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1. ZGODOVINA IN TEORIJA DRAME IN GLEDALIŠČA (po starem program),
ZGODOVINA IN TEORIJA GLEDALIŠČA IN FILMA (po novem programu)
ZTDG (3. IN 4. LETNIK)
: Ne
I. Preverjanje znanja je ustno ali pisno pred ustnim in pisnim ocenjevanjem znanja.
II. Pisno ocenjevanje
ocena v vsakem izmed ocenjevalnih obdobij.
gledal
-gibalni, improvizacijski, video-filmski ali likovni delavnici. Poteka enkrat letno.
Kriteriji za ocenjevanje pisnega preizkusa znanja objektivnega tipa
zadostno oceno
dobro oceno
prav dobro oceno
oceno
neocenjeno
nezadostno
trokovnega znanja in
spretnosti; izrazno (telesno, gibalno, gestikulacijsko) je tog, govorno slab, z mnogimi napakami; v njem ni prvin
kakovosti (te so navedene spodaj).
zadostno
spretnosti; izrazno
dobro
spretnosti; izrazno (telesno, gibalno, gestikulacijsko) in govorno je bolj razgiban, jezikovno le z nekaj napakami;
prav dobro
gibalno, gestikula
in izvirnosti; dosti prvin kakovosti.
napak, dija
ebuje pomembne prvine kakovosti.
ZTGF (1., 2. letnik)
: Samanta Kobal,

Mlakar

Oblike in
ocenjevanja.
Dijak ali dijakinja pridobi najmanj eno ustno oceno.
je napovedano in poteka kot sistem ponavljanja
in utrjevanja
snovi neposredno pred pisnim preizkusom znanja.
so
o vsebinskih sklopih, iz
katerih bodo
V vsakem ocenjevalnem obdobju pridobi dijak ali dijakinja tudi po dve pisni oceni. Eno, ki
sestoji iz
izbranega dramskega besedila in zahteva celostni in problemski pristop, postopoma sledi
ciljem iz predmetnega izpitnega kataloga za maturo, saj od preprostega razumevanja in
z esejskim
nadgrajuje snov ocenjevalnega obdobja, in drugo, ki zajema
snov bodisi iz zgodovine
bodisi iz teorije
in filma.
ocenjevanja znanja.
Prvo ali drugo
uro se
vnaprej napovedano in se
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vsi datumi pisnega ocenjevanja znanja, ustno ocenjevanje je prav tako
po razporedu v prvem ocenjevalnem obdobju novembra in v drugem marca.

Kriteriji in opisna merila za ocenjevanje.
Pisni preverjanji znanja oz. testa sta
Kriterij za pozitivno oceno je 45%
(opisovanje in
razlaganje, dijak, dijakinja
zelo malo
znanja). Za dobro je najmanj 60% (primerjava,
kandidat, kandidatka ima malo prvin razpravljanja, refleksije, primerjanja, utemeljevanja in vrednotenja), za prav
dobro najmanj 75% (primerjava in sinteza s prvinami razpravljanja, primerjanja, utemeljevanja), za
pa
najmanj 90%
(sinteza in izvirna nadgradnja, ima dovolj prvin razpravljanja, primerjanja,
utemeljevanja, vrednotenja,
dijakinjino, dijakovo
znanje).
Dijakinje in dijaki ustno, s
dialoga, primerjajo,
in vrednotijo,
ajo do
in
razumevanje
snovi. Ocenjuje se celotni vtis, tudi jezikovna pravilnost. Pri tem so ostali aktivni
ki
spremljajo odgovore ter se na njih odzivajo. Za pozitivno oceno je dovolj opis in razlaga, za dobro kandidatka,
kandidat zna primerjati
dramskih del ali odrskih fenomenov, za prav dobro kandidatka, kandidat razpravlja,
primerja, utemeljuje in za
razpravlja, primerja, utemeljuje in vrednoti.
Popravljanje ocen med poukom.
Za pisna ocenjevanja se
dva roka, redni rok in ponavljalni, ki sledi v drugem tednu po rednem datumu,
tako da dijakinja, dijak lahko popravlja negativno oceno in tudi
oceno. je obakrat
ali
je
tretji rok pred
vsakega ocenjevalnega obdobja. Negativna ustna ocena se
popravlja v roku
dni, tako da se dijak, dijakinja sam prijavi k ponovnemu ustnemu ocenjevanju. tega
ne stori, datum
profesor, profesorica.
Oblikovanje
Na koncu

ocene.
leta morajo biti vse ocene, bodisi ustne bodisi pisne pozitivne.

