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1.

PRIPRAVA NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ZNANJA

Načrt ocenjevanja znanja (v nadaljevanju NOZ) je potrdil programski učiteljski zbor (v
nadaljevanju PUZ) izobraževalnega programa strojni tehnik - 3 l , na otvoritveni konferenci
za tekoče šolsko leto.
Objava: na šolski spletni strani, www.sts.si
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2.

ELEMENTI NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA tabela

A - Splošno-izobraževalni
predmeti
SLO

Ocenjevalci programskih enot
Bianka Ledinek Pahor

Zaokrožena vsebinska področja (ocenjevalne enote)
sklopi
1. KNJIŽEVNOST
2. JEZIK
1. EKSPONENTNA FUNKCIJA in EKSPONENTNA ENAČBA
2. LOGARITEM, LOGARITEMSKA FUNKCIJA,
LOGARITEMSKA ENAČBA
3. POLINOMI
4. RACIONALNA FUNKCIJA
5. KOTNE FUNKCIJE (TRIGONOMETRIJA)

MAT

Maja Žnidarič

ANG

Helena Vergan

FIZ

Tomaž Parovel

ŠVZ

Damjan Uranjek,
Jadran Plaznik

1. AT HOME AND ROUND THE WORLD.
2. PEOPLE IN THE MODERN WORLD AND THEIR PROBLEMS.
1. Električni tok
2. Magnetno polje in indukcija
1. ATLETSKE IN GIMNASTIČNE VSEBINE
2. IGRE Z ŽOGO (ODBOJKA, KOŠARKA, NOGOMET)

Damjana Pregeljc

1. NOSILCI IN TRDNOST

Načini
ocenjevanja
znanja

Vrednost
pisne
ocene

Vrednost
ostalih
ocen

1,2

50%

50%

Predvideni termini
pisnega ocenjevanja
znanja
September
Marec
oktober
december
marec
maj

1,2

50%

50%

1,2

50%

50%

1,2

50%

50%

1 , 2, 3

50%

50%

januar

1,2,4

50%

50%

marec

1, 2, 4

50%

50%

januar, maj

50%

50%

November
April

1, 2, 4

50%

50%

1, 2, 4

50%

50%

oktober
maj
Marec
november

B –Strokovni predmeti
Načrtovanje konstrukcij
Učinkovita raba energije

Renato Vouk

Delovanje krmilnih in
električnih komponent

Igor Kozjak

Prostorsko model. in pripr.
Dokum

Aleksandar Đorović
Franjo Kuzman

Praktični pouk
Orodja in napr za množ.
Proizv.
Praktični pouk

Dušan Šircelj
Trajbar, Šav, Vigini, Jahn

1. Termodinamika - osnovni pojmi in lastnosti homogenih snovi
2. Prvi in drugi zakon termodinamike

1. ELEKTROPNEVMA-TIKA IN MIKROPROCESO-RSKA
KRMILJA
2. HIDRAVLIKA
1.OSNOVNE TEHNIKE PROSTORSKEGA MODELIRANJA
2.SESTAVLJANJE SKLOPOV IZ PROSTORSKIH MODELOV
TER GENERIRANJE TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE ZA
PROSTORSKE MODELE
1.ELEMENTI ORODIJ
2.ORODJA

2,4

1,3,4
3,4
2,4
3,4

C –Odprti kurikulum
ITA

Maja Valentič - n

ITA

Dolores Kocjančič (z)

Mehanika in strojni elementi
STROJ. IN POS. OBD.
GRADIV – praktične
vsebine

Damjana Pregeljc
Trajbar, Šav, Vigini, Jahn

1. PREDSTAVITEV
2. MOJE BLIŽNJE OKOLJE
1. MLADI IN ZABAVA
2. PRAZNIKI IN POTOVANJA
1. DINAMIKA IN HIDROMEHANIKA
1. POSEBNA OBDELAVA GRADIV

Marec
november
oktober
maj

2,4
3,4
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1. OBLIKE IN NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ZNANJA
a.

Možni načini ocenjevanja znanja

Ocenjevanje pri vseh predmetih je lahko :
1. pisno (šolske naloge, testi, poročila, vaje, naloge)
2. ustno,
3. Izdelek oz. storitev (praktično delo, nastop, ,… ),
4. drugo: delovna poročila, seminarske naloge, projektne naloge,
laboratorijske vaje, praktične naloge ipd.
b.

Status neocenjenega in oblika popravnega izpita pri
posameznem predmetu - modulu

ST - SSI

Dijak je konferenci neocenjen, če ni dosegel kriterija

Oblika in vsebine popravnih izpitov

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Umetnost

Zgodovina

Psihologija

Sociologija

min 3 poz ocene

min 2 poz oceni

min 2 poz oceni

min 2 poz oceni

min 2 poz oceni

min 2 poz oceni

min 1 poz. ocena

Pisno in ustno

Pisno in ustno

Pisno in ustno

ustno

ustno

ustno

ustno
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ustno

min 2 poz oceni

Fizika

ustno

min 1 ocena

Kemija

ustno

min 1 ocena

Športna vzgoja

B - Strokovni moduli
Ustno

Najkasneje en teden pred popravnim ali
dopolnilnim izpitom morajo biti oddane
Tehniško komuniciranje

min 2 oceni

vse potrebne vaje (po dogovoru).
Če dijak vaj ne odda pravočasno ali so
ocenjene z negativno oceno, se ga
črta iz seznama za izpit.

