SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
DIMNIKAR/SPI/2008

KATALOG ZNANJA
1. IME MODULA: PEČI
2. USMERJEVALNI CILJI
Dijak:
• uporablja tehnično dokumentacijo za opravljanje pečarskih del
• spozna značilne materiale, proizvode in delovna sredstva za izvajanje pečarskih
izdelkov
• izvaja pečarska dela
• upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
• racionalno rabi materiale, delovna sredstva in energijo?

3. VSEBINSKI SKLOPI
Modul je sestavljen iz vsebinskih sklopov:
IME SKLOPA
1. OSNOVE PEČARSTVA
2. PEČARSKA DELA

4. OPERATIVNI CILJI
Poklicne kompetence:
•
•
•
•
•
•
•

pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
racionalno uporablja energijo, material in čas?
razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
varuje zdravje in okolje
izdeluje delavniške načrte za enostavne izvedbe lončenih peč
postavlja lončene peči enostavnih izvedb
zida in ometava, izvaja dimniške priključke peči

1. VSEBINSKI SKLOP: OSNOVE PEČARSTVA

•
•
•
•

pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
postavlja lončene peči enostavnih izvedb
varuje zdravje in okolje

2. VSEBINSKI SKLOP: PEČARSKA DELA

•
•
•

izdeluje delavniške načrte za enostavno izvedbo lončene peči
postavi lončeno peč enostavne izvedbe
zida in ometava, izvaja zidane dimniške priključke
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Informativni cilji
Dijak:
• spozna tehnično dokumentacijo za izvedbo
lončene peči

•

spozna izvedbo lončene peči

•

spozna predstavitev in zagovor izvedene
lončene peči

Formativni cilji
Dijak:
• bere tehnično dokumentacijo za lončeno peč
• spozna mere človeka kot izhodišče za
dimenzioniranje in mere za arhitekturne
elemente na lončeni peči
• spozna delovanje, lego in obliko
funkcionalnih elementov lončene peči
• spozna način oddajanja toplote lončene peči
in vpliv akumulacije toplote na izvedbo
• računa ogrevalno površino in dimenzije
funkcionalnih elementov peči
• razume pomen dovoda zraka za izgorevanje
• pripravi dokumentacijo za enostaveno
lončeno peč
• pravilno uporablja materiale in delovna ter
zaščitna sredstva za izdelavo peči
• razume obremenitev teže lončene peči na
mednadstropno konstrukcijo
• razume pomen predpisov s področja
požarne varnosti
• postavlja lončeno peč
• zida in ometava
• izvaja zidane dimniške priključke
postavlja in veže pečnice
•
•
•
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zagovarja izbiro uporabljenih delovnih in
zaščitnih sredstev, materiala in
pripomočkov
sprotno kontrolira in ocenjuje kvaliteto
izdelka
zagovarja organizacijo in izvedbo
opravljenega dela
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