KRITERIJI, PRAGOVI IN OPISI ZA PREVERJANJE IN
OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU TEHNIKE

OCNJEVANJE:
- 6. razred:
 prva ocena: tehniška pisava + kotiranje,
 druga ocena: izpolni tehnološki list + delavniška risba,
 tretja ocena: izdelek iz PAPIRJA + teorija o papirju in delovnih
postopkih,
 četrta ocena: izdelek iz LESA + teorija o lesu in delovnih postopkih,
 ali peta ocena: pisno ocenjevanje znanja (celotna snov – na koncu
šolskega leta; v primeru ne upoštevanja pravil v delavnici in
neprimernega ravnanja pri delu z orodjem in stroji).
- 7. razred:

 prva ocena: risanje predmeta v pravokotni projekciji,
 druga ocena: izpolni tehnološki list + delavniška risba,
 tretja ocena: izdelek iz UMETNE MASE + teorija o umetnih
masah in delovnih postopkih,
 ali četrta ocena: pisno ocenjevanje znanja (celotna snov – na
koncu šolskega leta; v primeru ne upoštevanja pravil v delavnici in
neprimernega ravnanja pri delu z orodjem in stroji).

- 8. razred:
 prva ocena: risanje predmeta v izometrični projekciji,
 druga ocena: izpolni tehnološki list + delavniška risba,
 tretja ocena: izdelek iz KOVINE + teorija o kovinah in delovnih
postopkih,
 ali četrta ocena: pisno ocenjevanje znanja (celotna snov – na
koncu šolskega leta; v primeru ne upoštevanja pravil v delavnici in
neprimernega ravnanja pri delu z orodjem in stroji).

1.

KRITERIJI ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA
 Končni izdelek + teorija.
 Spraševanje je nenapovedano, z možnostjo javljanja.
 Pri spraševanju uporabljam frontalno obliko z metodo razgovora
(vprašanja so ustna).
 10 dni pred ocenjevalno konferenco javljanje ni mogoče.
 Negativno ustno oceno lahko učenec popravi šele po enem
tednu, toda v istem ocenjevalnem obdobju, ko jo je dobil.
 Popravljanje in dvigovanje zaključne ocene ob koncu šolskega
leta ni mogoče.

2.

KRITERIJI ZA PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
 Pisno ocenjevanje znanja je vnaprej napovedano (na začetku
vsakega ocenjevalnega obdobja).
 Oblika dela je individualna z metodo dela s tekstom in metodo
reševanja problemov.
 Točkovnik je zapisan na pisnem preizkusu znanja.
 Negativno ocenjene naloge lahko učenec popravi v roku 14 dni.
 Pišemo le v primeru če učenci kršijo pravila in navodila v
delavnici in neprimernega ravnanja pri delu z orodjem in stroji

TOČKOVNI KRITERIJ OCENJEVANJA:
ODSTOTKI

0% - 44%
45% - 69%
60% - 74%
75% - 89%
90% - 100%

OCENA

NEZADOSTNO (1)
ZADOSTNO (2)
DOBRO (3)
PRAV DOBRO (4)
ODLIČNO (5)

Pri tehniki in tehnologiji ocenjujem tri elemente, in sicer znanje, proces dela in rezultate dela:
1. Teoretično znanje vrednotim ob učenčevi ustni predstavitvi izdelka, konstrukcije ali
drugih oblik, npr. zaključkov raziskovalne ali opazovalne naloge itd.
2. Pisno preverim znanje ob koncu šolskega leta oz. ob končanem, predavanju učne snovi.
3. Pri procesu dela ocenjujemo le tiste spretnosti in veščine, za katere so imeli učenci na
voljo dovolj časa in možnosti za njihovo pridobitev in utrditev. Obvladovanje
obdelovalnih postopkov ugotovim tudi na končanem predmetu. Postopkov, ki so jih
učenci pri izdelavi predmeta izvedli samo enkrat, ne ocenjujem.
4. Med rezultate dela uvrščam izdelke, konstrukcije, skice, tehnično in tehnološko dokumentacijo,
poročila idr. Estetskega videza ne ocenjujem, ocenimo posamezne elemente, ki vplivajo na
estetski videz, na primer poravnanost robov, nanos lepila, površinska obdelava ipd.

OCENJEVANJE UČENCA PRI IZDELAVI IZDELKA:
Standardi znanja
Minimalni standardi znanja
znanja, razumevanje

Ne prepoznava
osnovnih pojmov
in ne upošteva
zahtev in meril
varnega dela v
skupini, s stroji in
orodji ne dela
samostojno.

Nezadostno 1

Prepoznava
osnovne pojme,
samostojno ali ob
pomoči izvaja
delovne operacije,
upošteva varno
delo in ustrezno
rokuje z orodji in
stroji.
Zadostno 2

uporaba

Razume pojme,
pravilno izbira
delovne
operacije in
orodja, je
racionalen,
sodeluje in je
samostojen.
OCENA
Dobro 3

analiza, sinteza
S pomočjo
učitelja razloži
zahtevnejše
pojme, predlaga
rešitve, poveže
teorijo s prakso.

Prav dobro 4

Sinteza,
evalvacija,
ustvarjanje
Razloži
zahtevnejše pojme,
predlaga rešitve in
jih utemeljuje,
je ustvarjalen,
pozitivno vpliva in
pomaga drugim.

Odlično 5

