PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE
NPK
MODNI STILIST/MODNA STILISTKA
Želite pridobiti javno veljavno
poklicni kvalifikacijo?
Podatki o udeležencu:

MODNI STILIST/MODNA STILISTKA

Ime in priimek udeleženca: __________________________________________
EMŠO udeleženca: ________________________________________________
Zaposlen pri (naziv podjetja): ________________________________________
GSM: ___________________________________________________________
Elektronski naslov: ________________________________________________
Podatki o plačniku:
Naziv plačnika: ___________________________________________________
Naslov plačnika: __________________________________________________
Pošta plačnika: ___________________________________________________
GSM: __________________________________________________________
Elektronski naslov: ________________________________________________
ID oz. davčna številka plačnika: ______________________________________
Številka kartice Obrtnik: ____________________________________________
Zavezanec za DDV: DA / NE

Kraj in datum: ____________________________________________________
Podpis odgovorne osebe in žig: ______________________________________
SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE
Prijave z dokazilom o plačilu sprejemamo preko e-naslov: mojca.poje@ozs.si
oziroma na naslov Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri gospe Mojci Poje, strokovni sodelavki, tel. št.: 01 58 30
520, e-naslov: mojca.poje@ozs.si

Usposabljanje: od 8.10. do 24.10.2019
Preverjanje znanja takoj po zaključku usposabljanja

MODNI STILIST/MODNA STILISTKA

Z znanjem do odličnosti in konkurenčnosti!

KAJ JE NPK?
NPK ponuja možnost, da se z delom pridobljene izkušnje ovrednotijo, potrdijo in priznajo
kot kvalifikacija.
Kandidati prejmejo certifikat, ki je javno veljavna listina. Za tiste, ki so v vlogi delodajalca
lahko pomeni pridobljeni certifikat konkurenčno prednost v odnosu do konkurence, kupci
pa ga lahko prepoznajo kot enega večjih strokovnjakov na svojem področju. Po drugi strani
pa NPK ponuja možnost večje zaposljivosti tistim, ki so ali želijo biti v tej panogi zaposleni.

POGOJI ZA PRIDOBITEV NPK
Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja
Življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja
Projektna naloga v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki
vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, praktično-eksperimentalni
del, zaključek, literaturo

KOMU PRIPOROČAMO USPOSABLJANJE IN PRIDOBITEV NPK
Vodjem modnih šivalnic
Zaposlenim v modni panogi
Modnim svetovalcem
Organizatorjem in izvajalcem modnih revij
Manekenkam in manekenom
Svetovalcem za osebni image
Prodajalcem v trgovinah s tekstilom in modnimi dodatki

KAKO PRIDOBITI NPK

Obrtno-podjetniška zbornica center OZS
VSEBINA
 Modni trendi in tehnološke novosti ter kratka zgodovina mode prejšnjega stoletja
Način komuniciranja z oblačili in dodatki
Dvanajst ravni oblačenja od fraka do športnih oblačil
Barvna analiza po CMB London – sistem, ki omogoča določanje 24 barvnih tipov
Analiza različnih postav – ženske in moški in oblačila za močnejše postav
in izbor krojev
Analiza različnih slogov oblačenja – ženske in moški
Pomoč pri nakupih – način oblikovanja garderobe za naročnika ter vzdrževanje
oblačil in dodatkov
Oblikovanje podobe za medijsko osebnost, izbor oblačil za reklamo v modnem
časopisu, videospotu
Operativno - strokovna dela
Komunikacija z naročniki, sodelavci in različnimi strokovnjaki
Varnost pri delu, varovanje zdravja in okolja
Mentorstvo pri izdelavi predstavitvene mape

CENA USPOSABLJANJA


580 € ( DDV ni vključen ) na osebo,

- prijavite se na usposabljanje, če za izbrani NPK nimate znanja ali je vaše
znanje potrebno nagraditi, za lažje opravljanje preverjanje znanja
-prijavite se na preverjanje znanja

KDAJ IN KJE

- usposabljanje bo potekali v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
- od 8.10. do 24.10.2019 od 16:00 do 20:00 ure
- preverjanje znanja takoj po zaključku usposabljanja

TRAJANJE

- 6 srečanj po 6 pedagoških ur, skupaj 36 pedagoških ur

Kotizacija vključuje stroške organizacije, gradivo, mentorstvo pri izdelavo predstavitvene
mape ter pogostitev udeležencev.
Kotizacijo za udeležbo na predavanju predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, sklic
00 200035.

PREVERJANJE ZNANJA
Takoj po zaključku usposabljanja in pregledu portfolij.

