NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

KATALOG ZNANJ
1. Ime modula: OBLIKOVANJE ENOSTAVNIH TEKSTILIJ (OET)
2. : Usmerjevalni cilji:
Dijak je zmožen:
• spoznati lastnosti in uporabo tekstilnih materialov,
• uporabljati stroje in naprave za izdelavo tekstilnih izdelkov
• poznati postopke izdelave enostavnih tekstilnih izdelkov,
• uporabljati različne postopke likanj, likati tekstilije z likalniki,
• po navodilih poiskati motive v revijah in izdelati tekstilijo z vezenjem
• poznati pravila varnega dela in razvijati odnos do zdravja,
• varčno ravnati z energijo, materialom in časom
• varovati zdravje in okolje,
• sodelovati z drugimi in razumeti njihove potrebe,
• pripraviti delovno mesto
• skrbeti za čistost delovnega prostora, strojev in orodij,
• izražati pozitiven odnos do ljudi in učenja
3. Poklicne kompetence:
o
o
o
o

Pozna osnove tekstilnih materialov in njihovo uporabo.
Uporablja stroje in naprave za oblikovanje tekstilnih izdelkov.
Razvije temeljne spretnosti ročnega in strojnega šivanja.
Izdela preproste tekstilne izdelke.

4. Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI
Dijak:
• spozna primarno in sekundarno funkcijo
oblačenja,
• navede lastnosti in uporabo naravnih
vlaken,
• navede lastnosti in uporabo kemičnih
vlaken,
• pridobi znanje o zgradbi tkanin in
pletenin,
• razlikuje barvane in tiskane tekstilije,
• prepozna značilnosti oblačil v različnih
zgodovinskih obdobjih,
• seznani se z različnimi postavami in
možnostmi njihove optične korekcij,
• loči primarne in sekundarne ter tople in
hladne barve,
• načrtuje barvne kombinacije različnih
tekstilnih izdelkov,

FORMATIVNI CILJI
Dijak je zmožen:
• primerjati funkcije oblačil,
• primerjati posamezna naravna vlakna ter
njihovo uporabo,
• primerjati posamezna kemična vlakna ter
njihovo uporabo,
• primerjati tkanine in pletenine po zgradbi,
lastnosti in uporabi,
• prepoznati razlike med barvano in tiskano
tekstilijo,
• primerjati primarne, sekundarne, tople in
hladne barve,
• narisati barvno skladno oblačilo,
• izdelati različne ročne vbode,
• vključiti kreativnost in natančnost,
• upoštevati priporočila za pravilno telesno
držo,
• vključiti aktualne modne trende,
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navede pripomočke in materiale za
izdelavo ročnih vbodov,
osvoji tehniko izdelave različnih ročnih
vbodov,
načrtuje uporabnost ročnih vbodov za
izdelavo dekorativnih izdelkov in modnih
dodatkov,
razvija ročne spretnosti in delovne navade,
spozna osnove krojenja,
pridobi znanje o različnih vrstah šivalnih
strojev,
našteje glavne dele šivalnega stroja in
opiše njegovo delovanje,
prepozna in poimenuje strojne šive
seznani se s pomenom likanja,
našteje likalne naprave in parametre
likanja,
primerja različne izdelke za opremo in
dekoracijo prostora,
pridobi osnovna znanja o krojenju in
šivanju enostavnih tekstilnih izdelkov,
spozna postopke izdelave aplikacij,
spozna tehnike izdelave in različne
materiale za izdelavo enostavnih
dekorativnih izdelkov,
sledi modnim smernicam.
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uporabljati različne vrst šivalnih strojev,
izbrati primerne pripomočke za šivanje,
izdelati različne strojne šive,
strojno izdelati gumbnico,
upoštevati navodila za varno delo,
razvijati natančnost in doslednost,
izbrati ustrezne tehnike in temperaturo
likanja,
povezovati posamezne faze v celoto –
izdelek,
izdelati preproste tekstilne izdelke,
uporabljati nove ideje, trende, materiale in
barvne kombinacije.
uporablja pravila za varno delo in
vzdrževanje strojev,
zna izdelati različne strojne šive in
gumbnico,

