Naziv programske enote

OBLIKOVANJE TEKSTILIJ

Program

ŠIVANJE, POPRAVLJANJE OBLAČIL

Področje

Storitvena dejavnost
SPLOŠNI DEL

Utemeljenost (v skladu z
javnim razpisom in
analizo potreb)

Program je nastal zaradi hitrih sprememb na trgu dela, ki od
zaposlenega zahtevajo znanja novih, naprednih tehnologij,
poznavanje novih materialov in nenehnega prilagajanja ter
zmožnost sledenja trendom razvoja.
Zaradi večje usmerjenosti v oblikovanje oblačil in s tem
pridobivanja osnovnih veščin šivanja ter oblikovanja so iz
programa izvzete vsebine tapeciranja. S temi vsebinami se
zaposleni seznanijo v podjetjih, ki izvajajo notranja
izobraževanja (npr. Boxmark Kidričevo).
Program udeležencem omogoča pridobiti nova znanja o
tekstilnih materialih in praktične veščine, novejše pristope k
izdelavi oblačil ter nadgraditi že pridobljeno znanje, z
namenom postati konkurenčni na trgu dela.
Po podatkih EURES-a in Zavoda za zaposlovanje RS so poklici s
področja tekstilstva (upravljalci strojev za šivanje oblačil iz
tekstilnih materialov, krzna in usnja) težje zaposljivi, zato je
potrebno udeležencem izobraževanja omogočiti razvoj
poklicnih kompetenc, ki so potrebne za trg dela.
Vsebine programa tako omogočajo udeležencem izobraževanja
razvijanje ročnih spretnosti, odgovornosti, čuta za kreativnost,
prostorsko predstavo in natančnost ter doslednost pri izvedbi
svojega dela, kar jim bo omogočalo lažje doseganje zahtevanih
norm v proizvodnji oz. storitveni dejavnosti, kjer se od
zaposlenih pričakuje samostojnost izvedbe, hitrost, kvaliteta in
natančnost izdelave.
Zaščita Ptuj, d.o.o., je edino podjetje na ptujskem območju, ki
je v zadnjem letu iskalo osebe z znanji, ki jih nudi posodobljeni
izobraževalni program.

Ciljna skupina (v skladu z
javnim razpisom in
analizo potreb)

Program je namenjen:
● zaposlenim v storitveni dejavnosti izdelave oblačil in

●
●

●

●
●
●
●

drugih tekstilnih predmetov,
zaposlenim v podjetjih, ki izdelujejo notranjo
avtomobilsko opremo – npr. Boxmark ...,
osebam s pridobljeno nižje poklicno izobrazbo, smer
preoblikovalec oblačil, za nadgradnjo pridobljenega
znanja,
osebam s pridobljeno poklicno izobrazbo, smer šivilja
oz. konfekcionar, ki po končanem izobraževanju niso
delale v tekstilni industriji, da osvežijo in nadgradijo
svoje znanje,
odraslim brezposelnim osebam brez poklicne oz.
strokovne izobrazbe,
osebam s poklicno oz. strokovno izobrazbo, ki ne
morejo dobiti dela na svojem področju,
mladim osebam, ki so opustile šolanje,
osebam z željo po oblikovanju, ustvarjanju novih
izdelkov.

Cilji programa (v skladu z
javnim razpisom in
analizo potreb)

Program omogoča udeležencem izobraževanja, da:

Obseg programa

80 ur

• Teoretični del (št. ur)

20 ur

• Praktični del (št. ur)

60 ur

Pogoji za končanje
programa

Udeleženec program zaključi z:

● prepoznajo tekstilne materiale za različne namene
uporabe,
● spoznajo faze od načrtovanja izdelka, priprave in
izdelave končnega izdelka,
● razvijajo sposobnosti in spretnosti ter si pridobijo
delovne navade,
● razvijajo čut za estetiko, ročne spretnosti,
● razvijajo natančnost in doslednost,
● razvijajo hitrost pri izvedbi enostavnih del,
● izdelujejo enostavne tekstilne izdelke,
● razvijajo odnos do čistega in zdravega okolja z uporabo
primernih sredstev za vzdrževanje tekstilnih materialov,
● poznajo pravila varnega dela in uporabe zaščitnih
sredstev,
● pridobijo pozitiven odnos do dela.

