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KATALOG ZNANJA 

 
 
1. IME MODULA: AV KOMUNIKACIJE 
 
 
2. USMERJEVALNI CILJI MODULA 
 

Dijak bo zmožen: 
 
• poznati osnovne tehnične lastnosti avdiovizualnih zapisov in nosilce zanje ter 

ustrezno ravnati z njimi,   
• razlikovati osnovne zakonitosti avdiovizualne govorice in likovne estetike,   
• poznati osnovne zakonitosti uporabe posameznih računalniških programov na 

avdiovizualnem področju in jih uporabljati v povezavi s strojno opremo,   
• poznati različne oblike medijev in njihove načine vpliva na družbo, 
• poznati osnovne lastnosti različnih vrst formatov zapisa teksta, grafike, videa, 

zvoka in ostalih medijskih vsebin in jih ustrezno uporabljati,   
• poznati različne načine arhiviranja posameznih formatov, 
• uporabljati metode prenosa/zajema vsebine iz analogne v digitalno obliko in 

obratno,   
• razložiti osnove barvne teorije in tipične svetlobne vire, 
• uporabljati programsko opremo za optično branje in obdelavo slik v različnih 

formatih, 
• montirati preproste avdio vizualne vsebine za različne medije. 

 
 

 
3. POKLICNE KOMPETENCE 
 
Pri modulu si dijaki poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 

• upravljanje z računalniško strojno in programsko opremo za 
snemanje/montažo/predvajanje avdio vsebin  

• sestavljanje zvočnih in slikovnih signalov  
• sodelovanje pri slikovnem in zvokovnem snemanju  
• uporabljanje računalniških formatov za zapis teksta, grafike, videa, zvoka in ostalih 

medijskih vsebin  
• snemanje in predvajanje vsebin na ustrezen pomnilniški medij  
• arhiviranje avdiovizualnih vsebin  
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4. OPERATIVNI CILJI 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
• pozna in uporablja osnovne zakonitosti 

avdiovizualne govorice in likovne estetike,  
• razume elemente multimedijskega projekta,  
• pozna faze nastajanja multimedijskega 

projekta,  
• pozna osnove oblikovanja multimedijskih 

vsebin,  
• pozna osnovne tehnične lastnosti 

avdiovizualnih zapisov in nosilce zanje ter 
ravnanje z njimi,  

• pozna osnovne zakonitosti uporabe 
posameznih računalniških programov, ki jih 
uporablja v povezavi s strojno opremo,   

• razume osnovne lastnosti različnih vrst 
formatov zapisa besedila, grafike, videa, 
zvoka in ostalih medijskih vsebin in jih 
ustrezno uporablja,   

• pozna metode prenosa/zajema vsebine iz 
analogne v digitalno obliko in obratno,   

• razvija sposobnosti timskega dela,  
• razloži osnovne pojme filma in filmske 

umetnosti: (npr. amaterski in profesionalni 
film, montaža, scenarij, sinopsis, objektiv, 
ostrina, kader, plan, scena, perspektiva idr.)  

• upošteva avtorske pravice, 
• uporablja različne formate zapisa,  
• pozna orodja za obdelavo besedil in vnos v 

video zapise, 
• pozna orodja za zajemanje in 

obdelavo digitalne fotografije,  
• pozna računalniško animacijo, 
• razlikuje med zvrstmi in žanri,  
• loči med elementi filmskega prizora, 
• pozna digitalno in analogno montažo, 
• pozna snemanje filma na različne nosilce 

zapisa, 
• razume namen uporabo barvnih odtenkov, 

učinkov plasti, učinkov filtrov, slikarskih 
efektov, uokvirjenja slik,  

• pozna posebne efekte in tehnike snemanja, 
• pozna digitalizacijo videa, 
• pozna pretvarjanje med različnimi formati, 

Dijak: 
 
• snema, analizira in meri časovni 

potek  zvokov,  
• ustvari glas z uporabo računalniškega 

generiranja signalov, 
• snema zvok v digitalnem formatu,  
• primerja kakovost posnetkov glede na 

vrsto kodiranja in bitno hitrost,  
• pozna osnove fotografske tehnike 

(optika, osvetlitev, makro, zoom, 
filtri),  

• uporabi programsko opremo za 
urejanje digitalnih posnetkov (barve, 
kontrast, svetlost),  

• primerja optično prebrano in izvirno 
sliko v različnih kakovostih optičnega 
kodiranja,  

• primerja iste slike v različnih formatih 
zapisa,  

• fotografira in snema pri različnih 
osvetlitvah in nastavitvah optike,  

• pripravi/sestavi prispevek, ki je 
sestavljen iz multimedijskih vsebin, 

• upošteva dramaturško koordinacijo 
slike, zvoka in osvetlitve pri snemanju 
in montaži, 

• pri projektih pripravi razdelitev nalog 
in jih izvede v skupini, 

• uporabi programska orodja za 
obdelavo slik, 

• uporabi vektorsko  in/ali bitno grafiko 
ter pripravi sliko v različnih kvalitetah,  

• uporabi programsko orodje za 
izdelavo animacije,  

• izbere nastavitve in 
fotografira/posname: portret, 
panoramo, šport, makro in tele 
posnetek idr. 

• izdela računalniško predstavitev z 
uporabo različnih animacij, 

• pripravi multimedijsko predstavitev, 
• upošteva želje naročnika pri 

izdelavi prispevka,  
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Informativni cilji Formativni cilji 
• razume standarde za stiskanje videa, 
• pozna razlike med digitalnim in analognim 

zapisom videa,  
• pozna pomen posebnih efektov in tehnik pri 

snemanju posnetkov (npr. modri zaslon 
“blue screen”, obratno gibanje, snemanje 
skozi steklo ali na ogledalu …). 

 

• izdela multimedijski projekt,  
• uporablja različne načine arhiviranja 

posameznih formatov. 
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