Načrtovanje konstrukcij

min 2 oceni

ustno

Poslovanje in organizacija

min 2 oceni

ustno in poslovni načrt

Učinkovita raba energije

min 2 oceni

pisno, ustno, seminarske naloge, delavni zvezek

Lastnosti materialov, prim.obl.in preobl.

min 1 poz. ocena

pisno

Praksa

min 2 oceni

delavno poročilo in izdelek

Delovanje krmilnih in električnih komp.

min 1 poz. ocena

Ustno, praktično

Obdelava gradiv

min 2 oceni

delavno poročilo in izdelek

Praksa

Min 1 poz. ocena

Ustno, praktično

Spajanje gradiv in toplotna obdelava

min 2 oceni

Vaje, delovno poročilo
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Min 1 poz. ocena

Ustno, praktično

min 2 oceni na konf.

Ustno, praktično na PC

min 1 poz. ocen

Vaje, delovno poročilo

min 2 oceni na konf.

Ustno, praktično na PC in stroju

min 1 poz. ocen

Vaje, delovno poročilo

M13 Avtomatizacija in robotika

min 1 poz. ocena

Ustno, praktično

Praksa

Min 1 poz. ocena

Ustno, praktično

M11 Orodja in napr za množ. Proizv.

min 1 poz. ocena

pisno

Praksa

M9 - Prostorsko model. in pripr. Dokum

Praksa

M10 Računalniško podprte tehnologije

Praksa

Praksa

delavno poročilo in izdelek

min 1 poz. ocen

Tehniško komuniciranje

min 2 oceni

ustno

E - Odprti kurikul
ITALIJANŠČINA

min 1 poz. ocena

pisno in ustno

Meritve in kakovost

min 1 poz. ocena

pisno

Praksa meritve in kakovost

min 2 oceni

delavno poročilo in izdelek

Projektno delo

min 1 poz. ocena

ustno

Mehanika in strojni elementi

min 2 oceni

ustno

STROJ. IN POS. OBD. GRADIV - praksa

min 2 oceni

Vaje, delovno poročilo
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2. TIMSKO OCENJEVANJE

Preglednica : Timsko ocenjevanje
Programska enota

Obseg (ure)

Ocena

Skupna ocena

Prostorsko model. in pripr. Dokum

TEO 99
PRA 66

Teorija
Praksa

80 %
20 %

Orodja in napr za množ. Proizv.

TEO 99
PRA 66

Teorija
Praksa

80 %
20 %
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3. INTEGRIRANE KLJUČNE KVALIFIKACIJE (IKK)
IKK

Programska enota

Podjetništvo

VSI PREDMETI

Informacijskokomunikacijska
pismenost

VSI PREDMETI

Zdravje in
varnost pri delu

VSI STROKOVNI PREDMETI

Okoljska
vzgoja

VSI PREDMETI

Socialne
spretnosti

VSI PREDMETI

Učenje učenja

VSI PREDMETI

Načrtovanje in
vodenje kariere

VSI PREDMETI

Cilji
Razvijanje samostojnosti, odgovornosti, načrtovanja in
uresničevanja nalog.
Razvijanje podjetnostnih lastnosti – samostojnost,
odgovornost, izvedbo izdelka.
Iznajdljivost pri pripravi in prodaji izdelka ali
storitve, nacrtovanje in organizacija dela,
razvijanje in izvedba projektov, ekonomicnost pri
delu, prilagodljivost v poklicnih priložnostih,
sposobnost vzpostavljanja primernega odnosa v
razlicnih situacijah.
Oblikovanje besedil, shranjevanje informacij, uporaba
interneta, elektronske pošte, blogov, uporaba elektronskih
slovarjev.
Oblikovanje besedil, shranjevanje informacij, uporabo
interneta, posredovanje ter predstavitev informacij.
Uporablja matematiko kot sredstvo komunikacije (grafične
predstavitve podatkov medsebojnih odvisnosti količin…)
Skrb za lastno zdravje in varnost. Zdravo in varno delovno
mesto, poznavanje
nevarnosti na delovnem mestu in poklicnih bolezni.
Pridobivanje informacij o okolju.
Varovanje okolja na delovnem mestu, poznavanje
kompleksnih okoljskih problemov.
Kultivirano sporazumevanje, mirno reševanje sporov,
sodelovanje v skupini, doseganje sporazumnih odločitev,
sprejemanje kompromisov, delo v dvojicah, samostojno,
odgovorno načrtovanje, organiziranje in opravljanje delovnih
nalog, konstruktivno reševanje konfliktov, sprejemanje drugih
in drugačnih, oblikovanje pozitivne samopodobe.
Timsko delo, komunikacija, mirno reševanje
sporov, oblikovanje pozitivne samopodobe,
medsebojno spoštovanje, sprejemanje drugih in
drugačnih, sodelovalno učenje
Načrtovanje lastnega učenja, pridobivanje pozitivne
samopodobe, uporaba virov, samorefleksija, metode in tehnike
uspešnega učenja, motiviranost.
Delo z različnimi viri, vztrajnost v procesu učenja,
daljša ali krajša koncentracija, kritična refleksija,
uporaba uspešnih strategij učenja, motiviranost,
poznavanje lastnega učenja.
Postavljanje lastnih ciljev, poznavanje možnosti za
razvoj kariere, ugotavljanje interesov,
mapa lastnih dosežkov.
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6.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