Izvedba popravnih, predmetnih, dopolnilnih, diferencialnih izpitov.
Izpiti se opravljajo pisno in ustno.
Predmetni izpit opravljajo dijaki, ki hitreje napredujejo,
oceno ali se
prepisati iz drugega
programa. Izpit se opravlja pisno in ustno.
Dopolnilni izpit opravljajo dijaki, ki do
pouka niso bili ocenjeni. (Bodisi pisno ali ustno).
Popravni izpit opravljajo dijaki pri predmetu oz. programski enoti, kjer imajo ob koncu pouka
nezadostno oceno. Izpit se opravlja pisno in ustno.
Popravni in predmetni izpiti obsegajo snov celega
leta, dopolnilni pa le del neocenjene ali nepredelane
snovi.

2. UMETNOST GOVORA
ica
1. Preverjanje in ocenjevanje znanja




merili ocenjevanja.

2. Oblike ocenjevanja:
Ocene
seminarske naloge.
3.
:
Ocenjuje se govorni nastop pomnjenje, interpretacija.
3

4. Merila, kriteriji ocenjevanja:

Ocenjuje se vedno nastop na odru, pred celim razre

drug resen problem v nekaterih primerih se je treba posvetovati z razrednikom ali psihologinjo).
Kriteriji:
- Nezadostno: Dijak ne zna besedila na pamet
- Zadostno:
-

Dobro:

-

Prav dobro: Dijak prip

kar pomeni, da v

-

5.
se mora sam.
-

e ima dijak v ocenjevalnem obdobju eno negativno oceno, je v tem oc. obdobju ocenjen negativno.

Ocenjuje se proces in delo, ne samo rezultat.

3. UMETNOST GIBA
dijake.

Pri predmetu umetnost giba (v nadaljevanju UGB) dijak pridobi ocene, ki so rezultat:
- pisnega
letu dijak pridobi najmanj d
VRSTA IN VSEBINA OCEN
-
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- ustno oceno dijak pridobi s preverjanjem znanja o zgodovinskem razvoju, uporabnosti in namembnosti
ivno oceno v nasprotnem primeru se
test ponavlja vsaj en teden po pridobitvi rezultatov oziroma odvisno od zasedenosti pisnih preverjanj pri ostalih
predmetih.
IZJEME

priprave in predstavitve seminarske naloge.
Vsebine seminarske naloge so lahko:
Kriteriji za izdelavo, zagovor in pridobitev ocene pri izdelavi in zagovoru seminarske naloge:
- vsebina seminarske naloge, uporaba referenc relevantnih za temo naloge, osebni komentar in refleksija o
tematiki, ki jo naloga opisuje, razlaga ali raziskuje
- inovativnost pri sestavi naloge
Oc
opravljen zagovor
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Dijak je obvezen:
obdobje razvoja plesne in plesno-

ovinsko

- prepoznati, obvladati in smiselno povezati vsaj tri asane hatha joge v tretjem letniku in dodatne tri asane in jih
gibov.
IZJEME
malno 50% vseh

4. VIDEO IN FILM
Izvajanje pouka
ta dijake seznani z:


Vsebine predmeta

 arheologija filma
5






obdobje nemega filma
Hollywood svetovni fenomen »main-stream« filma
nacionalne kinematografije
smernice, gibanja, slogi

Preverjanje in ocenjevanje znanja

ijakov, med razlago njihovo dojemanje
nove snovi, na koncu pa razumevanje nove snovi. Preverjanje znanja ni del ocenjevanja.

p

Merila ocenjevanja
Pri pisnem ali
-

eno

-

Nezadostno (1):
naloge je nezadovoljiva, naloga in dijakov zagovor ne izkazujeta minimalnega poznavanja obravnavane

