GIMNAZIJA NOVA GORICA
DELPINOVA 9
5000 NOVA GORICA

OCENJEVANJA ZNANJA
AKTIVA 2. IN 3. TUJEGA JEZIKA
I)

PRI

MINIMALNI STRANDARDI) OD PRVEGA LETNIKA
1

Razumevanje besedil
Raven A1(vstopna raven):
V pisnih besedilih prepozna znana imena, osebe in zelo osnovne besedne zveze v preprostih obvestilih v pogostih
vsakdanjih situacijah. Lahko sledi kratkim, napisanim napotkom (npr. kako priti od kraja A do kraja B), preprostim
sporo
r
Raven A2 (vmesna raven):

in razbere bistvene informacije v kratkih posnetih

oblikuje predstavo o vsebini.
Ko bere, razume kratka, zelo preprosta besedila z zelo pogostim (
nekaterimi mednarodnimi izrazi. Razume kratka in preprosta osebna pisma, vsakdanje napise in obvestila, napotke

Raven A2 + :
(prostorska orientacija, navezovanje stikov itn.
ogod

podprto s sliko.
besedila o znanih
(obravnavanih) temah, napisana v jeziku, v katerem prevladujejo zelo pogosti, vsakdanji izrazi, povezanimi z delom
pri pouku. Razume osnovne vrste standardnih pisem, faksov oz. eitd.) o znanih temah.
na znano
m jeziku, z okvirnim pomenom kratkih besedil
in izjav o vsakdanjih stvarnih temah si pomaga pri sklepanju o verjetnem pomenu neznanih besed.

Raven A1

preproste interakcije:

tvori preproste izjave v zvezi z vsakdanjimi potrebami ali o zelo znanih temah in se odziva nanje

Raven A2 ustreza specifikaciji vmesne ravni. Dijak zna uporabljati preproste vsakdanje vljudne oblike pozdrava in
ali odgovori na

1

SEJO, stran 55, 56,

1

v, ki ne bodo opravljali mature pa je vmesna raven A2+2.
zna
dovolj, da brez pretiranega truda

sp

znajde se v vsakodnevnih

strukturiranih situacijah se ob
sodelovanje precej omejeno

s

jezikom zna tvoriti kratke izjave o stvareh ali svoji lastnini in jih primerjati.

Raven A1:

Raven A2: Napisati zna niz preprostih besednih zvez in stavkov, povezanih z osnovnimi vezniki, kot so »in«, »pa« in
»ker«.

Raven A2 +: V povezanih stavkih zna pisati o vsakdanjih vidikih svojega o
.
Jezik3
Raven A1: Ima zelo osnoven, zelo omejen razpon preprostih izrazov o sebi in konkretnih potrebah (v zvezi z
ostavnih

Raven A2 in A2 +:

. Obvlada
h potreb. Preproste strukture uporablja
Prepisati

razmeroma pravilno, toda ne nujno v skladu s pravopisnimi pravili.

2

obvladujejo standard, ki ga predpisuje Predmetni izpitni katalog za maturo za
3

SEJO, str. 134
2

Kvalitativni vidiki jezikovne rabe jezika4 x
1. in 2. letnik
KRITERIJI
A1 po SEJO
(minimalni standard)
OBSEG
Dijak obvlada zgolj osnovni nabor besed
in preprostih fraz, povezanih z osebnimi
konkretnimi
situacijami, ki jih je obravnaval pri
pouku.
Obvlada zelo kratke, nepovezane,
veliko
izgovoriti manj znane besede ali
odpraviti nesporazume.

3. in 4. letnik
A2 po SEJO
(temeljna raven)
strukture z
besed in vzorci, da se sporazume o
omejeni vsebini v preprostih
vsakodnevnih situacijah.

preoblikovanja

INTERAKCIJA

VEZLJIVOST
(KOHERENTNOST)
PRAVILNOST

sebi. Preprosto se sporazumeva, vendar
sporazumevanje v celoti temelji na
ponavljanju, preoblikovanju znanega in
popravljanju.
Besede ali skupine besed zna povezati z
zelo osnovnimi linearnimi povezovalci,
kot sta »in« ali »potem«.
Zgolj omejeno obvladuje nekaj
vzorcev, ki si jih je zapomnil.

II)

na preproste trditve. Zna pokazati, ali
redko razume dovolj, da bi pogovor
usmerjal po svoji volji.
Skupine besed zna povezati s preprostimi
povezovalci, kot so »in«, »ampak« in
»ker«.
Nekatere preproste strukture uporablja
dela osnovne napake.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA

Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih
(1.9.2018),
ocenjevanja Gimnazije Nova Gorica (1.9.2018) in z
ocenjevanja znanja aktiva
2. in 3. TJ Gimnazije Nova Gorica.
:
cilji,



,



,




z merili za ocenjevanje znanja,




III

z roki za pisno ocenjevanje znanja.
OBLIKE OCENJEVANJA

sporazumevanje) in skupinsko (npr. projektno delo)

4

SEJO, str.51
3

- GIMNAZIJA / DRUGI IN TRETJI TUJI JEZIKI
VRSTA OCENE
Pisna ocena (bralno razumevanje, Najmanj 2x na vsako ocenjevalno obdobje.
sestavek, poznavanje
in uporaba jezika)
Ustna ocena (govorno
sporazumevanje)
)

anju znanja v

OCENE PRI PRIPRAVAH NA MATURO
pripravah na
maturo oceni z eno oceno v posameznem redovalnem obdobju
predmeta.
Dodatne priprave na maturo iz predmeta
znanja Gimnazije Nova Gorica).
IV b) PISNE OCENE dijaki pridobijo


o
o
o

razumevanja besedil z obravnavano tematiko,
uporabe jezika (nekaj nalog zaprtega ali odprtega tipa)
poreditev pisnih





nalog, vendar pri tem mora
seznaniti;
u
.
datum pisanja vsaj sedem

koledarskih dni pred pisanjem.
V primeru, da dijak, ki je
dijake, ki niso pridobili predvidenih
ocen.