ART-GLAS d.o.o.
AVTO E. KLAVDIO
STEPANČIČ
Barval d.o.o.
Biodom 27 d.o.o.
CIMOS d.d. Koper
CIMOS-cimat Koper
D&D Avtoservis
DAG d.o.o. Koper
DOFORM d.o.o.
DROGA KOLINSKA
ELMES Sesvis
FC_Group d.o.o.
FREEZE SYSTEM ŠMERC,
k.d.
GUMING d.o.o.
Hidria Rotomatika
INVERS OKNA d.o.o.
ISTRAX
Kern d.o.o
Ključavničar Počkaj
Ključavničarstvo. Bojan
KOINSTAL d.o.o.
Kontris d.o.o.
Kovinarstvo Franetič
LAMA d.d.
LAMA Avtomatizacija
LIPRO d.o.o.
MARŠIČ ALFRED S.P.
MOPLAS Brezovica
NIA IN d.o.o.
Orodjarstvo Tavčar
Plama-pur
PRETEX d.o.o.
Pro avto
Ribič Seča z.o.o.
STŠ Koper
TOMOS d.o.o.
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7.

ČASOVNI RAZPORED PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ZNANJA

c.



Šolsko leto je razdeljeno v dve ocenjevalni obdobji

Prvo in drugo ocenjevalno obdobje se usklajujeta po tekočem šolskem koledarju.
Obvestilo o uspehu dobijo dijaki oz. starši praviloma v prvem tednu po ocenjevalni
konferenci.
Spričevalo ali obvestilo o uspehu dobijo dijaki po koncu pouka. Datum je objavljen na
oglasni deski ob pred koncem šolskega leta.

d.

Terminski načrt

Izpitni roki:
Spomladanski izpitni rok
Jesenski izpitni rok
Datumi so objavljeni na oglasni deski in na www.sts.si glede na tekoči šolski koledar.

e.

Obveščanje

Obveščanje staršev o uspehu dijaka bo potekalo na tedenskih in mesečnih govorilnih urah.
Obveščanje staršev in dijakov o uspehu:
Informiranje staršev o uspehu dijaka poteka v skladu z letnim delovnim načrtom.


V prvem tednu po 1. ocenjevalnem obdobju prejmejo starši obvestilo o uspehu.



Po zaključku pouka prejmejo dijaki spričevalo oz. obvestilo o uspehu, če letnika niso
uspešno opravili.

Dijake ob začetku šolskega leta učitelj seznani:
a) s cilji, ki naj bi jih dosegli,


z minimalnimi standardi znanja,



z oblikami in načini ocenjevanja,



s pravili ocenjevanja in



z dovoljenimi pripomočki.
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8.

DATUMI SKUPINSKIH PREVERJANJ IN OCENJEVANJ

Glej tabelo
ELEMENTI NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
poglavje 2

9.

KOLEDAR PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA

Glej tabelo
ELEMENTI NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
poglavje 2
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10.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

A - Splošnoizobraževalni
predmeti

Zaokrožena
vsebinska
področja
(ocenjevalne
enote)
sklopi

Minimalni standardi znanja

Dijaki berejo, razumejo, komentirajo vsebine in oblike izbranega lirskega, epskega ali dramskega besedila iz evropske književnosti moderne,
-berejo, razumejo, komentirajo vsebine in oblike izbranega lirskega, epskega ali dramskega besedila iz slovenske književnosti moderne,
značilnosti 2 – 3 predstavnikov evropske književnosti moderne (čas, okoliščine nastanka, vrste, temeljne ideje).


