POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
TEHNIK STEKLARSTVA

KATALOG ZNANJA
1. Ime modula: STEKLARSKE STORITVE
2. Usmerjevalni cilji:
Dijak bo zmožen:
•
•
•
•
•

skupaj s stranko izdelati načrt izvedbe postopka, delo finančno ovrednotiti in ga
izvesti,
izvesti razna popravila tako v delavnici kot na terenu,
zaščititi delovno mesto na terenu,
izvesti manjša popravila (popravilo okvirjev, vitražev okrušenih robov itd.),
uokvirjati slike in gobeline.

3. Poklicne kompetence:
o Realizacija izdelka od priprave osnutka, izdelave tehnične dokumentacije, uporabe
strojev in orodij do končnega izgleda po želji in zamisli stranke.
o Opravlja popravila v notranjem in zunanjem prostoru.
o Pozna postopek uokvirjanja slik in gobelinov.
o Pozna osnovne tehnike restavriranja steklenih izdelkov.
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Realizacija izdelka od priprave osnutka, izdelave tehnične dokumentacije, uporabe
strojev in orodij do končnega izgleda po želji in zamisli stranke
Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak
• razume pomen načrtovanega izdelka za
stranko in se navaja na vrednotenje dela,
• vključuje dodatne materiale za popestritev
izgleda izdelka,
• razvija kreativnost,
• razvija varčnost,
• usvoji strokovnost, odgovornost in
sposobnost komuniciranja.

Dijak
• nariše skico z motivom za določen izdelek,
• izdela izdelek, ki je v skladu z naročenim
(slikan ali brušen ali …),
• izdela izdelek za ponudbo po lastni zamisli in
ga ovrednoti,
• vodi ustrezno dokumentacijo.

Pozna popravila v notranjem in zunanjem prostoru
Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak
• pozna delo stavbnega steklarja na terenu,
• pozna načela dobrega komuniciranja s
stranko,
• pozna postopek demontiranja in montiranja
na terenu,
• pozna postopek zaščite delovnega mesta,
• pozna postopek priprave izdelkov za
transport.

Dijak
• s stranko pripravita načrt izvedbe določenega
dela,
• na terenu pridobiva podatke o določenem
izdelku,
• demontira izdelek pri stranki,
• izdelek v delavnici popravi, obnovi in ga
montira na terenu,
• v delavnici pripravi potrebne izdelke za
popravilo in jih na terenu montira,
• na terenu (pri stranki) se obnaša vljudno in po
osnovnih pravilih bontona,
• izdelke pripravi za transport tako, da se ne
poškodujejo,
• delovno mesto zaščiti v skladu z normativi in
standardi o varnem delu,
• pri delu uporablja osebna zaščitna sredstva, ki
so predpisana za določeno delo,
• vodi ustrezno dokumentacijo.
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Pozna postopek uokvirjanja slik in gobelinov
Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI
Dijak
• pozna postopek izbire primernega okvirja in
je sposoben svetovati stranki,
• pozna orodja in pripomočke za uokvirjanje,
• pozna postopek uokvirjanja,
• pozna zaščitna sredstva, ki jih je potrebno
uporabljati pri uokvirjanju.

FORMATIVNI CILJI
Dijak
• stranki svetuje in skupaj z njo izbere
primeren okvir,
• pripravi orodja in pripomočke za uokvirjanje,
• izvede postopek uokvirjanja,
• pri delu uporablja zaščitna sredstva v skladu
z normativi in standardi, ki so predpisani za
določeno delo,
• vodi ustrezno dokumentacijo,
• pripravi izdelke za razstavo.

Pozna osnovne tehnike restavriranja steklenih izdelkov
Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak

Dijak

• pozna osnovne značilnosti stekla v
posameznih umetnostnozgodovinskih
obdobjih,
• pozna umetnostni razvoj steklarstva in ključne
steklarske umetniške stvaritve,
• spozna tradicionalne dekorativne umetnosti,
obrti in slovensko kulturno dediščino,
• pozna osnovne tehnike restavriranja stekla
(čiščenje, sestavljanje, lepljenje in
dopolnjevanje).

• opredeli obdobje nastanka izbranega
steklenega predmeta,
• skicira in na podlagi izkušenj predvidi izgled
manjkajočega dela izdelka,
• poišče ustrezne strokovne informacije,
• očisti izdelek,
• prilepi odpadle dele.