● izdelavo enostavnega tekstilnega izdelka, ki vključuje
načrtovanje dela, pripravo delovnega mesta, strojev in
orodij ter izdelavo tekstilnega izdelka.

● zagovorom svojega dela, ki obvezno vključuje
utemeljitev
izbire ustreznega materiala,
opis
postopka krojenja in šivanja ter izbiro postopka za
vzdrževanje izdelka.

Pri ocenjevanju zaključnega dela izobraževanja sodelujeta
izvajalca teoretičnega in praktičnega izobraževanja, ki podata
skupno oceno.
Za izvedbo zaključnega dela ima udeleženec na razpolago 6 ur
(1 uro za pripravo, 4,5 ure za izvedbo in 0,5 ure za zagovor).
Zaključno delo se oceni z oceno:
– opravil,
– ni opravil.
Udeležencu, ki je ocenjen z oceno – ni opravil, se omogoči
ponovno opravljanje zaključnega dela.
Udeleženci izobraževanja z uspešnim zaključkom izobraževanja
dosežejo 3. raven znanja in kompetenc po kvalifikaciji SOK.
POSEBNI DEL
Vsebine programa

Program sestavljajo naslednje vsebine:
●

Poznavanje tekstilij:
– splošne lastnosti naravnih tekstilnih materialov,
– lastnosti umetnih tekstilnih materialov,
– lastnosti tehničnih tekstilij,
– usnje in krzno,
– uporabnost posameznih tekstilnih materialov.

●

Nega in vzdrževanje različnih tekstilnih materialov:
– pranje, sušenje, likanje, zlaganje in kemično čiščenje,
– znaki za vzdrževanje tekstilij.

●

Pripomočki za šivanje:
– škarje, bucike, šivanke ...

●

Dopolnilni material za šivanje:
– trdila, medvloge, gumbi, zadrge ...

●

Osnovni ročni vbodi:
– ročni vbodi za spenjanje in sestavljanje,
– zančni vbod in ometični vbod,
– prišivanje gumbov ...

●

Šivalni stroj:
– gospodinjski, industrijski in stroj za opletanje,
– vaje strojnega šivanja.

●

Strojno šivanje:
– vaje šivanja( ravni šiv, zatrjevanje, okrasni šivi),
– sestavljanje delov,
– robljenje izdelka.

●

Osnove krojenja:
– jemanje mer,
– izdelava tabele lastnih mer.

●

Risanje krojev:
– izris krojev z modnih revij,
– prilagajanje kroja lastni velikosti.

●

Izdelava prtička:
– krojenje, robljenje, likanje in zlaganje izdelka.

●

Izdelava platnene vrečke, prevleke za blazino:
– izbira primernega tekstilnega materiala,
– krojenje, sestavljanje krojnih delov, šivanje, likanje,
zlaganje izdelka.

●

Izdelava enostavnega krila.
– izbira primernega tekstilnega materiala in dopolnilnih
materialov,
– priprava strojev in naprav,
– krojenje, sestavljanje krojnih delov, šivanje, likanje in
zlaganje izdelka.

●

Izdelava enostavnih hlač:
– izbira primernega tekstilnega materiala in dopolnilnih
materialov,
– priprava strojev in naprav,
– krojenje, sestavljanje krojnih delov, šivanje, likanje in
zlaganje izdelka.

●

Popravila oblačil:
– krajšanje, podaljševanje izdelka, strojno in ročno
krpanje lukenj, apliciranje z našitki, zamenjava in
napeljevanje elastike, trakov ...
– izbira primernega materiala in dodatkov,
– priprava strojev in naprav,

– izvedba različnih popravil in preoblikovanj oblačil.
Kompetence, pridobljene
s programom

Udeleženec izobraževanja:
● razvije temeljne spretnosti ročnega in strojnega šivanja,
● pozna osnove tekstilnih materialov in njihovo uporabo,
● izbere primeren tekstilni material za izdelavo tekstilnega
izdelka,
● določi pravilen vrstni red postopka izdelave,
● uporablja stroje in naprave za oblikovanje tekstilnih
materialov,
● izdela enostavne tekstilne izdelke,
● izbere ustrezen način vzdrževanja izdelka,
● opravi manjša popravila oblačil,
● razvija podjetniške lastnosti.