1. KNJIŽEVNOST

Slovenščina

2. JEZIK

Poznajo, berejo in razumejo eno pripovedno in eno dramsko Cankarjevo besedilo ter dve pesniški besedili drugih avtorjev slovenske moderne
s prepoznavnimi prvinami impresionizma, nove romantike in simbolizma; bere in razume dve besedili izbranih avtorjev evropske moderne s
prepoznavnimi prvinami dekadence, impresionizma, nove romantike in simbolizma: opredelitev osrednje teme, razlaga osrednjega
motiva/pomembnih motivov, prepoznavanje osnovnih jezikovno-slogovnih in oblikovnih značilnosti, oznaka glavne osebe/glavnih oseb,
aktualizacija ideje; besedila časovno umesti in jih zvrstno-vrstno označi; pozna (časovna in prostorska umestitev) pojme moderna, nova
romantika, simbol, simbolizem, impresija, impresionizem, dekadenca;

Dijaki berejo, razumejo, komentirajo vsebine in oblike izbranega lirskega, epskega ali dramskega besedila iz evropske književnosti 20. stoletja
- berejo, razumejo, komentirajo vsebine in oblike izbranih epskih besedil (Camusa, Kafke),

berejo in razumejo eno ekspresionistično in eno socialnorealistično besedilo slovenske književnosti, bere in razume eno besedilo evropske
književnosti iz obdobja med prvo in drugo svetovno vojno: opredelitev osrednje teme, razlaga osrednjega motiva/pomembnih motivov,
prepoznavanje osnovnih jezikovno-slogovnih in oblikovnih značilnosti, oznaka glavne osebe/glavnih oseb, aktualizacija ideje; besedila časovno
umesti in jih zvrstno-vrstno označi, pozna (časovna in prostorska umestitev) pojme modernizem, avantgarda, futurizem, dadaizem,
nadrealizem, ekspresionizem, konstruktivizem; socialni realizem;

- berejo, razumejo, komentirajo vsebine in oblike izbranih lirskih, epskih in dramskih besedil slovenske književnosti socialnega realizma in
književnosti med drugo svetovno vojno.
Dijaki berejo, razumejo in komentirajo izbrana besedila,
- znajo razložiti osnovne snovne in idejno-tematske sestavine ter opazijo najopaznejšo slogovno prvino,
- s primerjanjem različnih besedil se zavedajo žanrske raznovrstnosti.
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Dijaki po sprejemanju teh besedilnih vrst predstavijo okoliščine nastanka, tvorčev namen, povzamejo temo in bistvene podatke, prepoznajo
besedilno vrsto; prošnjo, prijavo, pritožbo in navodilo za delo znajo tudi napisati.
Dijaki v besedilu prepoznajo naslednje pojme: poved, stavek, stavčni členi, priredna in podredna zveza stavkov, pri govorjenem besedilu uresničujejo
besedilne zvočne spremljevalce, pri zapisanem pa znajo postavljati končna in nekončna ločila.
Matematika
1. EKSPONENTNA
FUNKCIJA in
EKSPONENTNA
ENAČBA

1. Loči eksponentno funkcijo od potenčne na osnovi zapisa, tabele in grafa ter pojasni razlike.
Dijak predstavi eksponentno odvisnost količin v simbolni obliki z enačbo (

f x   a x

).

Dijak pozna enačbo eksponentne funkcije f (x) = a , a > 0,
a  1 in pomen konstante a. Pozna definicijsko območje funkcije, zalogo vrednosti, začetno vrednost in asimptoto. Pozna vpliv osnove a na
naraščanje oz. padanje funkcije.
Dijak nariše graf eksponentne funkcije

f x  kax p  q, a  0, a  1 .

Dijak analitično in grafično reši eksponentno enačbo oz. neenačbo. Razume pomen rešitve na algebrski in grafični način, preizkusi pravilnost rešitve.

2. LOGARITEM,
LOGARITEMSKA
FUNKCIJA,
LOGARITEMSKA
ENAČBA

2. Loči logaritemsko funkcijo od ostalih funkcij, na osnovi zapisa, tabele in grafa ter pojasni razlike.
Dijak predstavi logaritemsko odvisnost količin v simbolni obliki z enačbo

y  log a x .

Dijak pozna enačbo logaritemske funkcije f (x) = log x, a > 0, a  1, pomen in vpliv konstante a na naraščanje oz. padanje funkcije. Pozna
definicijsko območje funkcije, zalogo vrednosti, ničlo funkcije in asimptoto. Ve, da je logaritemska funkcija inverzna k eksponentni funkciji.
Dijak nariše graf logaritemske funkcije

f x   k log a x  p   q .

Dijak pozna definicijo in lastnosti logaritma. Uporablja definicijo logaritma za reševanje eksponentnih enačb
oblike a  b . Uporablja pravila za računanje z logaritmi za poenostavljanje izrazov z logaritmi.
Dijak pozna in uporablja formulo za prehod k novi osnovi.
Dijak reši preprosto logaritemsko enačbo oz. neenačbo. Razume pomen rešitve ter preizkusi pravilnost rešitve.
x

