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 Ocenjevanje znanja pri pouku veščin sporazumevanja v šolskem letu 2014/2015

Dijaki bodo pridobivali ocene: 

• pisno, 
• ustno, 
• drugo (nastop, seminarska naloga). 
 
Dijaki morajo biti pisno seznanjeni s kriteriji vseh oblik ocenjevanja na začetku šolskega leta. 
  

PISNO IN USTNO OCENJEVANJE 

Pisno in ustno ocenjevanje obsega učne cilje, obdelane pri pouku. Ocenjuje se poznavanje, 

razumevanje in uporaba predelane snovi. Nekatere naloge ali vprašanja ocenjujejo celostno 

znanje z elementi analize, sinteze in presojanja usvojenega znanja. Za zadostno oceno je potrebno 

doseganje minimalnih standardov znanja, ki so opredeljeni v letni pripravi.  

Pisno ocenjevanje obsega naloge izbirnega tipa in strukturirane naloge. 

Število pisnih ocenjevanj         

Pisno ocenjevanje se za vse dijake oddelka izvede enkrat ali dvakrat  v ocenjevalnem obdobju.   

Izjeme: dijaki, ki ne dosežejo minimalnih standardov znanja pri pisnem ocenjevanju, in dijaki, ki 

želijo izboljšati oceno. 

Datumi preverjanja in ocenjevanja bodo dogovorjeni z dijaki na začetku vsakega ocenjevalnega 

obdobja in vpisani v šolsko dokumentacijo. 

Kriteriji pisnega ocenjevanja 

Pisno ocenjevanje je vrednotenje pisnih odgovorov na zastavljena vprašanja. 

Pisna naloga mora vsebovati rubriko za ime in priimek dijaka, oddelek, temo, datum, skupno 

možno število točk, doseženo število točk, točkovno vrednost posameznih nalog in točkovnik. 

Dosežene rezultate, ki so izraženi v točkah oz. odstotkih, izrazimo tudi z ocenami od 1 do 5. 

 

Odlično (5) 90 – 100 % 

Prav dobro (4) 80 – 89 % 

Dobro (3) 65 – 79%  

Zadostno (2) 50 – 64% 

Nezadostno (1) 0 – 49% 

 



~ 2 ~ 

 

Število ustnih ocenjevanj 

Dijaki bodo v šolskem letu ustno ocenjeni najmanj enkrat. Ustno oceno lahko pridobijo tudi z 

izdelavo in predstavitvijo seminarske naloge.  

Kriteriji za posamezne ocene pri ustnem ocenjevanju znanja 

 

OCENA KRITERIJ 

5 Dijak popolnoma samostojno odgovori na zastavljeno vprašanje; pravilno definira 
pomembne oz. ključne pojme, termine, procese; jasno in razločno izraža ideje; 
navaja pomembne podrobnosti; podaja lastne primere in ob njih opisuje pojav ali 
proces; celovito povezuje snov predmeta z lastnim predznanjem in s snovjo pri 
drugih predmetih; zna presoditi različne vplive na določen pojav ali proces v vzgoji 
in izobraževanju. 

4 Dijak pretežno samostojno odgovori na zastavljena vprašanja; pravilno definira 
pomembne oz. ključne pojme, zmoti se največ enkrat; potrebuje usmerjanje 
učitelja z dodatnimi vprašanji, na katera pa odgovori jasno in obsežno; navede 
nekatere pomembne podrobnosti; poda lastne primere in na njih zadovoljivo opiše 
pojav oz. proces; povezuje snov predmeta z lastnim predznanjem; pravilno, vendar 
ob manjši podpori učitelja, napove razvoj nekega dogajanja, procesa; zna presoditi 
nekaj vplivov na določen pojav ali proces. 

3 Dijak delno samostojno odgovori na zastavljeno vprašanje; spusti nekaj 
pomembnih pojmov ali ključnih podatkov, ki se jih deloma spomni ob učiteljevem 
usmerjanju; posredovanje znanja je manj jasno; navede največ dve pomembni 
podrobnosti (če jih je več); navaja samo primere iz učbenika ali iz učiteljeve razlage 
in na njih zna opisati določen pojav ali proces; analiza je še ustrezna, vendar ne 
razbere pomembnega dela informacij; pojasnjevanje je ustrezno; delno ali ob 
podpori učitelja povezuje snov tega predmeta z lastnim predznanjem; s pomočjo 
učitelja le delno napove razvoj nekega dogajanja, procesa. 