Spretnosti, pridobljene s
programom

Udeleženec izobraževanja:
●
●
●
●
●
●
●

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Udeleženec izobraževanja:
●
●
●
●
●
●
●

Organizacija
izobraževanja (navedba
vsebinskih sklopov
modulov, časovni obseg)

uporablja šivalni stroj in pripomočke za šivanje,
izmeri glavne mere in določi velikostno številko,
uporablja različne ročne vbode za šivanje,
samostojno izvede osnovne operacije izdelave
enostavnih tekstilnih izdelkov,
svoje delo opravi hitro, natančno in kvalitetno,
odpravi napake pri šivanju,
skrbi za urejenost delovnega mesta.

je zmožen organizirati svoje delo,
razvija sposobnost učenja, branja in pismenosti,
razvija sposobnost komunikacije pri timskem delu,
pozna in upošteva navodila za varno delo s stroji in
napravam,
razvija socialne veščine,
se zaveda potrebe po nenehnem pridobivanju novih
znanj in veščin,
se zaveda pomena varovanja okolja in ga upošteva pri
izbiri materialov.

Izvajalec programa se obveže, da bo za udeležence
izobraževanja zagotovil:
● izvedbo izobraževanja (teoretičnega in praktičnega dela)
na sedežu ustanove ali v ustrezni organizaciji, podjetju,
● za izvajanje praktičnega dela ustrezno opremljeno
delavnico (primerno število šivalnih strojev, stroj za

●
●
●
●

opletanje, krojilno mizo ter likalno mizo z likalnikom),
urnik izobraževanja in udeležence pravočasno obveščal
o morebitnih spremembah urnika,
ustrezne predavatelje za teoretični in praktični del
izobraževanja,
interno gradivo za udeležence izobraževanja,
ob koncu izobraževanja pripravil potrdila za udeležence,
ki bodo uspešno zaključili izobraževanje. Potrdila
vsebujejo zapis vsebinskih sklopov ter poklicnih
kompetenc, ki so jih udeleženci pridobili z
izobraževanjem.

V uvodnih urah izvajalec programa udeležence seznani z
metodami preverjanja znanja. Posameznikovo znanje se
preverja:
– uvodni preizkus ročnih spretnosti,
– vmesna krajša besedila,
– reševanje delovnih listov,
– izdelava dnevnika za posamezni izdelek,
– zaključni preizkus – izdelava izdelka z zagovorom.
Pri preverjanju znanja sodelujeta izvajalca teoretičnega in
praktičnega izobraževanja, ki podata skupno oceno.
V uvodnih urah izvajalec programa preveri praktično
predznanje udeležencev izobraževanja z izvedbo vaje ročnega
in strojnega šivanja. Glede na ugotovljeno predznanje se lahko
udeleženci pri praktičnem delu izobraževanja razdelijo v dve
skupini in na dveh različnih ravneh zahtevnosti pridobivajo
praktično znanje.
Teoretični del izobraževanja poteka skupaj za vse udeležence
izobraževanja.
Izobraževanje se izvaja modularno. Vsak modul sestavlja več
vsebin, te pa so razdeljene na teoretični in praktični del.
Dnevna obremenitev udeležencev je predvidoma 4 – 6 ur.

1. Modul: OSNOVE TEKSTILSTVA
– Poznavanje tekstilnih materialov (teorija 5 ur, praksa 1 ura)
Udeleženec izobraževanja:
– zna našteti osnovne tekstilne materiale,
– pozna razliko med naravnimi in umetnimi materiali,
– utemelji uporabo določenega materiala za izbrani tekstilni

izdelek.
– Nega in vzdrževanje tekstilnih materialov (teorija 2 uri,
praksa 1 ura)
Udeleženec izobraževanja:
– pozna in loči osnovne postopke vzdrževanja tekstilnih
materialov,
– pozna pomen simbolov za vzdrževanje tekstilnih materialov,
– pozna in zna uporabljati stroje za vzdrževanje tekstilnih
materialov,
– samostojno načrtuje izvedbo vzdrževanja različnih tekstilnih
materialov,
– se zaveda varovanja okolja pri izbiri čistilnih sredstev.

