Višješolski študijski program: KOZMETIKA 2016
Predmet: Specialne tehnike manikire

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
SPECIALNE TEHNIKE MANIKIRE

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:







spoznati pravila urejenega delovnega okolja;
razviti čut za estetiko;
spoznati higienske standarde;
razviti komunikacijske spretnosti za razumevanje in svetovanje strankam;
razviti sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja strokovnih problemov;
razviti sposobnost iskanja in razumevanja strokovnih informacij iz različnih
strokovnih virov;
 razviti sposobnost in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških,
tehničnih in varnostnih predpisov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
 spoznavanje različnih materialov in njihovo uporabo;
 sposobnost odločanja o izbiri primernega postopka glede na stanje nohtov in kože na
rokah;
 celostni pristop pri obravnavi stranke in izvedbi postopkov specialne manikire;
 sposobnost načrtovanja in organizacije dela ter zagotavljanje kakovosti opravljenih
storitev;
 načrtovanje in izvajanje specialnih tehnik manikire.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1. priprava za izvedbo specialnih tehnik manikire;
2. načrtovanje in izvedba specialnih tehnik manikire.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
FORMATIVNI CILJI
1. Priprava za izvedbo specialnih tehnik manikire:
 razume in poglobi znanje o anatomski
 samostojno pripravi delovni prostor,
zgradbi in fiziologiji nohta ter strokovni
opremo, pripomočke in proizvode za
terminologiji;
izvedbo postopka manikire;
 razume in upošteva pomen doslednega
 upošteva pravila osebne priprave in
izvajanja in upoštevanja zakonodajnih in
uporabo zaščitnih sredstev za izvedbo
higienskih predpisov;
manikire;
 utemelji bolezenska stanja in
 samostojno sprejme stranko, vodi
deformacije nohta ter pozna postopke in
razgovor, opredeli indikacije, načrtuje
sredstva za odpravo le-teh;
izvedbo primernega postopka manikire
in izključi kontraindikacije;
 utemelji indikacije in kontraindikacije za
izvedbo specialnih tehnik manikire;
 pravilno očisti in dezinficira pripomočke
in proizvode ter pripravi pripomočke za
 pozna postopke za sterilizacijo pribora in
sterilizacijo.
dezinfekcijo oseb ter pripomočkov in
aparatur za delo.
2. Načrtovanje in izvedba specialnih tehnik manikire:
 spozna način analize stanja nohtov in
 definira stanje nohta, opredeli morebitne
kože rok, samostojno načrtuje izvedbo
posebnosti ali deformacije na nohtih in
primernega postopka, ustrezno svetuje
koži rok;
stranki in izbira proizvode;
 pojasni nastanek in posledice določenega
stanja ter stranki svetuje najprimernejši
 spozna različne tehnike nadgradnje
osnov manikire: permanentno lakiranje,
postopek manikire;
podaljševanje nohtov z različnimi
 stranki svetuje najprimernejši postopek
tehnikami, korekcija podaljšanih nohtov
glede na dejansko stanje naravnega
z različnimi tehnikami, kreiranje
nohta in ga samostojno izvede, v
umetnih nohtov na poškodovano
primeru hujše oblike bolezenskega stanja
osnovo;
svetuje obisk pri zdravniku;
 spozna različne tehnike manikire,
 samostojno izvaja različne postopke
uporabo in sestavo proizvodov za
manikire; podaljševanje naravnih nohtov
izvedbo postopkov;
z gelom s pomočjo šablone,
podaljševanje nohtov z akrilom s
 spozna tehnike podaljševanja naravnih
nohtov z gelom s šablonami,
pomočjo šablone, korekturne tehnike;
podaljševanje naravnih nohtov z akrilom
piljenje, dograditev narastka, popravilo
s pomočjo šablone, korekturne tehnike,
mehanskih poškodb na naravnih in
piljenje gela, dograditev narastka in
podaljšanjih nohtih, popravilo
popravilo mehanskih poškodb nohtov ter
deformacij ter tehnike poslikav na
deformacij ter tehnike poslikav;
nohtih;
 razume pomen dokumentiranja in se
 uporablja različne pripomočke in
zaveda odgovornosti varovanja podatkov
proizvode ter razume njihovo sestavo,
stranke.
pravilno kombinira postopke in
materiale za izvedbo specialnih tehnik
manikire;
 dokumentira podatke in izvedbo
postopkov ter svetuje stranki.
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in
reševanje praktičnih nalog).
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