritiskom,
• delati v skupini,
• komunicirati s sodelavci in nadrejenimi,
• vseživljenjsko učenje,
• osebnostni razvoj.

Organizacija izobraževanja
Teoretični
del

•
•
•

Praktični
del

VSEBINSKI SKLOP
teorija ličenja
varovanje zdravja in varstvo
pri delu
poslovna komunikacija

Priprava obraza
• zaščiti stranko z ogrinjalom
• površinsko očisti obraz
• pripravi kožo za nadaljnje
postopke ličenja
Oblikovanje obrvi
•
pozna osnovna pravila
oblike obrvi glede na
elemente obraza
• pozna tehnike oblikovanja
obrvi
• pozna tehniko barvanja
obrvi in trepalnic
• pozna korekcijo in senčenje
obrvi

ČAS.OB.
4 ure
4 ure
2 uri
10 ur
4 ure

4 ure

Korekcija in podlaga kože
10 ur
• popravlja večje ali manjše
napake s korekturno tehniko
• izbere puder glede na ten
kože
• izbere kvaliteto in barvo
pudra za kožo okoli oči

oblikuje morfologijo obraza
z uporabo barv in tehnik
• nanese puder v treh
stopnjah: korekturni puder,
ten puder, puder v prahu
• določi razmerja in simetrije
med elementi obraza
• pozna osnove senčenja in
svetlobe
• pozna tehnike teniranja,
toniranja, niansiranja,
senčenja, barvanja
Ličenje oči
• analizira obliko oči in izbere
ustrezno tehniko ličenja in
barve senčil glede na obliko
in barvo oči
• senčenje in občrtovanje oči
• nanos maskare
•

Umetne trepalnice
• pozna vrste umetnih trepalnic
in tehnike nanosa na oči

10 ur

2 uri

Korekcije
4 ure
• korekcija obrvi, nosu in ličnic
Ličenje ličnic
• pozna tehnike ličenja ličnic

4 ure

Ličenje ustnic
• pozna tehnike ličenja in
korekcije ustnic
• utrjevanje make-upa

8 ur

Namensko in specialno ličenje
• izbere ustrezne barve, ki ne
povzročajo odboja svetlobe
• uporabi ustrezne jakosti
barve
• uporabi močnejše posebne
efekte
• uporabi intenzivnejših barve
• določi barvni spekter v
odvisnosti od vrste in jakosti
svetlobe

32 ur

•
•
•
•

izdela make-up glede na
zgodovinsko obdobje
pozna barve, ki odbijajo ali
absorbirajo svetlobo
pozna tehnike doseganja
posebnih efektov
pozna značilnosti ličenja v
zgodovinskih obdobjih

Poslikava obraza in telesa
8 ur
• identificira želje in se
pogovori s stranko
• svetuje stranki pri izboru lika
glede na značilnosti obraza
in telesa
• analizira mimiko obraza
• poslika glede na izbrani lik
• izbere barve in pripomočke
za poslikavo
• izdela izbrano poslikavo
• pozna tehnike in izdelke za
poslikavo obraza in telesa
• zna prepoznati posamezne
like in teme

SKUPAJ

86 ur
96 ur

Izobrazba in kompetence
izvajalca programa

Program usposabljanja lahko izvaja strokovna oseba, ki ima
srednješolska znanja s področja kozmetike ali frizerstva in
najmanj pet let delovnih izkušenj kot vizažist /vizažistka.

Spremljanje izvajanja
programa

Izvajalec zagotovi izvedbo v ustrezni organizaciji in v prostoru
z optimalnimi pogoji, ki so določeni za to vrsto dejavnosti.
Izvajalec pripravi urnik, ki mora biti zaradi narave dela
fleksibilen.
Na vsakem srečanju se vodi dnevnik o predelani učni snovi in
preverja prisotnost, ki jo udeleženci potrdijo s podpisom na
listo prisotnosti.
Znanje se preveri na koncu izobraževanja – s praktičnem
preverjanju znanja in spretnosti. Preverjanje znanja izvede
izvajalec.

Evalvacija

Kandidati po usposabljanju izpolnijo anonimni vprašalnik o
izobraževalnem programu, urniku, izvedbi, pogojih dela,
strokovnosti med delom in podajanjem znanja predavatelja.
Evalvacija je namenjena izvajalcu programa za povratno

Potrdila

informacijo o zadovoljstvu udeležencev in odpravljanje
morebitnega nezadovoljstva. Na podlagi povratne informacije
udeležencev lahko izvajalec izvede naslednja usposabljanja
bolj kakovostno.
Po uspešno zaključenem usposabljanju kandidati prejmejo
potrdila, na katerih so zapisani vsebinski sklopi in
kompetence, ki jih kandidat pridobi med izobraževanjem:
• izdelava make-upa
• izdelava namenskega in specialnega make-upa
• poslikava obraza in telesa

Ravni kvalifikacij SOK
Ime kvalifikacije
Tip kvalifikacije
Vrsta kvalifikacije
Vrsta izobraževanja
Vstopni pogoji
ISCED področje
Raven kvalifikacije
Učni izidi

Ocenjevanje in
zaključevanje

Ocenjevalci
Pogoji za pridobitev
listine
Napredovanje

Program - Ličenje
Potrdilo o opravljenem programu ličenja
Poklicna kvalifikacija SOK raven 4
Izpopolnjevanje
Program usposabljanja je namenjen kandidatom, ki imajo končano
vsaj osnovnošolsko izobrazbo ali srednje poklicno izobraževanje.
Frizerstvo in kozmetika
SOK 4
EOK 4
Kandidat:
- načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
- racionalno rabi energijo, material in čas,
- varuje zdravje in okolje,
- komunicira s strankami, snemalcem in z režiserjem,
- razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
- izdela make-up,
- izdela namenske in specialne make-upe,
- poslika obraz in telo,
- svetuje strankam individualni make-up in pri izbiri izdelkov ter
pripomočkov za make-up.
NAČIN PREVERJANJA
Storitev z zagovorom.
-preverja in ocenjuje strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so
določena s katalogom standardov.
-Znanje kandidatov se ocenjuje s praktičnim izdelkom na modelu.
Uspeh na izpitu se ocenjuje z opravil ali ni opravil.
Preverjanje in ocenjevanje izvede izvajalec oz. predavatelj programa.
Kandidat mora uspešno opraviti storitev in dokazati, da dosega
znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov
strokovnih znanj in spretnosti.
Kandidati skozi usposabljanje pridobijo vsa praktična znanja, da lahko
pristopijo v postopek potrjevanja in preverjanja nacionalne poklicne

Izvajalci

kvalifikacije Vizažist/vizažistka. Pridobiti si še morajo znanja anatomije
in fiziologije kože, ki so določena z izobraževalnimi programi Frizer,
Kozmetični tehnik, Bolničar negovalec, Tehnik zdravstvene nege,
Farmacevtski tehnik.
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje znanja programa
ličenja so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri,
šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.
Program usposabljanja lahko izvaja strokovna oseba, ki ima
srednješolska znanja s področja kozmetike ali frizerstva in najmanj pet
let delovnih izkušenj kot vizažist /vizažistka.

»Razvoj UPD 2017« – Razvojne aktivnosti na področju izpopolnjevanja oziroma usposabljanja za potrebe dela v letu 2017