3. POLINOMI

4. RACIONALNA
FUNKCIJA

3. Dijak razume polinom kot linearno kombinacijo
osnovnih potenčnih funkcij. Ve, da so vrste funkcij, ki jih je do sedaj obravnaval (linearna funkcija, potenčne funkcije, kvadratna funkcija), posebni
primeri polinomov.
Dijak pozna lastnosti polinomov ter jih uporablja pri
risanju grafov in drugih nalogah: zveznost polinoma, lastnost ničel polinoma, intervale, na katerih je funkcija pozitivna oz. negativna, intervale
naraščanja in padanja funkcije, ter obnašanje polinoma pri velikih in malih vrednostih spremenljivke.
Dijak določi ničle polinoma in obnašanje polinoma pri velikih in malih vrednostih spremenljivk ter skicira graf z upoštevanjem obnašanja grafa v
okolici ničel.
Dijak opiše pojav s polinomom.
Dijak razume racionalno funkcijo kot kvocient polinomov in prepozna njeno enačbo.
Dijak pozna lastnosti racionalnih funkcij ter jih uporablja pri risanju grafov in drugih nalogah, predvsem: lastnost ničel in polov ter asimptoto
racionalne funkcije.
Dijak nariše graf racionalne funkcije (tudi s pomočjo tehnologije) in ga interpretira.
Dijak opiše pojav z racionalno funkcijo.
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5. KOTNE FUNKCIJE
(TRIGONOMETRIJA)

4. Uporaba kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku. Uporaba kotnih funkcij pri razreševanju geometrijskih likov.
Dijak pozna in uporablja definicije kotnih funkcij na enotski krožnici za določitev vrednosti posamezne kotne funkcije poljubnega kota, podanega v
stopinjah ali radianih.
Dijak uporabi osnovne zveze med kotnimi funkcijami in z dano kotno funkcijo izrazi preostale kotne funkcije.
Dijak s pomočjo periodičnosti ter sodosti oz. lihosti izrazi kotno funkcijo poljubnega kota s kotno funkcijo ostrega kota.
Dijak pozna in uporablja adicijske izreke pri prehodu na ostri kot, pri dvojnih kotih in dokazovanju drugih enakosti.
Dijak pozna enačbe kotnih funkcij
f (x) = sin x, f (x) = cos x, f (x) = tanx, f (x) = ctgx ter njihovo definicijsko območje in zalogo vrednosti. Zapiše ničle, intervale naraščanja in padanja
kotnih funkcij, maksimume in minimume za funkciji sinus in kosinus ter asimptote za funkciji tangens in kotangens.
Dijak nariše grafe kotnih funkcij
,
,
,
.
Dijak opiše pojav s kotno funkcijo.

ANGLEŠČINA
1 AT HOME AND
ROUND THE WORLD.

UNIT 1:
Dijak zna razlikovati formalni in neformalni jezik, zna tvoriti nove besede, zna napisati kratek življenjepis in prošnjo za delo. Pozna besedišče iz teksta
A home from home – expat tales. Zna našteti prednosti in slabosti življenja v tujini.
UNIT 2:
Dijak zna pravilno uporabljati Pres. Perf. S. and Cont., zna napisati neformalno pismo. Pozna besedišče iz teksta Paradise Lost. Zna našteti, katere
informacije lahko dobi v turističnih vodnikih (Lonely Planet).
UNIT 3:
Zna uporabljati Past S. in Cont. ter Pres. Perf. S. in Cont., zna kratko predstaviti svojo najljubšo knjigo/film, obnovo literarnega dela The Blind
Assassin in The Money Jigsaw.

UNIT 4:
Dijak zna tvoriti vprašanja v formalnem in neformalnem jeziku, zna uporabljati veznike v priredno in podredno zloženih povedi h, pozna besedišče in
vsebino iz teksta The world's top conspiracy theories in My most memorable lies. Zna nekaj povedati o teoriji zarot in o lažeh nasploh.
UNIT 5:
Dijak zna pravilno uporabljati Will fut. in »Going to« fut., pozna besedišče in kratko vsebino teksta Nobody listens to us. Zna napisati elektronsko
sporočilo in se ustrezno pogovarjati po telefonu (poznavanje fraz).
UNIT 6:
Dijak zna izražati količino z ustreznimi frazami, zna napisati kratko poročilo, pozna besedišče ter vsebino tekstov Starbuck s in Apple Macintosh.
Kratko zna opisati svojo najljubšo reklamo.
2. PEOPLE IN THE
MODERN WORLD

obdelano pri pouku).
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PSIHOLOGIJA

AND THEIR
PROBLEMS.
1. OSEBNOST

- opredeli pojem psihologije;
- pozna razliko med znanstveno in neznanstveno psihologijo;
- pojasni pojme dednost, okolje in samodejavnost ter oceni njihov vpliv na življenje posameznika;
- razloži interakcijo med temeljnimi dejavniki;
- opredeli in razlikuje med pojmi zaznavanje, občutki in čustva;
- opiše motne zaznav (iluzije, halucinacije);
- izdela kratek oglas ali reklamno sporočilo (vezano na področje, za katerega se dijak izobražuje) in upošteva
dejavnike pozornosti;
- navede čim več različnih dejavnosti, znanj, spretnosti, vedenj in osebnostnih lastnosti, ki so naučene;
- navede dejavnike, ki vplivajo na njegovo učenje v konkretni učni situaciji, npr. pri učenju šolskega predmeta
ali druge dejavnosti (motivacija, učne navade, negativni in pozitivni dejavniki);

