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KATALOG ZNANJA 
 

1.  IME MODULA:  OSNOVE OBDELAVE PODATKOV 

 

2.  USMERJEVALNI CILJI 
Dijak: 

 
• uporablja informacijsko tehnologijo,  
• pozna različne operacijske sisteme in njihove bistvene lastnosti, 
• zna uporabljati ustrezna programska orodja, 
• je spodoben samostojno iskati, zbirati, posredovati, obdelati in predstaviti 

informacije, 
• išče informacije v svetovnem spletu in uporablja storitve v svetovnega spleta,  
• rešuje probleme, ki se pojavijo pri strokovnem delu in strokovno utemelji prednosti 

in slabosti podane rešitve, 
• zagotavlja kvaliteto opravljene storitve, 
• načrtuje in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju tehničnih 

navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti, 
• kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela. 

 

3.  VSEBINSKI SKLOPI 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 
 

4.  OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 
 
• uporaba standardne računalniške strojne in programske opreme, 
• uporaba ustreznih programskih orodij za oblikovanje, predstavitev in obdelavo  

informacij,  
• javno nastopanje in predstavitev informacije,  
• vzdrževanje  in posodabljanje komponent informacijskega sistema, 
• uporaba internetnih storitev in orodij, 
• delo in komunikacija v projektni skupini. 
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Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
• pozna zgradbo osebnega računalnika,  
• pozna različne operacijske sisteme in 

njihove lastnosti,  
• razume  pomen informacijske 

tehnologije,  
• spozna orodja za delo z datotekami in 

mapami, 
• pozna namen protivirusne programske 

opreme, 
• pozna uporabniško programsko opremo 

za urejanje besedil, izdelavo preglednic, 
predstavitev vsebin in izdelavo baz 
podatkov, 

• razume pravila pri oblikovanju 
dokumentov in strokovne 
dokumentacije, 

• pozna storitve svetovnega spleta, 
• loči med pojmoma brskalnik in iskalnik, 
• pozna metode za iskanje informacij na 

svetovnem spletu, 
• pozna orodja za izdelavo in objavo 

spletnih strani, 
• loči med pojmoma aktivna spletna stran 

in statična spletna stran, 
• pozna namen uporabe zbirke podatkov. 
 
 

Dijak: 
• opiše zgradbo in periferne enote osebnega 

računalnika, 
• zna našteti bistvene prednosti in slabosti dveh 

različnih operacijskih sistemov,  
• zna uporabljati orodja za delo z datotekami in 

mapami, 
• zna prilagoditi operacijski sistem in uporabniško 

programsko opremo za optimalno strokovno 
delo, 

• zna nastaviti in pravilno uporabljati protivirusno 
programsko opremo, 

• zna urejati in oblikovati dokumente kot so 
seminarska naloga, referat in raziskovalna 
naloga, 

• zna pravilno navajati vire in literaturo, 
• uporablja strokovno terminologijo, 
• izdela seminarsko nalogo in jo javno predstavi 

pred razredom, 
• uporabi programsko opremo za izdelavo 

predstavitev, 
• sprejema odgovornost za načrtovane naloge in 

organizira lastno delo, 
• zna uporabljati orodja za izdelavo preglednic, 
• zna pravilno uporabljati storitve elektronske 

pošte, 
• pojasni pojem strežnik elektronske pošte, 
• razloži razliko med iskalnikom in brskalnikom, 
• opiše prednosti in slabosti brskalnikov,  
• zna poiskati verodostojne strokovne informacije 

na svetovnem spletu, 
• izdela enostavno spletno stran in jo objavi na 

svetovnem spletu, 
• pojasni pojem spletni strežnik, 
• pojasni razliko med statično in aktivno spletno 

stranjo, 
• izdela enostavno zbirko podatkov v korelaciji z 

izdelano spletno stranjo, 
• komunicira in rešuje probleme v skupini. 
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