2 Dijakov odgovor je pomanjkljiv; spusti nekaj pomembnih pojmov ali ključnih 
podatkov kljub učiteljevemu usmerjanju; pri posredovanju znanja se mu zatika; 
navede le eno pomembno podrobnost (če jih je več); ob usmerjanju navede primer 
iz učbenika ali iz učiteljeve razlage, a običajno ne zna pojasniti določenega pojava 
ali procesa; le ob podpori učitelja naredi analizo, pojasnjevanje je približno 
ustrezno; le s podporo učitelja povezuje snov tega predmeta z lastnim 
predznanjem; sam navaja le nebistvene vplive na razvoj pojava ali procesa. 

1 Dijak sam ni zmožen samostojno odgovoriti na zastavljeno vprašanje; na vprašanje 
odgovori le s stalnim učiteljevim usmerjanjem in z mnogimi dodatnimi vprašanji 
(običajno zaprtega tipa); definira manj kot polovico ključnih pojmov, odgovori so v 
celoti pomanjkljivi, nejasni; napačni; izražanje idej je nejasno, zmedeno in 
pomanjkljivo; pomembnih podrobnosti ne navaja; navaja samo primere iz učbenika 
ali iz učiteljeve razlage, vendar jih pojasni le ob učiteljevi pomoči; analiza je 
pomanjkljiva oz. je ne naredi; pojasnjevanje je skromno in z napakami; kljub 
podpori učitelja snov pomanjkljivo povezuje s predznanjem; kljub učiteljevi pomoči 
z dodatnimi vprašanji ne zmore napovedati razvoja nekega dogajanja, procesa; 
sam navaja nebistvene vplive na razvoj pojava ali procesa ali navaja povsem 
napačne ideje. 
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Ustno ocenjevanje je vrednotenje odgovorov na zastavljena vprašanja. 

Seminarska naloga 

Seminarske naloge so ocenjene. Učenec dobi vsebinska navodila za njihovo izdelavo.  

Z oceno seminarske naloge se enakovredno vrednotijo: 

- odnos do dela, 

- pisni izdelek in obseg uporabljene literature, 

- izvleček in predstavitev seminarske naloge, 

- izdelek, razstava, demonstracija. 

Kriteriji za pridobitev ocene iz seminarske naloge so enaki kriterijem za pridobitev pisne ocene. 

Učenec, ki izdela seminarsko nalogo, ima možnost konzultacije z učiteljem pred predstavitvijo 

seminarske naloge. Učitelj mu v obsegu možnosti šole pomaga pri tehnični opremi za predstavitev 

naloge. 

Organizacija in potek izpitov 

 Dijak je seznanjen s potekom popravnih izpitov pri posebnih pripravah, kjer sta  dijakom 
omogočena tudi celoten  pregled snovi in dodatna razlaga  morebitnih nejasnosti  o poteku 
izpita ali o učni snovi.  

 Kriteriji ocenjevanja pri izpitu so enaki kot kriteriji za ustno ocenjevanje v razredu, kjer so dijaki 
z njimi pisno seznanjeni prvo šolsko uro pouka. Dijak mora pri izpitu pokazati, da obvlada 
minimalne standarde znanja, ki na osnovi UN obsegajo poznavanje konceptov ter vsebinske in 
procesne cilje, povezane z njimi. Minimalni standardi znanja so sestavni del letne priprave in so 
narejeni na osnovi veljavnega UN.  

 Izpiti (popravni, predmetni in dopolnilni) potekajo ustno. Naloge so napisane na listu skupaj z 
ustreznimi skicami ali drugo opremo. Dijaki izberejo list z vprašanji in se pisno pripravljajo 15 
minut.  

 Po preteku tega časa ustno odgovarjajo na izbrana vprašanja. Spraševalec lahko dijaka vodi 
skozi vprašanje in ga usmerja z dodatnimi podvprašanji. Ustni izpit traja do 20 minut.  

 Pri  izvajanju  izpitov veljajo pravila šolske zakonodaje. 
 

ZAKLJUČEVANJE OCEN OB ZAKLJUČKU LETA 

Za zaključeno pozitivno oceno mora dijak v obeh ocenjevalnih obdobjih oz. v vseh sklopih 

doseči minimalni standard. Končna ocena je rezultat vseh pridobljenih ocen.  