2.SPORAZUMEVANJE
IN SOCIALNE
VEŠČINE

- opredeli pojem mišljenja ter opiše značilnosti realističnega in domišljijskega mišljenja;
- opiše, primerja in razlikuje načine reševanja problemov s konkretnimi primeri;
- razloži dejavnike ustvarjalnosti ter razmišlja o pripravljenosti in možnosti razvijanja lastne ustvarjalnosti (na
poklicnem področju in v življenju nasploh);
- opredeli pojem čustvo, razlikuje doživljanje in izražanje čustev, na zgledih pojasni funkcije čustvovanja,
presodi pomen čustev za človekovo življenje;
- sodeluje v igri vlog ali simulacij, v kateri pri vsakem zaigranem čustvu (npr. strah, veselje, žalost, jeza)
izraža tipične značilnosti doživljanja in izražanja čustva (izraz obraza, drža telesa, kretnje…);
- pozna pojem motivacije v vsakdanjem življenju in motivacijske dejavnike;
- loči med organskimi in psihološkimi potrebami;
- pozna pomen notranje motivacije pri posamezniku;
- na primeru pojasni glavne vrste konfliktov;
- pozna dejavnike, ki vplivajo na stres;
- pojasni razliko med konstruktivnimi in nekonstruktivnimi odzivi na duševne obremenitve;
- našteje pomembnejše lastnosti posameznikove osebnosti (napravi samorefleksijo);
- napiše prošnjo za delovno mesto, v kateri utemeljuje lastno primernost za razpisano delovno mesto in
poudarja osebnostne lastnosti);
- pozna dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje samopodobe;
- ugotavlja, kateri dejavniki so vplivali na oblikovanje pozitivne ali negativne samopodobe na posameznem
področju;
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Športna vzgoja

1. Atletske in
gimnastične vsebine

- pozna posamezne dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto dela;
- opiše situacije, ko je doživljal telesno in psihično utrujenost ter predloge za zmanjšanje le-te;
2. Igre z žogo (odbojka,
košarka, nogomet)

- navede in opiše dejavnike delovne uspešnosti in jih ponazori s primeri z lastnega poklicnega področja;

- opiše in na primerih pojasni dejavnike uspešne prodaje (reševanje problemov, prodajni proces,
vzpostavljanje odnosov s kupci);
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B - Strokovni
moduli
Načrtovanje konstrukcij

1. STATIKA

2. TRDNOST

DKEK

1. ELEKTROPNEVMATIKA IN
MIKROPROCESO-RSKA
KRMILJA

definirati nosilni sistem
opisati možne primere obtežbe
pojasniti pojem podpore ter odvisnost med vrsto podpore in številom in usmeritvijo reakcij
definirati pojem statične določenosti
opisati in skicirati konstrukcijske izvedbe različnih podpor in stikov med elementi nosilnih sistemov
izračunati reakcije v podporah preprostih nosilcev
vpeljati notranje sile in momente, ki uravnotežajo obravnavani del nosilnega sistema z zunanjimi silami
analitično določiti potek notranjih sil in upogibnih momentov vzdolž osi nosilca brez prevesnega polja
z diagrami prikazati potek notranjih sil in upogibnih momentov vzdolž osi nosilca
opisati možnosti uporabe paličnih nosilcev
Definirati deformabilno telo ter model elastičnega in plastičnega telesa
Opisati vsebino in naloge nauka o trdnosti
Definirati napetosti in lastnosti realnega telesa
Ugotoviti napetostna stanja glede na znano obremenitev telesa in jih opisati
Opisati relativne vzdolžne in prečne deformacije
Definirati dejanske in dopustne obremenitve in napetosti glede na čas in jih primerjati
Preračunati in dimenzionirati natezno ali tlačno obremenjene enostavne konstrukcijske elemente
Izračunati deformacije natezno ali tlačno obremenjenih elementov
Kontrolirati enakomerno porazdeljeni površinski tlak na stičnih površinah enostavnih konstrukcijskih delov
Dimenzionirati preproste strižno obremenjene elemente za konstrukcijske zveze in izračunati potrebno strižno silo za prebijanje materiala
Pojasniti čisti upogib, opisati upogibnico, nevtralno ravnino in nevtralno os prereza
Skicirati in pojasniti diagram upogibne napetosti po prerezu nosilca
S pomočjo tabel izračunati deformacije enostavnih upogibno obremenjenih nosilcev
Skicirati in pojasniti diagram vzvojne napetosti za okrogli prerez
Izračuna vzvojno napetost in deformacijo za okrogli prerez
Dimenzionirati okrogle polne prereze nosilcev obremenjenih na torzijo
DIJAKINJA/DIJAK JE ZMOŽEN:
•
RAZUMETI DELOVANJE ELEKTROPNEVMATSKEGA SISTEMA
•
LOČITI MED KRMILNIM IN IZVRŠILNIM DELOM
•
OPISATI RAZLIČNE NAČINE KRMILJENJA
•
RAZLOŽITI DELOVANJE IN AKTIVIRANJE KONTAKTOV
•
UPORABITI RAZLIČNE VRSTE DAJALNIKOV (MAGNETIČNI, KAPACITIVNI, INDUKTIVNI, OPTIČNI)
•
POZNATI VRSTE RELEJEV IN NJIHOVO DELOVANJE
•
RAZLOŽITI DELOVANJE ELEKTROMAGNETNIH VENTILOV
•
RAZLOŽITI PREPROSTE ELEKTROPNEVMATSKE SHEME
•
OPISATI ZGRADBO MIKROPROCESORSKEGA KRMILNIKA, IZDELATI PROGRAM IN GA PRENESTI V KRMILNIK

