„Сл.гласник-Просветни гласник“ бр. 14/2019
СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
1. Назив квалификације: Фризер
2. Сектор - подручје рада: Остало-личне услуге
3. Ниво квалификације: III
4. Сврха квалификације: Шишање и неговање косе, третирање косе хемијским препаратима и обликовање фризура и длака на лицу и глави
5. Начин стицања квалификације: Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
6. Трајање: Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје три године.
7. Начин провере: Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на завршном испиту који спроводи средња школа.
8. Заснованост квалификације:
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања.
8.1. Опис рада
Дужности - стручне компетенције:
-

Организовање рада
Комуникација са корисником услуга и колегама
Шишање и неговање косе
Третирање косе хемијским препаратима
Обликовање фризура
Обликовање длака на лицу и глави
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8.1.1. Екстремни услови под којима се обављају дужности:
- загађеност ваздуха (испаравање хемијских препарата, прашина)
- бука која онемогућава нормалну комуникацију;
- биолошке штетности (бактеријске, вирусне, гљивичне и паразитарне инфекције);
- штетни утицаји микроклиме (висока температура).
8.1.2. Изложеност ризицима при обављању дужности:
- ризик од механичких и хемијских повреда;
- ризик од пада;
- ризик од струјног удара;
- могућност клизања или спотицања;
- професионално обољење (проширене вене, дерматитис - екцем, обољење зглобова...).
8.2. Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за квалификацију Фризер је оспособљавање лица за шишање и неговање косе, третирање косе хемијским
препаратима и обликовање фризура и длака на лицу и глави.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања и стручног
усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:
- примену теоријских знања у практичном контексту;
- примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада;
- примену мера заштите животне средине у процесу рада;
- рационално коришћење материјала, опреме и енергије;
- организовање и припрему властитог рада;
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
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