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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Angleščina za frizerje 50 : 50 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja frizerska šola Ljubljana, Saša Hiti 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program angleščina za frizerje 50 50 je namenjen zaposlenim ali 
samozaposlenim, ki želijo izboljšati jezikovno kompetenco v tujem 
jeziku na področju jezika stroke. Frizerski saloni tako lahko ponudijo 
kvalitetnejšo storitev svojim strankam, ki prihajajo iz tujine, hkrati pa 
se poveča zmožnost udejstvovanja zaposlenih na seminarjih v tujem 
jeziku v Sloveniji in tujini, s čimer povečajo svojo konkurenčnost.   

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Program je namenjen razširjanju strokovnih znanj, s čimer udeleženci 
večajo svoje poklicne zmožnosti in fleksibilnost na trgu dela.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni na področju frizerstva, ki želijo izboljšati 
kompetence na področju jezika stroke.  

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Zaposlitev ali samozaposlitev na področju frizerske dejavnosti ob 
podpisu pogodbe o usposabljanju.  

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju storitvene dejavnosti 
frizerstvo za zmanjšanje neskladnosti med usposobljenostjo in 
potrebami trga dela ter izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti 
njihovega dela.  

Poglabljanje in razširjanje strokovnih in generičnih znanj, spretnosti 
in poklicnih zmožnosti.  

Obseg programa (skupno št. ur) 60 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

*On line delo 

 

Samostojno 

delo 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 7 7   

Praktični del (št. ur) 20 20 6  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

Lista 

prisotnosti 

Fotografija 

predstavitve, 

igre vlog ali 

vrstniškega 

učenja 

 

*Oblika on line dela 
Video 

konferenca 
Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 

komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur 26 1   
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Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem zaslonske 

slike, elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, e-mail 

komunikacija...) 

Zajem 

zaslonske 

slike, lista 

prisotnosti 

elektronski izpis 

spletne učilnice, 
  

Pogoji za končanje 

programa 

85% prisotnost in fotografija samostojnega dela oziroma vrstniškega 
učenja.  

POSEBNI DEL 

Vsebine programa V tujem jeziku:  
• Naročanje strank   
• Sprejem stranke  
• Svetovalni razgovor s stranko  
• Razlaga frizerske storitve  
• Pogovor s stranko  
• Razumevanje navodil proizvajalca frizerskega produkta  
• Predstavitev Slovenije in kraja, v katerem zaposleni dela 
• Raziskovanje znanih domačih in tujih frizerjev 
• Učenje učenja skozi različne vire 

Preplet vseh štirih jezikovnih spretnosti: bralnega razumevanja, pisnega 

sporočanja, govornega sporočanja in slušnega razumevanja.  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec/zaposleni:  
• zna sprejeti naročilo za želeni termin storitve v tujem 
jeziku;  
• zna sprejeti stranko v tujem jeziku;  
• zna voditi svetovalni razgovor s stranko, povprašati po 
njenih željah in svetovati glede na fiziološke značilnosti obraza, 
polt in slog življenja;  
• na željo stranke zna opisati in obrazložiti postopek 
frizerske storitve;  
• glede na razpoloženje stranke zna voditi pogovor o 
zanimivih temah;  
• razume navodila proizvajalca frizerskega produkta;  
• zna odgovoriti stranki na e-sporočilo in se dogovoriti za 
ustrezen termin.  
• zna predstaviti nacionalne in lokalne znamenitosti 
strankam 
• se seznani in/ali podrobneje ražišče delo in življenje 
domačih in tujih frizerjev 
• zna poiskati in uporabiti zanesljive spletne vire  

 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec/zaposleni:  
• izvaja bralno razumevanje;  
• izvaja slušno razumevanje;  
• izvaja pisno sporočanje;  
• izvaja govorno sporočanje.  

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec/zaposleni:  
• suverenost v pogovoru v tujem jeziku;  
• bogatejše besedišče jezika stroke;  
• pravilnejša raba jezika.  
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Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  2 12. 2020 DA  

Svet zavoda potrdil 3. 12. 2020 DA  

 

  

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

 Bralno razumevanje – 5 ur  
Slušno razumevanje – 20 ur   
Pisno sporočanje – 5 ure  
Govorno sporočanje –  24 ur  
 
 
 
 
Samostojno delo – 6 ur 

5 
20 
5 
24 
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50% online 
video 
konference in  
50% tečaj v 
živo 
(kontaktne 
ure) 
 
Spletna 
učilnica in 
predstavitev v 
skupini 

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica Navodila za samostojno delo, povratne 

informacije, strokovna besedila 

 

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

  

**Samostojno delo Predstavitev znanega frizerja/lokalnih znamenitosti ali 

druga izbrana tema v online izvedbi ali v živo 
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Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

• Profesor angleščine (UNI) ali magister angleščine 
(bolonjski program)  
• Zaželene izkušnje s poučevanjem jezika stroke 
(frizerstvo)  