2. HIDRAVLIKA
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DIJAKINJA/DIJAK JE ZMOŽEN:
•
RAZLOŽITI PRETVORBO IN PRENOS ENERGIJE V HIDRAVLIKI
•
POZNATI PODROČJA UPORABE (STACIONARNA, MOBILNA, LETALSKA)
•
POJASNITI PREDNOSTI, SLABOSTI HIDRAVLIKE
•
RAZLOŽITI FIZIKALNE LASTNOSTI TEKOČIN
•
OPISATI VLOGO TLAKA IN PRETVARJANJA SIL V HIDRAVLIKI
•
OPISATI ZGRADBO IN ZASNOVO HIDRAVLIČNE NAPRAVE
•
POZNATI IN UGOTOVITI VZROKE OKVAR IN OKVARE USTREZNO ODPRAVITI
•
RAZLOŽITI NAMEN, NAČIN IN VRSTE VZDRŽEVANJ

1.OSNOVNE TEHNIKE
PROSTORSKEGA
MODELIRANJA

Prostorsko model. in
pripr. Dokum
Praktični pouk

2.SESTAVLJANJE
SKLOPOV IZ
PROSTORSKIH
MODELOV TER
GENERIRANJE
TEHNIŠKE
DOKUMENTACIJE ZA
PROSTORSKE MODELE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POZNA GRAFIČNE ELEMENTI RISBE
OBVLADA KOTIRANJE, POZNA KONSTRUKCIJSKE ČRTE
POZNA OSNOVNE PROSTORSKEGA MODELIRANJA,
OBVLADA PROJEKCIJE PROSTORSKIH MODELOV V RISALNO RAVNINO,
OSNOVE PARAMETRIČNEGA RISANJA KONTUR V RAVNINI
OBVLADA OSNOVNE TEHNIKE MODIFICIRANJA PARAMETRIČNIH PROSTORSKIH MODELOV ,
OSNOVE SESTAVLJANJE SKLOPOV IZ PROSTORSKIH MODELOV
ZNA POZICIONIRATI OZ. POVEZOVATI (MATE) ELEMENTE,
POZNA STANDARDNE ELEMENTE,
OBVLADA OSNOVNE TEHNIKE GENERIRANJA TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE Z OZNAČEVANJEM ELEMENTOV RISBE
RAZUME KARTEZIČNI KOORDINATNI SISTEM, POZNA STROJNO NIČNO IN REFERENČNO TOČKO.
POZNA ABSOLUTNI NAČIN PROGRAMIRANJA CNC STROJEV
POZNA GLAVNE IN POMOŽNE PROGRAMSKE FUNKCIJE TER OSNOVNE CIKLIČNE FUNKCIJE
POZNA NAČRT REZANJA,
ZNA IZRAČUNATI POT ORODJA ENOSTAVNIH MODELOV,
OBVLADA ENOSTAVNE VAJE ZA STRUŽENJE IN FREZANJE
ZNA VNESTI PROGRAM IN IZVESTI SIMULACIJO PROGRAMA.
ZNA IZDELATI ENOSTAVEN PROGRAM

JE SPOSOBEN RAZLIKOVANJA POSAMEZNIH MATERIALOV GLEDE NA NJIHOVE LASTNOSTI

Orodja in napr za množ.
Proizv.
Praktični pouk

1.ELEMENTI ORODIJ

2.ORODJA
OB UPORABI PRIROČNIKA DEFINIRA STANDARDNO OZNAKO JEKLA ALI LITINE.
GLEDE NA UPORABO NAŠTEJE RAZLIČNE POLIMERE.

Orodja in napr za množ.
Proizv.
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Praktični pouk
ITALJIJANŠČINA
nadal

ITALJIJANŠČINA
(začetniki)

1.

- Turizem in
prosti čas

2.

Delo in
zaposlitev

3.

