
 
 
Kriteriji ocenjevanja za strokovni modul RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA (RUP) 
 
 
Dijaki so s kriteriji ocenjevanja ustno seznanjeni v prvi uri pouka. 
Ocenjevanje pri predmetu je pisno (praviloma dijaki pišejo tri pisne preizkuse, najmanj pa dva) in 

ustno (vsak dijak pridobi po eno ustno oceno na ocenjevalno obdobje). 

PRI OCENJEVANJU DIJAKOV IN DIJAKINJ PRI PREDMETU RUP SE UPOŠTEVAJO: 

• poznavanje temeljnih psiholoških pojmov, definicij in zakonitosti, 

• razumevanje, pojasnjevanje in uporaba psiholoških pojmov, definicij, zakonitosti, 

• zmožnost lastne interpretacije, vrednotenja in uporabe pridobljenega psihološkega znanja. 

Zahtevnostna raven ocenjevanja je prilagojena letniku, v katerem se pouk izvaja. Vsebine predmeta 

so zajete v 2. predmetu poklicne mature, Vzgoji predšolskega otroka. 

OPISNI KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA 

NEZADOSTNO: Dijak ne navaja dejstev, ali pa navaja zgolj osnovna dejstva, ki so pomanjkljiva, 

informacije ne tvorijo povezane celote. Ne odgovarja smiselno in povezano. 

ZADOSTNO: Odgovori tvorijo pretežno celovito besedilo. Nekatere izpeljave in utemeljitve so delno 

razumljive, jasne. Odgovori na zastavljena vprašanja so večinoma opisni. Argumentacija je skromna, 

površna in nejasna. 

DOBRO: Dijak navaja pomembna dejstva, jih argumentira, a je argumentacija pomanjkljiva, nejasna 

in 

nekonsistentna. Dijak ali dijakinja razume problematiko, ki jo prinaša vprašanje. Na dodatna 

vprašanja odgovarja delno, pozna primere, vendar ni vedno sposoben lastne uporabe spoznanj. 

Analiza je zgolj delna oz. nepopolna. 

PRAV DOBRO: Dijakinja oz. dijak vsebinsko ustrezno in smiselno odgovarja na zastavljena vprašanja. 

Odgovori so jasni, jedrnati in relevantni, izpeljave in utemeljitve so skladne in razumljive, posamični 

odlomki so večinoma smiselno zaokrožene celote in so pogosto med seboj dobro povezani. V 

argumentacijo vključuje psihološko terminologijo in dokazuje poznavanje bistvenih psiholoških 

pojmov, čeprav so sodbe in sklepi še preveč posplošeni. Posplošitve ne upoštevajo ugotovljenih 

dejstev v celoti. 

ODLIČNO: Dijak dokazuje poglobljeno razumevanje psiholoških pojmov. Izraža se samostojno, 

vsebino 

smiselno povezuje, sam dodaja praktične primere. Argumentacije so jasne in konsistentne. 

Presojanje in sklepanje temelji na podlagi ugotovljenih dejstev. Na dodatna vprašanja odgovarja 

sproščeno in tekoče. 

 



 

Kriteriji ocenjevanja v %: 

• odlično: 90 - 100% 

• prav dobro: 79 - 89% 

• dobro: 66 - 78% 

• zadostno: 50 - 65% 

• nezadostno 0 -49 

 

 

POPRAVNI, PREDMETNI IN DOPOLNILNI IZPITI PRI PREDMETU RUP 

1. Dijak opravlja izpit iz predmeta RUP pisno.  

2. Pisni izpit traja 60 minut. 

3. Izpitno komisijo sestavljajo ocenjevalec pisne naloge, predsednik in član. Predsednik 

komisije obvesti dijaka o doseženi oceni na izpitu. 

 

 

 


