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Vrednotenje sprotnega dela dijakov  

 
 
 
1. CILJI sprotnega preverjanja znanja dijakov: 

• spodbuditi sprotno učenje in opravljanje obveznosti dijakov; 
• omogočiti razumevanje nove obravnavane snovi zaradi usvojenih predhodnih 

standardov znanja in s tem lažje doseganje zahtevanih standardov znanj, zapisanih v 
učnih načrtih; 

• omogočiti sprotno preverjanje etapnih ciljev; 
• navajanje dijakov na delo z zgodovinskimi viri 
• razvijanje bralnega razumevanja in sporočanja 

 
2. OBLIKE sprotnega preverjanja znanja: 

• kratko ustno preverjanje snovi tekočega poglavja (do 5 minut); 
• interpretacija virov  (do 15 minut) 
• preverjanje priprave na pouk  in sodelovanje med poukom (npr. opravljanje 

dogovorjenih obveznosti, potrebnih za delo v šoli ipd.); 
• poročilo o prebranem zgodovinskem romanu 
• kratki referati oz. poročila o zgodovinskih osebnostih oz. dogodki 

 
 
3. KRITERIJI za posamezno obliko sprotnega preverjanja 

a) USTNO PREVERJANJE SNOVI ZADNJEGA POGLAVJA IN SODELOVANJE PRI POUKU 

• 0 točk za nepoznavanje obravnavanih pojmov in lastnosti ali njihovo napačno 
navajanje in razlago ter nesodelovanje med poukom 

• 1 točka za  delno poznavanje, razlago obravnavane snovi in občasno sedelovanje 
• 2 točki za samostojno razlago,  povezovanje obravnavane snovi in pogosto 

sodelovanje 
 

b) PISNA  INTERPRETACIJA VIRA (15 minut) 

• 0 točk za  napačno  interpretacijo  
• 1 točka za pomanjkljivo  interpretacijo vira 



• 2 točki za pravilno interpretacijo vira 
 

     c) POROČILO O ZGODOVINSKEM ROMANU – 4 točke 

• Navodila: avtor, naslov, leto nastanka, zakaj tak naslov,čas in prostor dogajanja 1t 
• kratka vsebina: izpostavljena zgodovinska dejstva oz. osebnosti 1t 
• mnenje o prebranem romanu 1t 
• jezik ( jezikovna pravilnost: pravilno grajene povedi, raba dvojine; slog: jasno izražanje, 

natančno navajanje podatkov, letnic, virov, upoštevanje pravil strokovnega izražanja)1t 

 
 

d)  GOVORNI NASTOP: predstavitev  zgodovinskega dogodka oz. osebnosti - 6 točk 

• Navodila: predstavitev vsebine z razumevanjem, povezovanjem, sklepanjem in 
zaključkom  3t 

• jezik  ( jezikovna pravilnost: pravilna raba ločil, velikih začetnic, pravilno grajene 
povedi, raba dvojine; slog: jasno izražanje, natančno navajanje podatkov, letnic, 
virov, upoštevanje pravil strokovnega izražanja) 1t 

• izdelava elektronskih prosojnic:  pravilno navajanje in citiranje virov in literature(glej 
na spletni strani Gimnazije Koper/knjižnica/Knjižnično informacijsko 
znanje/Navajanje virov in literature)  2t 

 

 

Dijaki zberejo najmanj 28 točk. V primeru, da zberejo več, se jim upoštevajo boljše točke. 

Dijak zbere iz ustnega preverjanja, sodelovanja pri pouku in pisne interpretacije vira predvidoma 
18 točk. 

 
4. DOLOČANJE ocene iz zbranih točk: 

• 0-13 točk ………. 1 (nzd) 
• 14-17 točk ……….2 (zd) 
• 18-21točk ………. 3 (db) 
• 22-24točk ………. 4 (pdb) 
• 25-28točk ………. 5 (odl) 

 
 
Oceno iz različnih oblik vrednotenja sprotnega dela  si mora pridobiti vsak dijak in sicer do 
konca maja 2020.  Dijaki 4. letnika si pridobijo oceno do konca aprila 2020. 