Medosebni
odnosi

Dijak opiše svoje mesto, opiše pravila igre izbranega športa, opiše praznovanje tradicionalnega praznika; pripoveduje o svojem
preživljanju prostega časa in zabavi ter uporabi tehnologije; opiše vsebino videnega filma (predstave, koncerta …)
Dijak zna napisati pismo prijatelju in oblikovati uradno pismo; po predlogi napiše prošnjo za službo in CV; zna tvoriti dialog (razgovor
za službo); predstavi znano podjetje/ blagovno znamko; opiše delovni prostor.
Dijak opiše družino in delitev del znotraj le-te; našteje tipične lastnosti povprečnega Italijana in Slovenca; opiše sosedske odnose v
svojem kraju; napiše pritožbo

1. Počitnice in prosti čas

-

zna povabiti, obžalovati,
prepričati, sprejeti in odkloniti povabilo
- zna se odzivati s kratkimi
odgovori in vprašanji na temo počitnice, opisati delovni ali prosti dan,
- zna opisati svojo družino,
- zna rezervirati počitnice
- zna rezervirati in kupiti vozovnice za potovanje z vlakom, ladjo ali letalom
- jezik stroke

2.Običaji in navade

-

zna izraziti svoj okus, mišljenje, začudenje, obžalovanje
- zna spraševati po ceni, barvi, velikosti, kvaliteti, …
- zna tvoriti dialog v trgovini z oblačili
- zna napisati oglas za prodajo/nakup oblačila
- zna pripovedovati o običajih in navadah v Italiji in Sloveniji
- zna opisati tipične praznike
- zna opisati slavnostni jedilnik, napisati razglednico, voščilnico, neformalno in formalno pismo, oglas, življenjepis
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Mehanika in strojni
elementi

1. Dinamika in
Hidromehanika

Dijak je zmožen:






































definirati osnovne fizikalne veličine pri gibanju: tir, pot, čas, hitrost, pospešek
grafično prikazati osnovne veličine v odvisnosti od časa
izračunati posamezne veličine pri enakomernem pospešenem in pojemajočem premočrtnem gibanju, tudi na primeru prostega
pada in navpičnega meta
definirati enakomerno in enakomerno pospešeno kroženje točke
definirati kotno hitrost, kotni pospešek in vrtilno frekvenco
izračunati in narisati pospešek in obodno hitrost točke
izračuna kotni pospešek in kotno hitrost točke na enostavnih primerih
Definirati pojem premočrtne in krivočrtne translacije togih teles
Definirati in izračunati prestavno razmerje pri jermenskem, verižnem, tornem in zobniškem prenosniku gibanja
Uporabiti Newtonove zakone pri reševanju enostavnih praktičnih primerov kinetike s področja strojništva
Uporabiti D´Alembertovo načelo za izračunavanje sil in pospeškov
Definirati gibalno količino in sunek sile
Izračunati gibalno količino in sunek sile na enostavnih primerih
Definirati in izračunati delo sile na preprostih primerih
Definirati kinetično in potencialno energijo masne točke
Izračunati kinetično in potencialno energijo masne točke
Uporabiti zakone o kinetični energiji
Pojasniti in uporabiti zakon o ohranitvi mehanske energije
Pojasniti pojem vztrajnosti
Izračunati masni vztrajnostni moment teles enostavnih oblik
Izračunati kinetično energijo vrtečih se teles
Pojasniti fizikalne lastnosti tekočin in zna ločevati med realno in idealno kapljevino
Razložiti Newtonove zakone viskoznega trenja
Definirati hidrostatični tlak
Ločiti absolutni in relativni tlak
Pojasniti osnovne zakone Hidrostatike
Izračunati hidrostatični tlak
Razložiti hidrostatični paradoks
Izračunati silo tekočine na dno posode
Izračunati silo tekočine na ravno vertikalno steno
Izračunati prijemališče sile tekočine na steno posode
Definirati Arhimedov zakon
Uporabiti Arhimedov zakon pri reševanju preprostih praktičnih nalog o vzgonu in plavanju
Definirati tokovno cev, pretočni prerez, hidravlični polmer, pretočno hitrost, prostorninski pretok, tokovnico, stacionarni in
nestacionarni tok, laminarni in turbolentni tok, izračunati Reinoldsovo število
Definirati in razložiti kontinuitetno enačbo
Definirati in razložiti Bernoullijevo enačbo
določiti vrste pretokov

21

STROJ. IN POS. OBD.
GRADIV – praktične
vsebine

1. POSEBNA OBDELAVA
GRADIV

Dijak zna nastaviti elektrodo in obdelovanec na stroju za elektro erozijo, zna izvesti dva postopka posebne
obdelave (honanje, lepanje, superfiniš, poliranje, peskanje, posnemanje), zna izvesti en postopek
visokohitrostne obdelave in obdela enostavno obliko izdelka,
na prakso hodi točno, urejen in upošteva vsa pravila iz varstva pri delu in varovanja okolja pri izvedbi
nalog minimalnega standarda, ima 85% udeležbo pri praktičnem pouku
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