-

Zadostno (2):

-

snovi
Dobro (3):

-

Prav dobro (4):

je skrben in

ustvarjalen in izviren, naloga in dijakov zag
Minimalni standardi znanja
letnik:
-

obveznosti ocenjevalnega

obdobja v predvidenih rokih in pridobiti vse predvidene ocene.
-

predhodno dogovoriti z
obdobju ocenjen negativno.
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-

znosti v predvidenih rokih, oziroma ni
pridobil vseh predvidenih ocen, je v tem ocenjevalnem obdobju neocenjen (NOC).

ga ocenjevanja znanja predhodnega ocenjevalnega obdobja.
obdobja pred za
Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti pri predmetu Video in film praviloma potekajo v obliki pisnega izpita in
ocene seminarske naloge in njenega zagovora.

5. GLASBA
ci
Programi:
dramsko-

,

⇒

og.
⇒
nalogi.
⇒
oceno predmeta. Dijak mora
vokalno-instrumentalne ali instrumentalne glasbe. Vtise s koncerta in druge nujne podatke (kratka
e ali vsaj 3 glasbil, ki so

Za pridobitev dodatne ocene lahko dijak izdela seminarsko nalogo ali power point predstavitev o poljubni
glasbeni temi.

⇒

ev. Za prav dobro oceno dijak vsebinsko zelo dobro izdela

⇒

STANDARDI ZNANJ
⇒ Za zadostno oceno dijak pozna osnovne vsebinske informacije. Obvlada nekaj glasbenih pojmov in jih
razume.
⇒ Za dobro oceno
⇒ Za prav dobro oceno
⇒ Za
pri tem k
7

oceno

ne vsebine v povezovanju z drugimi

PRIMER KRITERIJEV OCENJEVANJA ZNANJA (INFORM. ZNANJA)

Glasbila (Pihala)
5
-dijak prepozna vsa
glasbila
nastanek tona
-navede posamezno
glasbilo in uporabo
zasedbah
izvajal. zasedbo in
posamezno glasbilo
-povzame skupne
-oceni uporabnost
glasbila

4
nastanek tona
-navede najbolj znane
zasedbe in uporabo

-prepozna najbolj

3
-prepozna glavne
predstavnike skupin
glasbila in nastanek tona
-navede samo nekatere
zasedbe, v katerih se
glasbilo uporablja

2
-prepozna samo nekatera
glasbila
zgradbo glasbila in
nastanek tona

-prepozna samo nekatere
zasedbe

-

/

-povzame nekatere skupne -

/

-

/

-

/

-

/

/

-

POPRAVNI IZPIT
Popravni izpit iz glasbe obsega pisni del, ki traja do 45 minut

iz

6. DRAMSKO-GLEDALIŠKA DELAVNICA
iteljici

pridobijo eno oceno v ocenjevalnem obdobju, ker se pri tem predmetu ustvarja projekt (uprizoritev).
Prvo oceno pridobijo ob koncu bralnih vaj (pomnjenje), drugo po premieri (odnos, igra, sodelovanje).

