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KATALOG ZNANJA 
 
Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK 
 

Ime modula 
 
Ime modula: TEHNOLOGIJA FOTOGRAFSKIH PROCESOV 
 

 Usmerjevalni cilji 

 

Pri modulu  dijak: 
 
- pozna fizikalne lastnosti fotografskih materialov, 
- pozna kemijske lastnosti fotografskih materialov, 
- pridobi znanja za uporabo navodil in diagramov v  strokovni tehnični literaturi, 
- pozna in obdeluje fotografske materiale, 
- pozna sodobne strojne postopke kemijske obdelave fotografskih materialov, 
- pozna kontrolne postopke in pripomočke za kontrolo procesov, 
- pozna zaščito pri delu s kemikalijami, 
- pozna predpise in postopke za zaščito okolja pri delu s fotografskimi materiali,  
- pridobi znanja za ureditev fotografskega laboratorija. 
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Poklicne kompetence 
 

OZNAKA TEHNOLOGIJA PROCESOV 

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE 

OSNOVNI 
NIVO 

RUTINSKI 
NIVO 

NAPREDNI 
NIVO 

POKLICNE KOMPETENCE     
TP1 Dijak pozna in uporablja fotografske materiale.   x 
TP2 Obdeluje fotografske materiale.  x  
TP3 Pozna kontrolo fotografskih postopkov.  x  
TP4 Pozna laboratorij, njegovo opremo in vzdrževanje. x   
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Operativni cilji 
 

TP1 – Dijak pozna in uporablja fotografske materiale 
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 
Dijak: 
 

 
Dijak: 

 
FOTOGRAFSKI MATERIALI 
-  pozna različne fotografske materiale; 
-  pozna lastnosti fotografskih emulzij in njihovo izdelavo. 

- primerja različne vrste fotografskih materialov po njihovih lastnostih. 

NAPAKE NA NEGATIVIH 
-  pozna možne napake na fotografskih materialih; 
- pozna napake nastale med razvijalnimi procesi.   

- ugotovi vzrok nastalih napak v procesni obdelavi negativov.  

ČRNO-BELI FOTOGRAFSKI MATERIALI 
- pozna lastnosti in razlike črno-belih fotografskih materialov; 
- pozna vrste in formate črno-belih filmov.. 

- uporablja  različne  fotografske materiale in kemijske procese; 
- uporablja različne  formate in vrste črno-belih filmov. 

BARVNI FOTOGRAFSKI MATERIALI 
- pozna vrste barvnih fotografskih materialov; 
- razume pomen barvnih slojev in nastanek barvne slike. 

- pojasni mešanje barvnih svetlob; 
- pojasni sestavo fotografskih barvnih materialov. 
 

FOTOGRAFSKI MATERIALI V ZNANSTVENI IN TEHNIČNI 
FOTOGRAFIJI 
- pozna fotografske materiale za fotografiranje na področjih 

znanstvene in tehnične fotografije; 
- razume pomen posameznih postopkov pri delu na področju 

znanstvene in tehnične fotografije. 

- pojasni različna znanstvena in tehnična področja fotografije; 
- pojasni izbiro fotografskih materialov pri delu na področjih znanosti in 
tehnike. 
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TP2 - Obdeluje fotografske materiale 

 
Informativni cilj Formativni cilji 

 
Dijak: 

 
Dijak: 

KEMIJSKI POSTOPKI 
- pozna kemijske postopke za obdelavo fotografskih materialov; 
- razume pomen pravilnega izbora postopka za obdelavo 

fotografskih materialov. 

- izvede postopke za obdelavo fotografskih materialov. 

SESTAVA RAZVIJALNE KOPELI 
- pozna sestavo razvijalnih kopeli in njihov učinek.  

- pripravi kopeli za kemijsko obdelavo različnih materialov. 

RAZVIJANJE 
- razume pomen in potek razvijalnega postopka. 

- izvede različne razvijalne postopke. 

KONČNA OBDELAVA NEGATIVNIH MATERIALOV 
- pozna postopke in nadzor pri obdelavi fotografskih materialov. 

- pojasni in izvede končno obdelavo negativa. 

REGENERACIJA KOPELI 
- razume namen regeneracije.  

- pojasni postopke regeneracije kopeli. 
 

RAZVIJALNI EFEKTI 
- pozna pomen in nastanek razvijalnih efektov. 

- pojasni vplive različnih razvijalnih efektov; 
- pojasni možnosti uporabe razvijalnih efektov v kreativni fotografiji. 

POSEBNI POSTOPKI V ČRNO-BELI FOTOGRAFIJI 
- pozna materiale za posebne postopke; 
- pozna  tehnike in postopke za obdelavo fotografskih materialov. 

- pojasni različne posebne tehnike pri obdelavi fotografskih materialov. 
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Informativni cilj Formativni cilji 
KEMIJSKA OBDELAVA BARVNIH MATERIALOV 
- pozna kemijske postopke in procese razvijanja barvnih 

fotografskih materialov. 

- izvede postopke barvnega razvijanja barvnih fotografskih materialov. 

IZDELAVA BARVNIH FOTOGRAFIJ 
- pozna aditivni in subtraktivni postopek izdelave barvnih 

fotografij; 
- pozna barvne razvijalne postopke in kopeli; 
- pozna posebne postopke in namen njihove uporabe v barvni 

fotografiji. 

- izvede postopke izdelave barvnih fotografij; 
- pojasni barvne procese za obdelavo fotografskih materialov; 
- izvede posebne postopke. 

SHRANJEVANJE IN ARHIVIRANJE 
- pozna vplive okolja na obstojnost fotografskih materialov; 
- pozna načine varovanja in arhiviranja fotografskih materialov. 
 

- pojasni način priprave fotografskega materiala in prostora za arhiviranje; 
- pojasni vrste arhiviranja; 
- izvede arhiviranje lastnih materialov. 

 
 
 
TP3 - Pozna kontrolo fotografskih postopkov 

 
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 
Dijak: 

 
Dijak: 

POSTOPKI KONTROLE KEMIJSKIH PROCESOV 
- pozna namen in načine kontrole kemijskih procesov. 

- pojasni pripravo, pripomočke in izvedbo kontrole fotografskih in 
fotokemijskih postopkov. 

SENZITOMETRIJA 
- pozna postopke, prikaze in vrednotenje meritev v senzitometriji.  
 

- pojasni pomen senzitometrije; 
- meri in primerja denzitometrične vrednosti. 
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TP 4 - Pozna laboratorij, njegovo opremo in vzdrževanje 
 

 
Informativni cilj Formativni cilji 

 
Dijak: 

 
Dijak: 

STROJNA OBDELAVA FOTOGRAFSKIH MATERIALOV 
- pozna stroje, njihovo vzdrževanje in uporabo v fotografiji.  

- primerja obdelave fotografskih materialov z različnimi strojnimi 
postopki. 

 
NAČRTOVANJE IN POSTAVITEV OPREME 
FOTOGRAFSKEGA        LABORATORIJA 
- razume pomen načrtovanja  in ureditve fotografskega laboratorija. 

- pojasni izbor in razporeditev opreme v različnih fotografskih 
laboratorijih. 

VARSTVO PRI DELU 
- pozna zahteve in predpise o zaščiti pri delu;  
- pozna možne poškodbe pri delu v fotografski delavnici in nujno 

prvo pomoč. 

- pojasni pomen varovanja in zaščite pri delu; 
- pojasni  način hranjenja kemikalij, 
- pojasni varno delo z napravami pod električno napetostjo; 
- pojasni pomen in načine prezračevanja. 
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