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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME MODULA: Strokovni praktikum 

 

2. ŠTEVILO UR / ŠTEVILO KREDITNIH TOČK MODULA: 44 ur/2 KT 

 

3. USMERJEVALNI CILJI: 

 

Dijak: 

 dela kot član tima, samostojno načrtuje, organizira in opravlja delovne naloge, 

 se prilagaja spremembam in sledi novostim v poklicu, 

 razume navodila za varovanje zdravja, 

 razume negativni vpliv stroke na okolje in varuje okolje, 

 razvija pozitiven odnos do učenja, 

 samostojno komunicira.  

 

4. VSEBINSKI SKLOPI: 

 

Modul je sestavljen iz vsebinskega sklopa: 

 

VSEBINSKI SKLOP 

1. IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE 

 

5. OPERATIVNI CILJI: 

 

Vsebinski sklop : IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE 

 

Poklicne kompetence:  
 iskanje rešitev, 
 načrtovanje ustreznih metod dela in izbira primerne opreme ter delovnih sredstev, 
 izdelava dokumentacije, 

 zbiranje, urejanje,vrednotenje podatkov in predstavitev zbranih informacij,  

 razvijanje spretnosti IKT. 

 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

 samostojno načrtuje izdelek 

 uporabi različne informacijske vire 

(tehnološki načrti, standardi, predpisi, 

pravilniki ipd.) 

 zna uporabljati informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo za iskanje, 

obdelavo in  analizo podatkov ter 

predstavitev naloge, 

 upošteva higieno in varno delo pri 

izdelavi izdelka oziroma strokovno 

ustreznost/metodičnost pri opravljeni 

Dijak: 

 izbere temo in izdela idejni načrt, 

 izbere ustrezne metode dela, 

 izbere primerno opremo in delovna 

sredstva, 

 pozna tehnološke postopke za izdelavo 

izbranih izdelkov, 

 izbere ustrezne surovine in jih 

pripravi,  

 po načrtu izdela izdelke in jih 

ustrezno skladišči, deklarira, 
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storitvi 

 sodeluje z mentorjem 

 izkaže usklajenost med načrtovanimi in 

realiziranimi aktivnostmi 

 kakovostno izdela izdelek  (natančnost, 

uporabnost, užitnost, neoporečnost, 

estetski videz ipd) oz. storitve 

(natančnost, uporabnost, metodičnost, 

sistematičnost 

 izkaže suverenost pri samostojnem delu 

ali delu v skupini 

 upošteva ustrezno oblikovanost pisnega 

poročila (sistematičnost, preglednost, 

grafična opremljenost ipd.) 

 spozna pomen timskega dela in reševanja 

problemov. 

 

 po načrtu opravi storitev in upošteva 

metodičnost in sistematičnost, 

 vodi tehnološki postopek in ga 

ovrednoti,  

 rezultate ustrezno ovrednoti in 

grafično prikaže, 

 upošteva načela osebne higiene, 

higiene prostora in varovanja okolja, 

 senzorično oceni izdelek,  

 predstavi izdelek,  

 uporablja in vodi dokumentacijo, 

 upošteva navodila mentorja pri svojem 

delu. 

 

 

 

6. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA: izdelek 

 

7. ZNANJA IZVAJALCEV: visokošolska izobrazba s področja živilstva  

 

8. MATERIALNI POGOJI: računalniška učilnica 

 

9. POSEBNI POGOJI ZA IZVEDBO (ŠTEVILO UR DELITVE V SKUPINE): / 

 

10. DATUM POTRDITVE MODULA NA SVETU ŠOLE: 5.10.2010 

 

11. MESTO OBJAVE: Načrt preverjanja in ocenjevanja znanja 

 

 
 

 

 


