KRITERIJI OCENJEVANA
• USTNO OCENJEVANJE Ocenjevanje znanja, ki so ga pridobili pri učnih urah
• OCENJEVANJE TEHNIČNE IN TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE (Vsakemu
učencu bo ocenjena tehnična dokumentacija (pravokotna projekcija), ki jo bo narisal sam s
pomočjo geometrijskega orodja ali s pomočjo računalniškega programa Cici Cad).
• OCENJEVANJE PREKTIČNEGA DELA (Vsak učenec bo imel ocenjeno tudi urejenost
svojega delovnega mesta, racionalnost, varnost pri delu (uporaba zaščitnih sredstev), estetski
videz izdelka, trud, ki ga je vložil v izdelek ,delavnost, zavzetost...)
• OCENJEVANJE IZDELKA (Vsakemu učencu se oceni končni izdelek skupaj z njegovo
tehnično dokumentacijo. Pri tem se bo upoštevala natančnost, enostavnost, uporabnost,
funkcionalnost izdelka in delovne

OCENJEVANE PRAKTIČNEGA DELA
OCENJUJE
SE:
• upoštevanje
ustnih in
pisnih navodil,
• spretnost pri
izvajanju
praktičnega dela,
• pripravljenost
na delo,
• sodelovanje v
skupini,

ODLIČNO
(5)

PRAV
DOBRO (4)

• dosledno,
samostojno
in natančno
upošteva
vsa navodila,

• dosledno,
samostojno
in natančno
upošteva
vsa navodila,

• uspešno in
ustvarjalno
sodeluje v
skupini,

• uspešno in
ustvarjalno
sodeluje v
skupini,

• upošteva
varnost pri
delu,

• upošteva
varnost pri
delu,

• odgovornost,
• kritično
presojanje
dela,
• upoštevanje
varnosti
pri delu,

DOBRO (3)
• pomanjkljivo
upošteva
navodila,

• pomanjkljivo
upošteva
navodila,

• sodelovanje v
skupini
je skromno,

• sodelovanje v
skupini je
skromno,

• upošteva
varnost pri
delu,

• upošteva
varnost pri delu,

• površno
opazuje,

• natančno
opazuje,

• natančno
opazuje,

• pomanjkljivo
uporablja
pripomočke,
orodja in stroje,

• zna pravilno
in varno
uporabljati
orodja,
stroje in
pripomočke,

• zna pravilno
in varno
uporabljati
pripomočke,
orodja in
stroje,

• delo opravlja
ob
pomoči
učitelja.

• samostojno
izvaja
delo,

• delo opravlja
ob
pomoči
učitelja.

• kritično
presoja svoje
delo.

ZADOSTNO
(2)

• pasivno
spremlja
dogajanje.

USTNO OCENJEVANE
KAJ
PREVERJAMO
• poznavanje in
razumevanje snovi,
• smiselnost,
pravilnost, jasnost,
prepričljivost v
izražanju in
posredovanju snovi,
• izvirnost pri izbiri
primerov,
• uporabnost znanja,
• sposobnost
analiziranja.

ODLIČNO
(5)

PRAV
DOBRO
(4)

• pravilno,
jasno,
povezano
posreduje
vsebino,

• pravilno,
jasno,
povezano
posreduje
vsebino,

• povedano
utemeljuje z
lastnimi
primeri,

• povedano
utemeljuje s
primeri,

• predvideva
rešitve,
• uporablja
znanje v novih
situacijah.

• predvideva
rešitve,
• uporablja
znanje v
novih
situacijah.

DOBRO
(3)
• znanje
izkazuje z
učiteljevo
pomočjo,

ZADOSTNO
(2)
• znanje izkazuje
z učiteljevo
pomočjo,

• znanje ni
prepričljivo,

• znanje ni
prepričljivo in je
pomanjkljivo,

• znanje je
naučeno na
pamet,

• znanje je
naučeno na
pamet,

• znanje ne
zna uporabiti
v novih
situacijah.

• znanje ne zna
uporabiti v
novih situacijah.