 

Ker je bistveni element poučevanja predmeta tudi samoiniciativnost dijakinj in dijakov, se to 

upošteva tudi pri zaključevanju ocen, saj imajo dijakinje in dijaki med šolskim letom možnost 
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izboljševanja vseh ocen. To ne velja le pri zadnjih dveh urah pouka, ko se zgolj zaključuje ocene 

in izvede evalvacija pouka.  

 

Zaključena ocena predmeta se izraža tako, da se vsoto vseh ocen deli s številom ocen. Če 

rezultat tega deljenja ni celo število, se upošteva matematično pravilo zaokroževanja: če je 

decimalno število enako ali večje od 0,50, se ocena zaokroži navzgor, v nasprotnem primeru 

navzdol (npr. če je povprečna vrednost vseh ocen 3,49 ali manj, je ocena 3. Če je povprečna 

vrednost 3,50 ali več, je zaključena ocena 4).  

 

Učitelj lahko avtonomno presodi, ali je dijak skozi celo leto pokazal tudi primerno sodelovanje 

in pozitiven odnos do predmeta in na ta način oceno kljub povprečju zaključi navzgor. 
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MINIMALNI STANDARDI ZNANJA (VEŠČINE SPORAZUMEVANJA) 

Učni sklop: Komunikacija z otrokom, skupino, starši in sodelavci 

Dijak zna: 

- opredeliti osnovne stile vodenja skupine in njihove prednosti in pomanjkljivosti, 

-reflektirati lastno izkušnjo vodenja in izkušnje, ko je bil voden na različne načine, 

-pojasniti svoje odzive ter vzroke za učinkovitost oz. neučinkovitost tega načina vodenja v dani 

situaciji, 

- uporabljati različne tehnike vodenja otroka, 

-voditi skupino otrok pri določeni dejavnosti ter pri tem izbrati ustrezen način glede na situacijo in 

starost otrok, 

-oblikovati čustveno topel odnos z otrokom, 

-ustvariti pozitivno klimo v skupini, 

-oceniti ustreznost odziva na otrokovo vedenje, 

-omogočiti otrokom zadovoljevanje potreb v skladu s situacijo in razvojno stopnjo, 

-spodbujati interakcijo med otroki v skupini, 

-načrtovati dejavnosti, skozi katere se skupina medsebojno spoznava in zbližuje, 

-organizirati povezovanje skupine z ožjim in širšim okoljem, 

-upoštevati komunikacijski stil posameznega otroka, 

-skrbeti, da je otrokom ustrezen govorni vzorec, 

-razložiti pomen neverbalnega izražanja pri posameznem otroku (dotik, glas, ritem, glasba, likovno 

izražanje….), 

-razložiti pomen telesnega komuniciranja pri vzpostavljanju odnosov s predšolskim otrokom, starši 

in sodelavci, 

-utemelji potrebnost dotikov, pestovanja, božanja, primernega tona glasu .. , 

-prepoznati otrokove neverbalne znake, 

-ustrezno ukrepati glede na otrokovo izražanje potreb, 

-opredeliti socialne veščine in poznati njihov pomen v medsebojnih odnosih, 

-profesionalno komunicirati s starši, 
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-sooblikovati različne oblike sodelovanja s starši, 

-razlikovati različne tipe družin, 

-pomagati otrokom, ki prihajajo iz različnih kulturnih, etičnih in verskih okolij pri vključevanju v 

skupino, 

-se ravnati v skladu z veljavno zakonodajo, 

-razložiti pomen sodelovanja vrtca in staršev pri vzgoji otroka, 

- v timu pripraviti, izvesti in evalvirati neko aktivnost, 

-pripraviti izvedbeni načrt timskega dela z jasno razvidnimi vlogami in časom, 

-oceniti ustreznost načinov dela v timu, 

-ima razvit odnos do sprotnega domačega in šolskega dela. 

 

Učni sklop: Konflikti in komuniciranje 

Dijak zna: 

-definirati konflikt, 

-navesti vzroke medsebojnih konfliktov, 

-uporabiti različne načine reševanja konfliktov, 

-prepoznati v konkretni situaciji izvor konflikta, 

-opredeliti ovire za učinkovito komuniciranje, 

-uporabljati t.i. jaz sporočila in različne tehnike poslušanja, 

-oblikovati sporočilo sogovorniku tako, da sta besedni in nebesedni vidik usklajena, 

-vzdrževati primerno medsebojno razdaljo med seboj in sogovornikom, 

-izražati spoštljivost do drugih s primerno uglajenim obnašanjem, 

-ima razvit odnos do sprotnega domačega in šolskega dela. 

 

 

 

 