7. IGRA IN GOVOR
Oblike in
ocenjevanja.
Dijak/dijakinja pridobi najmanj eno oceno na semester iz
naloge. Preizkus znanja je sestavljen iz
izvedbe
igralskih in govornih vaj, ki jih dijak obravnava pri predmetu ter izvedbe
ter vnaprej
prikaza.
Temeljna
ocenjevanja sta: ocena procesa dela dijaka/dijakinje; ocena
dela dijaka/dijakinje v
obliki nastopa. Obe oceni podata mentorja na podlagi opazovanja in dela z dijaki/dijakinjami. Obe oceni sta
dijakom
in
V drugem letniku dijak pridobi tudi pisno oceno iz znanja osnov
V prvem ali drugem ocenjevalnem
obdobju,
ocenjevanja znanja.
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Prvo
uro dijake/dijakinje seznanimo z
in pravili ocenjevanja.
se okvirni termin (konec
ocenjevalnega obdobja) preizkusa znanja,
za popravljanje ali
ocen.
Kriteriji in opisna merila za ocenjevanje.
1. in 2. letnik:
Preizkus znanja je sestavljen iz pisne priprave na nastop (avtorska
pisni
dramsko
besedilo) in nastopa.
Nastop: ko dijak/dijakinja odda napisano besedilo, ima dva (2) tedna, da pripravi, v skupini ali
nastop.
Minimalni standard je
ko dijak/dijakinja zna tekst na pamet brez zatikanja in vsaj delno
osnove
zborne izreke ter predhodno pripravo teksta (lektoriranje).
Mentorja pri ocenah
dijakov
v skupnem projektu, njegovo izvirnost, estetski vtis, pokazane
spretnosti in znanja.
Popravljanje ocen med poukom.
Za popravljanje ocene nastopa dijak/dijakinja skupaj z
datum za ponovni nastop, ki se
roku treh tednov od prejema ocene.
je obakrat
ali
je
tretji rok pred
vsakega ocenjevalnega obdobja.
Dijake mentorja o njihovem uspehu ter napredku
sproti, med delom. Redno opozarjata na nivo
znanja. Ob
semestra seznanita dijake o korakih, potrebnih za
znanj ter
oceno.
Oblikovanje
Na koncu

ocene.
leta morajo biti vse ocene, bodisi ustne bodisi pisne, pozitivne.

Obvezna prisotnost.
Dijak/dijakinja ne more pridobiti ocene,
zahteva postopnost in delo z mentorjem.

je bil

kot 20% obveznih ur pouka odsoten, saj narava predmeta

Izvedba popravnih, predmetnih, dopolnilnih, diferencialnih izpitov.
Izpit se opravlja v obliki izpitnega nastopa (lahko z zagovorom).

8. INŠTRUMENT Z OSNOVAMI TEORIJE GLASBE
, klavir)
KRITERIJI OCENJEVANJA PRI PETJU
I.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
obdobju
II.

Merili ocenjevanja

OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA
Dijake ocenjujemo individualno, ustno

III.
IV.
9

v

MERILA / KRITERIJI OCENJEVANJA

-

Ocenjevanje je napovedano
in nenapovedano

-

Dijak

-

Nezadostno (1): veliko osnovnih pevskih napak, slaba intonacija, slaba dikcija in artikulacija, slaba

-

spodbude
Zadostno (2): kljub poznavanju temeljnih elementov petja
napake; intonacija, dikcija, artikulacija in interpretacija je omejena
Dobro (3):
posameznimi napakami
Prav dobro (4): temeljni elementi petja so stabilni, napake se pojavljajo, a ne osnovne; intonacija,

-

V.
a)
obdobje

za celotno ocenjevalno obdobje
b)

minimalne standarde znanja

-

evidentira z
ugotovitvijo »ni ocenjen (NOC)«

ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno
predvidenega minimalnega standarda znanj, se ga oceni z oznako »ni ocenjen (NOC)«
VI.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

-

Dijak v obsegu snovi, predvidene za posamezni letnik:
Obvlada temeljno pevsko tehniko
Obvlada osnovne zakonitosti petja predvidene za posamezni letnik
Je sposoben peti na pamet
Je sposoben lastne interpretacije

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA KITARA, KLAVIR
1. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
obdobju
10

Merili ocenjevanja

2. OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA

-

em letu

4. MERILA/KRITERIJI OCENJEVANJA (KITARA, KLAVIR)
KITARA
3. letnik
Lestvice, akordi
1.oc. obdobje
2. oc. obdobje
4. letnik

2
2

vaje
20
20

Lastna ustvarjalnost,
spremljave
3
3

vaje
15
15

Lastna ustvarjalnost,
spremljave
3
3

Lestvice, akordi
1.oc. obdobje
2.oc. obdobje

2
2

KLAVIR
3. letnik
lestvice, akordi
4
4

1. oc. obd.
2. oc. obd.
4. letnik

etude 15
5

lestvice, akordi
4
4

1. oc. obd.
2. oc. obd.

etude
1
1

skladbe
2
4

spremljave
1
3

skladbe
3
3

spremljave
3
3

naslednjega.

obdobje posebej.

letniku).

a)
-

njevalnega obdobja
za celotno ocenjevalno obdobje

b)
11

ugotovitvijo »ni ocenjen (NOC)«
em

ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno
-

predvidenega minimalnega standarda znanj, se ga oceni z oznako »ni ocenjen (NOC)«
6. IZPITI
- Opravljajo se kot izpitni nastop
-

.

