
Gimnazija Koper  
Program: umetniška gimnazija glasbene smeri (UG), 
                 vzporedno glasbeno izobraževanje (VGI) 
 

GODALA - violina, violončelo, viola, kontrabas 
MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA 

 
Letna ocena je sestavljena iz treh ocenjevalnih kriterijev. 
 
A) LETNO DELO (TEHNIČNO OBVLADOVANJE INSTRUMENTA, PRIPRAVLJENOST NA URAH) IN 
PREDELANA SNOV (TEHNIČNA IN GLASBENA TEŽAVNOST PROGRAMA)  
25 % LETNE OCENE 
 
Letno delo -  tehničen in muzikalen razvoj 

• Usklajenost tehničnih elementov: kakovost zvoka, intonacija, artikulacija, dinamika, 
niansiranje, vibrato. 

• Razvijanje virtuozne Igre: pasaže, razloženi akordi, kromatika, pizzicato z levo roko, flagoleti 
ter  Igranje dvojemk in akordov. 

• Razvijanje različnih lokovnih načinov : spiccato, martle, sott. 
• Oblikovanje tona v skladu z višjimi zahtevami izrazne interpretacije in fraziranje. Upoštevanje 

in izvajanje zahteve posameznih stilnih obdobij. 
 
Ocene: 
5 (odlično) – dijak je pri pouku zelo pripravljen, pokaže zelo dobro obvladovanje instrumenta, upošteva 
učiteljeva  navodila ter iz ure v uro napreduje .  
4 (prav dobro) - dijak je pri pouku pripravljen, napreduje, večinoma pokaže dobro obvladovanje 
instrumenta.  
3 (dobro) - dijak je pripravljen , pokaže dokaj dobro obvladovanje instrumenta in ima v večjem delu 
programa zadovoljivo kakovost tehničnih elementov, napredek je počasnejši.. 
2 (zadostno) - dijak je delno pripravljen, ima nekaj slabosti pri obvladovanju instrumenta. Napredek je 
počasen. 
1 (nezadostno) - dijak na urah ni pripravljen, ne obvlada instrumenta. Ni nobenega napredka. 
 
Predelana snov 
5 (odlično) – Dijak je predelal celotni letni program in ga uspešno izvedel.. 
4 (prav dobro) - Dijak je predelal večino letnega programa in ga uspešno izvedel.  
3 (dobro) - Dijak je delno predelal letni program, in ga uspešno izvedel. 
2 (zadostno) - Dijak je predelal minimalni del letnega programa in ga manj uspešno izvedel. 
1 (nezadostno) - Dijak ni predelal minimalnega dela letnega programa. 
 



 
B) NASTOPANJE (TEHNIČNA IZVEDBA, INTERPRETACIJA , PRIKAZ MUZIKALNOSTI) 
     25 % LETNE OCENE 
 
Pogoj sta najmanj 2 nastopa v vsakem ocenjevalnem obdobju (razen prvega ocenjevalnega obdobja v 
prvem letniku). 
Ocenjuje se: glasbeni tekst, slog, struktura, oblika, hitrost, fraziranje, tempo, ornamentacija in druge 
podrobnosti izvajalske prakse – kot je primerno za posamezno glasbeno delo. 
 
5 (odlično) - Dijak odlično tehnično, interpretativno in muzikalno izvede program. 
4 (prav dobro) - Dijak zelo dobro tehnično, interpretativno in muzikalno izvede večino programa. 
3 (dobro) - Dijak dobro tehnično, interpretativno in muzikalno izvede program. 
2 (zadostno) – Dijakova tehnična, interpretacijska in muzikalna izvedba programa je omejena. 
1 (nezadostno) – Dijak premalo tehnično, interpretativno in muzikalno izvede program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) IZPITNI NASTOP, KI SE OPRAVLJA V 1.,2. IN 3. LETNIKU  (NATANČNOST IN ZANESLJIVOST         
    IZVEDBE) 50 % LETNE OCENE 
 
 Dijak igra izpitno snov po učnem načrtu. 
Ocenjuje se. glasbeni tekst, slog, struktura, oblika, hitrost, fraziranje, tempo, ornamentacija in druge 
podrobnosti izvajalske prakse – kot je primerno za posamezno glasbeno delo. 
 
5 (odlično) - Popolnoma natančna izvedba z upoštevanjem vseh prvin glasbenega teksta in sloga; 
dijak prikaže odlično duševno in telesno vzdržljivost, ter izvede cel program z veliko zbranostjo. 
4 (prav dobro) - Izvedba prvin glasbenega teksta in sloga je večinoma natančna in večina glasbenih 
oznak je pravilno upoštevana; dijak prikaže zelo dobro duševno in telesno vzdržljivost, ki mu omogoča 
izvedbo programa z le manjšimi spodrsljaji v zbranosti. 
3 (dobro) - Izvedba je natančna, toda z nekaj napakami v notah, ritmu ali slogu: nekaj glasbenih oznak 
je spregledanih ali nepravilno upoštevanih; dijak prikaže dobro duševno in telesno vzdržljivost pri 
izvedbi programa, vendar z nekaj spodrsljaji v zbranosti. 
2 (zadostno) - Izvedba je manj natančna z več napakami v notah in ritmu ali slogu. Precej glasbenih 
oznak je spregledanih ali nepravilno izvedenih; dijakova duševna in telesna vzdržljivost še 
zadostuje za izvedbo programa, vendar se pogosto pojavi pomanjkanje zbranosti. 
1 (nezadostno) - Izvedba je zelo nenatančna, številne so netočnosti v notah in ritmu ali slogu, mnogo 
glasbenih oznak je prezrtih; dijak ne premore zadovoljive duševne in telesne vzdržljivosti, potrebne za 
izvedbo programa, zbranost je nezadostna. 



 
 
 
D) IZJEME V PRIMERU TEKMOVANJ 
 
Za tekmovanja se dijaki dodatno pripravljajo ter igrajo snov katera v večini primerov prekaša osnovne 
standarde znanja po učnem načrtu. Poleg omenjenega, snov se javno predstavi in primerja z znanjem 
na vrhunski ravni. Za tekmovalce praviloma štejejo dijaki, ki bistveno izstopajo od povprečja znanja po 
vseh kriterijih ter se na tekmovanja prijavljajo izključno v soglasju z učiteljem instrumenta. 
V primeru, da je dijak predelal ustrezno količino snovi ter svoje znanje uspešno predstavil na 
tekmovanju (regijska, državna, mednarodna raven) se šteje, da dijak obvlada instrument dovolj, da 
brez preverjanja znanja zaključi z oceno odlično, vendar izključno po presoji mentorja. 
 
Ne glede na omenjeno v prvem odstavku člena D, v kolikor se mentor odloči, da je dijakovo znanje 
vendarle potrebno pred ocenitvijo dodatno preveriti, se na podlagi mentorjevega mnenja dijaka oceni 
pri preverjanju znanja pred komisijo. Pri temu pa dijakova udeležba na tekmovanju nedvomno gre v 
prid pri ovenjevanju 
 
V primeru, da gre za dijake s posebnimi potrebami v učnem procesu, mentor se glede prilagajanja 
kriterijev ocenjevanja lahko odloči na podlagi svetovanja znotraj aktiva strokovnih delavcev. 
 
 
 
E) OPOMBE 
 
Obnašanje dijaka, spoštljiv odnos do mentorjev in sošolcev naj bi dajalo zgled učencem na osnovni 
stopnji ter je lahko v prid oziroma v škodo pri ocenjevanju znanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: 
 
 
Vodja aktiva godal, 
 
Antonije Hajdin, prof. 
 



 