2. Modul: OSNOVE ŠIVANJA
– Pripomočki za šivanje (teorija 2 uri)
Udeleženec izobraževanja:
– opiše pripomočke za šivanje,
– pozna uporabo le-teh,
– razloži uporabo različnih vrst škarij.
– Dopolnilni material za šivanje (teorija 2 uri, praksa 2 uri)
Udeleženec izobraževanja:
– spozna različne dopolnilne materiale za šivanje,
– razloži uporabo dopolnilnih materialov,
– načrtuje uporabo ustreznih materialov glede na osnovni
tekstilni material.
– Osnovni ročni vbodi (praksa 4 ure)
Udeleženec izobraževanja:
– zna izdelati osnovne ročne vbode,
– zna prišiti gumbe,
– izbere primerne pripomočke za šivanje,
– načrtuje uporabnost ročnih vbodov za izdelavo dekorativnih
izdelkov,
– pri delu vključuje kreativnost in natančnost.

3. Modul: STROJNO ŠIVANJE
– Šivalni stroj (teorija 1 ura, praksa 2 uri)

Udeleženec izobraževanja:
– zna opisati in razložiti delovanje gospodinjskega šivalnega
stroja,
– loči med gospodinjskim in industrijskim šivalnim strojem,
– pozna delovanje stroja za opletanje,
– pozna vzdrževanje šivalnega stroja,
– razvija natančnost in doslednost.
– Strojno šivanje (teorija 1 ura, praksa 4 ure)
Udeleženec izobraževanja:
– prepozna in poimenuje strojne šive,
– izbere primerne pripomočke za šivanje,
– zna uporabljati gospodinjski šivalni stroj,
– izdela vajenice strojnih šivov,
– samostojno izvede posamezne operacije strojnega šivanja,
– upošteva navodila za varno delo,
– odpravi osnovne napake pri šivanju,
– preprečuje nezgode pri delu,
– razvija kreativnost in čut za estetiko.

4. Modul: OSNOVE KROJENJA
– Jemanje mer, izdelava tabele mer (teorija 1 ura, praksa 2
uri)
Udeleženec izobraževanja:
– spozna glavne mere človeka,
– izmeri glavne mere človeka,
– s pomočjo izdela tabelo mer za lastno velikost,
– določi lastno velikostno številko.
– Risanje krojev (teorija 2 uri, praksa 4 ure)
Udeleženec izobraževanja:
– spozna skice enostavnih tekstilnih izdelkov,
– prepozna kroje za tekstilne izdelke,
– po navodilih izriše kroj iz modne revije,
– s pomočjo prilagodi kroj lastni velikosti,
– se zaveda pomena pravilnega polaganja krojnih delov na
tekstilije,
– razvija samostojnost, natančnost in kreativnost.

5. Modul: IZDELAVA ENOSTAVNIH TEKSTILNIH IZDELKOV

– Izdelava prtička (praksa 3 ure)
– Izdelava platnene vrečke in preobleke za blazino (praksa 7
ur)
Udeleženec izobraževanja:
– pozna vrstni red postopka izdelave,
– uporabi ustrezne pripomočke za šivanje,
– izbere primeren material za izbrani izdelek,
– s pomočjo skroji izdelek,
– izvede postopek šivanja izdelka,
– povezuje delovne postopke šivanja in vzdrževanja (likanja)
izdelkov,
– razvija samokritičnost pri opravljanju dela,
– vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu,
– po končanem delu očisti stroje in opremo,
– upošteva predpise o varnem delu.