9. ZVOK IN GLASBA

sklopih.
Skupina dijakov brez glasbenega predznanja:
 Dijaki so v prvem in drugem ocenjevalnem obdobju


reverjeni in ocenjeni.
 Za zadostno oceno dijak pozna osnovne vsebinske informacije. Obvlada nekaj glasbenih pojmov in jih
razume.

udi interes za posamezne glasbene dejavnosti.


Razvija oseben odnos do glasbene kulture.
Skupina dijakov z glasbenim predznanjem:
 Dijaki so v prvem ocenjevalnem obdobju
pa 90% nalog.
 Za zadostno oceno dijak pozna osnovne vsebinske informacije. Obvlada nekaj glasbenih pojmov in jih
razume.


informacije in


i. Pri pouku aktivno sodeluje.

ne vire in dobro pozna glasbeni jezik. Razvija oseben odnos do glasbene kulture.
 Dijaki so v drugem ocenjevalnem obdobju
muziciranjem v komornem sestavu.
12

 Minimalni standardi znanj izhajajo iz operativnih


POPRAVNI IZPIT
Popravni izpit iz predmeta ZIG (skupinsko muziciranje) za dijake brez glasbe
(izpitni nastop), ki traja do 15 minut. Sestavljen je iz dveh
ne snovi
Za dijake z glasbenim predznanjem obsega

.

(izpitni nastop), ki traja do 15 minut. Sestavljen je iz

minimalne standarde znanja.

10. IMPROVIZACIJSKA DELAVNICA
ica
1.
- Izpitni nastop izvedba improvizacijskih iger
2. MERILA / KRITERIJI OCENJEVANJA
- Ocenjevanje je napovedano.
nenapovedano.
Ocenjeva
kriterij

.
:
deskriptor

ocena
5

gradnja likov in
4
statuse.
obvladovanje
zaide v pretirano stereotipiziranje.
statuse

3

2

zaide pretirano stereotipiziranje. Ne obvlada in ne uporablja

1
5

duha.
spontanost odziva

4
duha

in gradnja zgodbe

slabo
duha
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3

skupinskega duha

2
skupinskega duha
Je izredno
iz dogajanja. Ne zna graditi skupinskega duha

1

5
obvlada in uporablja
jedro pozornosti.
izraznost,

4
in uporablja odrski prostor.

obvladovanje odrskega
3

pozornosti

ali glasovno ni dovolj ekspresiven/na. Slabo obvlada in
2
pozornosti.
in glasovno ni dovolj ekspresiven/na. Ne obvlada
1
pozornosti.
Do ustvarjanja na odru ima izredno pozitiven odnos in se hitro
5
Do ustvarjanja na odru ima zelo pozitiven odnos in se precej hitro
4

ustvarjanja na odru

Do ustvarjanja na odru ima pozitiven odnos, a se redko
samoiniciativno

3

Do ustvarjanja na odru ima rahlo negativen odnos in se zelo
2

1

3. OCENJEVANJE GLEDE NA LETNIK
2. letnik: Predmet IMD se bo v drugem letniku ocenjeval kot izpitni nastop nastop z improvizacijskimi igrami.
4. IZPITI
- Opravlja se kot izpitni nastop
.

.

