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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME MODULA: ENOSTAVNI TEKSTILNI IZDELKI 
 

2. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak: 

• razume postopke izdelave enostavnih tekstilnih izdelkov, 
• spozna materiale, stroje in naprave v procesu izdelave ter možnosti njihove 

uporabe, 
• spozna načrtovanja izdelka, 
• razvija sposobnosti in spretnosti za enostavna dela v procesu izdelave tekstilnih 

izdelkov, 
• prepozna tekstilije za različne namene, 
• pozna jemanje mer za enostavne tekstilne izdelke, 
• zna poiskati in kopirati kroje, 
• izdeluje enostavne tekstilne izdelke po navodilih,  
• zlaga in pakira tekstilne izdelke, 
• spozna vzdrževanje tekstilnih izdelkov, 
• razvija delovne navade, 
• razvija smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost, 
• seznani se s strokovno terminologijo, 
• spozna organiziranje lastnega dela, 
• uporablja zaščitna sredstva, pozna pravila varnega dela in razvija odnos do zdravja. 

 

3. OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 
• Pripravi kroje in materiale za enostavne tekstilne izdelke. 
• Izdela enostavne tekstilne izdelke. 
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ETI1 - Pripravi kroje in materiale za enostavne tekstilne izdelke. 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• spozna skice enostavnih 
tekstilnih izdelkov, 

• prepozna kroje za tekstilne 
izdelke, 

• spozna glavne mere človeka in 
velikostne številke, 

• prepozna tekstilne materiale 
glede na uporabo, 

• spozna oblačila za različne 
namene in priložnosti. 

Dijak: 
• po navodilih spremlja skice, 
• pripravi in uporablja kroje, 
• izbere različne tekstilije glede na uporabo,  
• s pomočjo izmeri glavne mere človeka, 
• s pomočjo določi velikostno številko, 
• izbere različne oblike oblačilnih detajlov 

glede na vrsto oblačila. 

 
ETI2 - Izdela enostavne tekstilne izdelke. 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• spozna postopke izdelave 
tekstilnih izdelkov, 

• pozna stroje in naprave za 
krojenje, fiksiranje, šivanje in 
likanje, 

• spozna vrste napak pri šivanju, 
fiksiranju in likanju, 

• pozna načine zlaganja in 
pakiranja tekstilnih izdelkov. 

Dijak: 
• pripravi in organizira delovno mesto, 
• izbere ustrezne materiale za enostavne 

tekstilne izdelke ter predvidi porabo 
materiala, 

• uporablja stroje in naprave za krojenje, 
fiksiranje, šivanje in likanje, 

• izdela enostavne tekstilne izdelke, 
• povezuje delovne postopke, 
• evidentira opravljeno delo, 
• razvija občutek za natančnost, 
• vzdržuje red in čistočo na delovnem 

mestu, 
• očisti stroje in opremo, 
• upošteva predpise o varnem delu. 
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