6. Modul: ŠIVANJE OBLAČIL
– Izdelava enostavnega krila (teorija 1 ura, praksa 5 ur)
– Izdelava enostavnih hlač (teorija 1 ura, praksa 5 ur)
– Izdelava izdelka po izbiri (praksa 6 ur)

Udeleženec izobraževanja:
– izbere ustrezni material in pripomočke za šivanje,
– zna pravilno napeljati šivalni stroj,
– obvlada postopek izdelave izdelka,
– obvlada tehnike vzdrževanja izdelka,
– razvija natančnost, strokovnost in ustvarjalnost,
– razvija sposobnost sodelovanja in osebne odgovornosti,
– se zaveda pomena reda in čistoče na delovnem mestu,
– upošteva predpise o varnem delu.

7. Modul: POPRAVILA OBLAČIL
– Spreminjanje dolžine, krpanje oblačila, strojno krpanje
lukenj, apliciranje z našitki, napeljevanje in zamenjava
elastike ... (teorija 2 uri, praksa 6 ur)
Udeleženec izobraževanja:

– spozna posamezne postopke popravljanja oblačil,
– izbere ustrezen postopek izdelave,
– se zaveda pomena preoblikovanja oz. popravljanja oblačil,
– pridobiva čut za estetiko,
– razvija kreativnost in ustvarjalnost,
– samostojno uporablja stroje in naprave v postopkih
popravljanja oblačil,
– pridobiva spretnosti ročnega in strojnega šivanja,
– razvija pozitiven odnos do dela.

IZDELAVA KONČNEGA IZDELKA – praksa 6 ur
Udeleženec izobraževanja:
– samostojno načrtuje izbiro materiala,
– izbere primerne stroje in naprave za izdelavo,
– izbere ustrezen material,
– samostojno izdela enostavni tekstilni izdelek
– svoje delo opravi hitro in natančno,
– svoj izdelek predstavi komisiji na zagovoru,
– prepreči nezgode pri delu,
– odpravi manjše napake pri šivanju,
– skrbi za red in čistočo na delovnem mestu.
Izobrazba in kompetence
izvajalca programa
(stopnja in smer
izobrazbe)

Izvajalec programa mora imeti:
● za teoretični del izobraževanja:
– visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali oblikovanja
tekstilij in oblačil,
● za praktični del izobraževanja:
– visokošolska ali višješolska izobrazba iz tekstilstva ali
oblikovanja tekstilij in oblačil.
Od izvajalca programa se pričakuje:
● praktične izkušnje, pridobljene v tekstilni industriji,
● razvit čut za estetiko in oblikovanje,
● lastna kreativnost.

Spremljanje izvajanja
programa (dnevnik, lista
prisotnosti)

Izvajalec se obveže, da bo redno spremljal izvajanje programa
preko:
● liste prisotnosti udeležencev,
● dnevnika programa, ki vsebuje posamezne vsebine in
predavatelja,
● analiza dela ob zaključku dneva,

● evalvacijski razgovori z udeleženci izobraževanja.
Za spremljanje izvajanja programa lahko izvajalec določi enega
ali več strokovnih delavcev (npr. vodja izobraževanja odraslih,
vodja MIC), ki izpelje predvidene aktivnosti spremljanja
izvajanja.
Evalvacija

Načrt evalvacije:
1. Uvodna anketa – o pričakovanjih, željah, izobrazbi in
delovnih izkušnjah udeležencev izobraževanja.
2. Praktični preizkus veščin udeležencev izobraževanja –
ročno in strojno šivanje, poznavanje tekstilnih materialov.
3. Vmesni preizkusi znanja udeležencev – kratka besedila,
reševanje delovnih listov, izdelava dnevnika za posamezni
izdelek.
4. Zaključni preizkus – izdelava samostojnega izdelka z
zagovorom.
5. Anketa ob koncu izobraževanja – o dosegu ciljev
izobraževanja, organizaciji, zadovoljstvu z urnikom, oceni
predavateljev, uporabnosti dobljenih gradiv, pobude in
predlogi ...
6. Spremljanje poslovnih rezultatov udeležencev – spletna
anketa o napredku, zaposlitvi, poklicni poti udeležencev po
6 mesecih ali enem letu po končanem izobraževanju.
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