11. GIBALNA DELAVNICA

14

preizkus znanjain izdelati individualno ogrevalno plesno vajo, v drugem letniku in ustvariti in prikazati
Ocene
znanja teorije plesnih tehnik in estetik ter
ogrevalne plesne vaje.
individualne gibalne fraze v prostoru z vsemi komponentami, k

idobi tudi z izdelavo in s prikazom individualne gibalne

VRSTA IN VSEBINA OCEN
2. letnik:
- pisna ocena, ki jo dijak pridobi s preizkusom znanja teorije o razvoju in sistematiki posamezne plesne tehnike,
osnovnih elementov ter razlage izvedbe le teh. Predvideni sta dve pisni preverjanji in ocenjevanji znanja.
ge in pojasnil metod in postopkov pri ustvarjanju ogrevalne plesne vaje
3. in 4. letnik:
- razlaga postopka ustvarjanja in utemeljitev uporabe ali ne uporabe glasbene ali kake druge podlage pri
individualni plesni frazi
prostoru
- uporaba in izvedba individualne plesne fraze za potrebe in do
uprizoritve, ki je rezultat medpredmetnega sodelovanja.
IZJEME
Vsebine seminarske naloge so lahko:
- ustvarjalec, ustvarjalka ali skupina ustvarjalcev na
-

-

Kriteriji za izdelavo, zagovor in pridobitev ocene pri izdelavi in zagovoru seminarske naloge
Kriteriji so:
- vsebina seminarske naloge, uporaba referenc relevantnih za temo naloge, osebni komentar in refleksija o
tematiki, ki jo naloga opisuje, razlaga ali raziskuje
- inovativnost pri sestavi naloge
Ocene, ki jih dijak lahko pridob
opravljen zagovor) in
V kolik

15

ni plesna, a je v sklopu uprizori

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Dijak je obvezen:
2. letnik:
tehnike
- izdelati plesno vajo, ki je del plesnega ogrevanja telesa
3. in 4. letnik
korakov in elementov v enovito plesno frazo
- samostojno ustvariti gibalno vajo ali plesno frazo, ki je dolga najmanj 40 taktov ali 5 osmic in je sestavljena iz
gibalnih elementov ogrevalnih in prostorskih vaj, ki jih dijaki spoznavajo skozi celo leto ali
IZJEME
Popravni ali predmetni izpit se opravlja v 2.letniku pisno in v 3. in 4. letniku kot izpitni nastop.

12. LIKOVNA DELAVNICA
1.
-

ocenjujejo s

2. DIJAKI PRIDOBIJO OCENE:
- z ocenami likovnih nalog najmanj 80% oddanih
drugih aplikacij.
- najmanj 1 ocena likovnega dela v vsakem ocenjevalnem obdobju.
4. KRITERIJI OCENJEVANJA
a) ocene se oblikujejo po procentualnem kr
ocenjevanja:
Nezadostno(1)
Od 46% do 60%

Zadostno (2)

Od 61% do 74%

Dobro (3)

Od 75% do 89%

Prav dobro (4)

Od 90% do 100%
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in v nadaljevanju navedenih kategorijah elementov

b) pri vrednotenju likovnih izdelkov
1. Formalna ustreznost naloge (izpopolnjeva
2.
nalogi. Isto velja za nezainteresiranost v obravnavi likovnega problema.
razviden individualni pristop, kot rezultat dijakovega
slednje ni najbolje uspelo.
kandidatovega zavedanja likovnega problema na
problemu.
3. Kompozicijska
4.

vrednosti:
..od 0 do 25
likovnega problema zastavljenega v
vendar je v izdelku vsaj deloma

odraz individualnega pristopa in
individualni pristop k likovnemu

, navedenih v tabeli.
neocenjen.
Neocenjen ali negativno ocenjen dijak v 1. redovalnem obdobju,
popravljena dela preda v oceno najkasneje v prvih 30 dneh 2. redovalnega obdobja. V nasprotnem primeru

Popravni in predmetni izpit
Popravni in predmetni izpit obsegata izdelke (naloge) z zagovorom. Za
Dijak za oba izpita pripravi naloge,
- vse naloge; predmetni izpit ). Glede na naravo naloge se lahko te prilagodi oz. zamenja z enakovrednimi nalogami po
alogo).

izvajanja predmeta.

