Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa

OSEBNO LIČENJE

Področje

Storitve

Predlagatelj programa (ime

SFŠ LJUBLJANA

šole in imena pripravljalcev
programa)

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Program osebnega ličenja je namenjen zaposlenim osebam, ki se želijo naučiti
osebnega ličenja za različne priložnosti. Ličenje je pomemben element celostne
zunanje podobe zaposlenih posameznikov, zato bodo opolnomočeni zaposleni
samozavestneje in učinkoviteje nastopali na trgu dela ter s tem povečevali svojo
konkurenčnost.

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Pogoji za vključitev v
program

Program je namenjen pridobivanju strokovnih znanj, s katerimi udeleženci
izboljšujejo svojo urejenost in samopodobo ter tako večajo svoje poklicne
zmožnosti in fleksibilnost na trgu dela.

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju
ličenja in osebne urejenosti, ki bodo pozitivno učinkovale na njihovo lastno
samopodobo in urejenost, s tem pa posledično na učinkovitost in kakovost
dela v delovnem okolju in osebnem življenju.
Ciljne skupine bodo:
 zaposleni na delovnih mestih, pri katerih je urejena zunanja
podoba še posebej izpostavljena;
 zaposlene osebe, ki želijo konkurirati za nova delovna mesta ali
napredovati v horizontalni ali vertikalni smeri.
Zaposlitev ali samozaposlitev v ciljni skupini ob podpisu pogodbe o
usposabljanju.

(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju ličenja in osebne
urejenosti, ki bodo izboljšale njihovo lastno samopodobo in urejenost, s
tem pa tudi kakovost dela in fleksibilnost na trgu dela.

Obseg programa (skupno št. ur)
Oblika dela

50 ur
Kontaktne ure

On line delo
(max 50 %
celotnega
programa)

Teoretični del (št. ur)

5 ur

Praktični del (št. ur)

35 ur

Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)




Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

10 ur

Lista prisotnosti
Fotografija treh izdelkov – osebno ličenje za različne priložnosti

Pogoji za končanje
programa

80% prisotnost in oddane 3 fotografije storitve – osebno ličenje za različne
priložnosti.

POSEBNI DEL
Vsebine programa














Kompetence, pridobljene s
programom

Površinsko čiščenje kože in priprava kože na ličenje
Pripomočki za ličenje
Spoznavanje osnovnih teorij ličenja – barvna teorija in teorija svetljenja
in senčenja
Korekcije nepravilnosti na obrazu
Izbira in nanos ustrezne podlage za ličenje
Utrjevanje podlage
Korekcije morfologije obraza – senčenje
Korekcije oblik očesa in ličenje oči
Oblikovanje obrvi
Oblikovanje in korekcije ustnic
Nanašanje rdečila na obraz
Posebnosti ličenja za različne priložnosti

Udeleženec/zaposleni:


















se ustrezno pripravi na delo, pripravi prostor in pripomočke;
pri delu racionalno rabi energijo, material in čas;
upošteva sanitarno-higienske predpise;
ustrezno higiensko oskrbi pripomočke po končanem delu;
uporablja različne pripomočke in izdelke za ličenje, fiksiranje in
utrjevanje;
pripravi kožo za postopke ličenja;
upošteva pravila in nanaša podlago;
razloži in upošteva načela simetrije in elementov obraza;
oceni razmerja med elementi obraza in prepozna neestetske pojave na
obrazu;
uporablja ustrezne tehnike senčenja in svetlobe, tehnike teniranja,
toniranja, niansiranja, senčenja in barvanja;
izbere in uporabi ustrezne korekturne tehnike;
analizira obliko oči in izbere ustrezno tehniko ličenja in barve senčil
glede na obliko in barvo oči;
analizira ustnice glede na razmerje med elementi obraza in prepozna
odstopanja;
uporablja tehnike občrtavanja s svinčnikom ter nanos šminke;
senči ličnice glede na obliko obraza oziroma glede na razmerje med
elementi obraza;
uporablja tehnike in izdelke za korekcijo in ličenje obrvi;
ustrezno se naliči glede na namen (dnevno ličenje, večerno ličenje,
ličenje za fotografijo, kamero in gledališče, ličenje za posebne
priložnosti …).

Spretnosti, pridobljene s
programom

Udeleženec/zaposleni:

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Udeleženec/zaposleni:

Organizacija izobraževanja
(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)































Izobrazba in kompetence
izvajalca(-ev) programa



(stopnja in smer izobrazbe)



pozna osnovna načela ličenja;
obraz površinsko očisti in pripravi kožo na ličenje;
s kozmetičnimi izdelki izvaja korekcije nepravilnosti obraza;
nanaša različne teksture podlag na obraz;
utrjuje podlago in ji s tem podaljša obstojnost;
s tehniko svetljenja in senčenja oblikuje morfologijo obraza;
izvaja tehnike korekcijskega ličenja oči;
oblikuje obrvi z različnimi tehnikami;
s kozmetičnimi izdelki izvaja korekcije in oblikovanje ustnic;
nanaša rdečilo na obraz;
izvaja osebno ličenje za različne priložnosti.

samoocenjuje kakovost izvedbe storitve,
racionalno porablja material in energijo,
upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu,
upošteva pravila o varovanju okolja.
Spoznavanje osnovnih teorij ličenja – barvna teorija in teorija svetljenja
in senčenja – 5 ur
Površinsko čiščenje kože in priprava kože na ličenje – 1 ura
Pripomočki za ličenje – 1 ura
Korekcije nepravilnosti na obrazu – 4 ure
Izbira in nanos ustrezne podlage za ličenje – 3 ure
Utrjevanje podlage – 2 uri
Korekcije morfologije obraza – senčenje – 2 uri
Korekcije oblik očesa in ličenje oči – 10 ur
Oblikovanje obrvi – 2 uri
Oblikovanje in korekcije ustnic – 4 ure
Nanašanje rdečila na obraz – 2 uri
Posebnosti ličenja za različne priložnosti – 4 ure
Praktično delo doma – oblikovanje treh osebnih ličenj za različne
priložnosti – 10 ur
Frizerski mojster ali dokončana srednja šola frizerske smeri
ali
NPK Vizažist/Vizažistka in 5 let delovnih izkušenj na
področju profesionalnega ličenja, ki jih dokaže z ustreznim
portfolijem.

Spremljanje izvajanja
programa (dnevnik, lista
prisotnosti)

Lista prisotnosti in dnevnik izvajanja programa.

Evalvacija

Evalvacija programa na podlagi metodologije in evalvacijskih
vprašalnikov, pripravljenih v okviru projekta Munera 3.

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

25. 10. 2018

DA

Svet zavoda potrdil

27. 11. 2018

DA

Zavrnil – Opombe

