INFORMATIKA: p
minimalni standard znanja
1. letniku in sicer dve uri tedensko.
Izvajanje pouka:
-predvajalnik,

●
●

Vsebine predmeta:
●
●
●

projektno delo pisna predstavitev informacij (urejevalnik besedil, elektronska prosojnica, slikovna
predstavitev informacij)
komuniciranje

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta:
●
informacijskih znanj v povezavi z informatiko
●
●

izdelava seminarskih nalog z medpredmetno povezavo

●

Standardi znanja

uporabe in povezovanja pridobljenih znanj, ugotoviti obseg in nivo znanja ter ga ustrezno ovrednotiti.
Preverjanje znanja
nove snovi, na koncu pa razumevanje nove snovi. Preverjanje se lahko vrednoti in ni del ocenjevanja.
Ocenjevanje znanja
ocenjuje izpitna komisija.
Ocenjevanje je javno, dijak mora biti z oceno seznanjen takoj, po izpitih pa v predpisanem roku. Oceno je
potrebno takoj vpisati v redovalnico.
V prvem ocenjevalnem obdobju je dijak enkrat ocenjen ustno, drugo oceno pa pridobi s pisno
nalogo.
V drugem ocenjevalnem obdobju dijak pridobi eno oceno s pisno
nalogo, drugo oceno pa pridobi z
izdelavo in zagovorom projektne naloge. Projektno delo se oceni po v naprej danih in na spletnih straneh

objavljenih kriterijih.
ocenjevanja ni potrebno vnaprej napovedati, lahk

datum ocenjevanja v
Profesor sistem ocenjevanja

Profesor mora dijake vnaprej seznaniti z obsegom snovi, ki bo predmet ocenjevanja, opozoriti jih mora na sestavo

Kriteriji pisnega ocenjevanja
Odstotek

Ocena

pod 50 %

1

od 50 % do 62 %

2

od 63 % do 75 %

3

od 76 % do 89 %

4

90

5

Profesor
Pravilniku. Pred ponavljanjem pisnega preizkusa
ponoviti in utrditi, da se slab rezultat ne bi ponovil. O ponavljanju in vzrokih se obvesti razrednika in ravnatelja.
Pisne izdelke je potrebno dijakom dati na vpogled. Popravljeni morajo biti tako, da je dijaku jasno, zakaj je dobil

Dovoljeni

Kriteriji ustnega ocenjevanja

prav dobro (4)
trebna je
dobro (3)

zadostno (2)

nezadostno (1)

Kriteriji ocenjevanja projektne naloge

Minimalni standardi
naslovnica z
zahtevanimi elementi
15
ustreznega popravka, naloga ni pozitivno ocenjena.
kazalo vsebine

slike

tabela

elemente naloge.

ostale elemente naloge.

ostale elemente naloge.

Ugotovitve ob koncu ocenjevalnega obdobja

Dijaku, ki v posameznem ocenjevalnem obdobju ni dosegel minimalnega standarda, profesor v dogovoru z njim
predmeta. Profesor mora dijaku
, rok, obseg snovi).
Kriteriji pri popravljanju ocene so enaki opredeljenim kriterijem za sprotno ustno in pisno ocenjevanje.

za katero od

Popravni in drugi izpiti
Dijak mora popraviti vse negativne ocene iz prvega in drugega ocenjevalnega obdobja, da je ob koncu drugega
ocenjevalnega obdobja ocenjen pozitivno. Brez pozitivno ocenjene projektne naloge dijak ne more biti pozitivno
ocenjen ob koncu ocenjevalnega obdobja.
Pisni izpit traja 60 minut, nalogo praviloma sestavi profesor, ki je dijaka med le
ocenjevanja
spisnega izpita so enaki kriterijem sprotnega pisnega ocenjevanja.