13. VIDEO FILMSKA DELAVNICA
Izvajanje pouka
Predmet se

naloge se lahko izvajajo pri pouku ali v samostojni organizaciji dija




Vsebine predmeta
 osnove fotografske tehnike in tehnologije, nastavitve in delo s fotoaparatom
17



osnovna izrazna fotogra






nastavitve in delo s filmsko/videokamero
filmski plani, gibanje v kadru, gibanje kamere




osnove pisanja scenarija in priprave na produkcijo
o

Preverjanje in ocenjevanje znanja

nja nove snovi ugotoviti predznanje dijakov, med razlago njihovo dojemanje
nove snovi, na koncu pa razumevanje nove snovi. Preverjanje znanja ni del ocenjevanja.

o 5. Dijaki praviloma pridobijo ocene z
izpitni nastop
bdobju.
Zato imajo tudi
tisti dijaki, ki sicer izka
ocene.

izpitni nastop) in ocene

znanja (ustno, pisno, seminarska naloga...).
Merila ocenjevanja

-

Nezadostno (1):
malomaren, izvedba naloge je nezadovoljiva, naloga in dijakov zagovor ne izkazujeta minimalnega
poznavanja obravna
Zadostno (2):

-

Dobro (3):

-

Prav dobro (4):
izvedbi naloge je skrben in ustvarjalen, naloga in dijakov zagovor izkazujeta dobro poznavanje

-

-

o
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Minimalni standardi znanja
. Dijak v obsegu snovi, predvidene za posamezen
letnik:
- obvlada osnove dela s fotoaparatom in kamero ter post-produkcijo fotografij in filmskega/video zapisa
- samostojno in v skladu z obravnavano tematiko izvede ustvarjalne naloge

obdobja v predvidenih rokih in pridobiti vse predvidene ocene.
-

obdobju ocenjen negativno.
pridobil vseh predvidenih ocen, je v tem ocenjevalnem obdobju neocenjen (NOC).
-

-

Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti pri predmetu Video filmska delavnica praviloma potekajo v obliki
tako kombinacija ocene izdelka in ocene ustnega zagovora. Po potrebi lahko del izpita poteka v pisni
obliki.

14. FOTOGRAFIJA IN FILM
Izvajanje pouka

dogovoru



Vsebine predmeta
5. letnik
 osnove fotografske tehnike in tehnologije (analogna, digitalna, formati shranjevanja, osnove dela
v foto temnici)
 nastavitve in delo s fotoaparatom

zaslon
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6.





letnik
razlike med fotografskimi in filmskimi izraznimi sredstvi
nastavitve in delo s filmsko/videokamero
filmski plani, gibanje v kadru, gibanje kamere


Preverjanje in ocenjevanje znanja

nove snovi, na koncu pa razumevanje nove snovi. Preverjanje znanja ni del ocenjevanja.

Predmet Fotografija in film se ocenjuje
izpitni nastop
aviloma individualne, lahko pa so tudi
dijakovo ustvarjalnost in zavzetost pri izvedbi naloge.
naloge je lahko kombinacija ocene naloge (izpitni nastop) in ocene ustnega zagovora naloge (ustna ocena), pri

naloga...).
Merila ocenjevanja

-

Nezadostno (1):
malomaren, izvedba naloge je nezadovoljiva, naloga in dijakov zagovor ne izkazujeta minimalnega
vi
Zadostno (2):

-

Dobro (3): Dijak izk

-

Prav dobro (4):
izvedbi naloge je skrben in ustvarjalen, naloga in dijakov zagovor izkazujeta dobro poznavanje

-

i

oblikujejo po proce
-
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Minimalni standardi znanja
snovi, predvidene za posamezen
letnik:
- obvlada osnove dela s fotoaparatom in kamero ter post-produkcijo fotografij in filmskega/video zapisa
- samostojno in v skladu z obravnavano tematiko izvede ustvarjalne naloge

-

obdobja v predvidenih rokih in pridobiti vse predvidene ocene.
Dijak ima pred

valnega obdobja eno samo negativno oceno je v tem ocenjevalnem

obdobju ocenjen negativno.
-

pridobil vseh predvidenih ocen, je v tem ocenjevalnem obdobju neocenjen (NOC).
-

-
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Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti pri predmetu Video filmska delavnica praviloma potekajo v obliki
e
tako kombinacija ocene izdelka in ocene ustnega zagovora. Po potrebi lahko del izpita poteka v pisni
obliki.

