NAVODILA ZA IZVEDBO DRUGE IZPITNE ENOTE – ZAKLJUČNO DELO 2019/2020
(s prilagoditvijo v času izrednih razmer Covid - 19)
Dijaki/-inje opravljano na praktičnem delu zaključnega dela naslednje storitve:
Storitev

Moško striženje

Opis storitve

Tehnološke zahteve

Modno ali klasično moško
striženje z oblikovanjem okoli
ušes. Oblikovanje v pomensko
celoto – oblikovanje namenske
svečane moške pričeske.

Striženje las se izvaja z glavnikom,
škarjami, strojčkom za striženje las in
britvijo. Lase je potrebno skrajšati
najmanj 1 cm po celi glavi. Vsa
kozmetična sredstva so dovoljena.

Priporočamo, da ima moški model na
dan izpita umito glavo!
Modno
žensko
striženje,
ki
je
Striženje se izvaja na dolgih, srednje
Žensko striženje
podlaga za sodobno pričesko. dolgih ali kratkih laseh. Lase je potrebno
skrajšati najmanj 2 cm po celi glavi.
Enodolžinsko striženje ni primerno,
striženje se mora izvajati po celi glavi.
Dnevna pričeska poljubne Lase je potrebno oblikovati s fenom in
Oblikovanje
pričeske s fenom oblike, sušenje las s fenom in ščetko v sodobno dnevno pričesko.
Dovoljena so vsa sredstva za utrjevanje in
ščetko.
in ščetko
pripomočki za delo.

Večerna svečana
namenska
pričeska
(zaključni ples)

Večerna speta svečana pričeska
za zaključni ples. Pričesko se
oblikuje
v
estetsko
in
pomensko celoto.

Lase po celi glavi je potrebno speti v
večerno svečano pričesko. Lase je
potrebno pred spenjanjem ustrezno
pripraviti.
Dovoljena
je
uporaba
kozmetičnih sredstev in sredstev za
utrjevanje, ter vseh pripomočkov za
spenjanje las.
Storitev se izvaja na šolskih vadbenih
lutkah.
Obvezno prinesite svoje stojalo za lutko!
Po opravljeni storitvi mora dijak
obvezno lutko razčesati, umiti in posušiti
lase ter jo vrniti v prvotem stanju.

•

Čas opravljanja praktičnega dela zaključnega dela je 4 ure.

Pri delu je obvezna uporaba mask, tako za dijaka/-injo in modele, ki jih
potrebujete že za vstop v šolo (si jih priskrbite sami). Ostala obvezna oprema
(zaščitna očala ali vizir, ogrinjala za enkratno uporabo) bo za dijake na voljo v šoli.

PRIPOMOČKI ZA DELO – obvezno prinesti na izpit:
Halja ali delovna majica, ortopedski čevlji, 4 brisače, ogrinjalo za striženje,
zaščitni papir, metlica za čiščenje las, fen, ščetke, glavnik za razčesavanje, šilasti
glavnik, glavnik za striženje, ploščata ščetka za razčesavanje, škarje, šestice, stojalo
za lutko, lasnice in sponke za spenjanje las. Dijak/-inja prinese tudi ves material za
delo (šampon, balzam, utrjevalci).

POGOJI ZA PRISTOP K OPRAVLJANJU ZAKLJUČNEGA IZPITA:
•
•
•
•

•

•

•

Dijak/-inja na praktični del zaključnega izpita obvezno pristopi urejen/a po
zdravstveno higijenskih predpisih (delovna obleka in obutev). Brez tega
opravljanje izpita ni mogoče!
S seboj obvezno prinesete vso predpisano opremo in pripomočke ter material za
delo.
Dijak/-inja delo opravlja na modelih: 1 moški model in 1 ženski model za striženje
las. Spenjanje las se opravlja na šolskih vadbenih lutkah.
Dijak/-inja mora dokazati, da je opravil/a vse obveznosti predpisane s
programom - potrdilo o opravljenem PUD-a, ocene pri vseh predmetih ter
poravnana šolnina oz prijavnina na izpit (za občane).
Dijak/-inja pred pristopom na ZI izdela in mentorju odda poročilo - zaključno
nalogo, v kateri predstavi načrt izvedbe vseh v navodilih navedenih storitev
(moško striženje, zahtevno barvanje las, žensko striženje, oblikovanje dnevne
pričeske, spenjanje večerne pričeske, ličenje in manikira). Osnutek naloge ob
dogovorjenem datumu odda mentorju, ki nalogo pregleda in dijaku/-inji da
navodila za popravke.
Dijak/-inja do zagovora poročila (zaključne naloge) ustrezno dopolni tudi s
slikovnim gradivom, skicami in evalvacijo lastnega dela. Zaključeno in urejeno
poročilo natisnjeno prinesejo na zagovor, skupaj s power point predstavitvijo
svojega dela.
Pri izdelavi poročila - zaključne naloge je obvezno upoštevati vsa navodila
mentorjev, tako vsebinske narave kot tudi tehnična navodila za pisanje
seminarskih nalog (oblika naloge, ustrezna velikost in vrsta pisave, natančno in
pravilno navajanje virov ...).