IV c) USTNE OCENE dijaki pridobijo


, grafa,



s sodelovanjem v pogovoru o znani (obravnavani) temi (govorno sporazumevanje), sodelovanjem v debati
(npr. utemeljevanje za in proti) itd.
za govorno predstavitev, izgubi pravico do govorne predstavitve in
pridobi oceno iz obravnavane snovi.



Ko dijak pripravi besedilo za govorno predstavitev, mora v njej navesti tudi vire. Kopiranje besedila brez
navajanja virov se obravnava kot plagiat, ki se ga ne oceni.

kriteriji znanja ( prva stran SEJO 51 in SEJO 98-99)

4

A1

Obvlada preprosto in
ponavljanja

A2

V strukturiranih situacijah in kratkih pogovorih se sporazumeva
i
in odgovarjati nanje ter izmenjevati misli in informacije o znanih temah v
predvidljivih vsakdanjih situacijah.
Sporazumeva se v preprostih in rutinskih opravilih, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo

B1

asnega

sposoben razumeti dovolj, da bi lahko usmerjal potek govora.
Precej samozavestno se lahko sporazumeva o znanih vsakdanjih in nevsakdanjih zadevah, povezanih z
vati

ij, ki se pogosto pojavljajo na
informacije o temah, ki ga osebno zanimajo ali so pomembne v vsakodnev
hobiji, delo, potovanje in aktualni dogodki.

storitvami, z
3.)

V) PISNO OCENJEVANJE
 Posamezne naloge so pri pisnem ocenjevanju
z ocenjevalno lestvico/pragovi/ mejami za doseganje



ocen, ki mora biti na vsakem preizkusu znanja.


zbral
enja tujega jezika so navodila



100 89 79 64 49 -

90 % = odl (5)
80 % = pdb (4)
65 % = db (3)
50 % = zd (2)
0 % = nzd (1)

Pogoji za obvezno ponavljanje pisnega ocenjevanja:


preverjanja in ocenjevanja enaka.




Pri ponavljanju pisnih izdelkov ne velja pravilo treh pisnih preverjanj na teden ali ene na dan.

5

ira rezultate ocenjevanja znanja skupaj z dijaki.





ocenj
Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja dijaki

Dijaki ne smejo risati, packati ali trgati testa.

pisnih sestavkov (argumentirano



V tem primeru je dijak ocenjen z
negativno oceno.

enta






obdobja.
Negativno ocenjen pisni izdelek lahko dijak popravlja z naslednjim pisnim izdelkom samo v primeru, ko se
preverjajo tudi iste vsebine.

Pisni preizkusi znanja:
obravnavano besedilno vrsto) in uporabo jezika (neobvezno).
Merila za vrednotenje znanja
.
Opisniki za izvirne naloge (subjektivni tip naloge), kot so npr. govorna predstavitev, govorno sporazumevanje
SEJO iz prvega poglavja.
povezovanja (npr.
d
znanja.

Preizkusi znanja so zastavljeni celostno: preverja se



Pisno preverjanje znanja
Ustno preverjanje:
- g
- govorno sporazumevanje (dialog v
-

bralno in

,

Za dijake s posebnimi potrebami in potrjenimi statusi veljajo
preverjan
pogodbo

h),

.
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Seznanitev z



najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda.
Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov za posamezno ocenjev












pisne izdelke skupaj z navodili in morebitnimi prilogami
pravil o ocenjevanju znanja Gimnazije Nova Gorica, 1.9.2018) v petih delovnih dneh oziroma najpozneje v
tridesetih dneh po vpisu ocene v redovalnico.
prepozna pomanjkljivosti v
ej Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih
1.9.2018).
ahko
izdelkov pisno zahteva vpogled v pisni izdel
18/
, 1.9.2018)

Dogovorjene datume ocenje

a.

predvidenim rokov ali pa tudi kasneje.

)




nenapovedano.



Ustn

.




Ocenjevanje je nenapovedano (izjema je



nenapovedano.
najmanj 2



i



.


mora oceniti
Asistenta.

-

VII a) POPRAVLJANJE PISNIH OCEN:
 Negativno ocenjen pisni izdelek lahko dijak popravlja z naslednjim pisnim izdelkom, v primeru ko se
preverjajo ponovno tudi iste vsebine.

-Asistenta.

po dogovoru z dijakom
ponavljanje sklopa po ocenjevalnem obdobju.

iz prvega obdobja, je ob koncu pouka ocenjen negativno.
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drugega ocenjevalnega
obdobja.
a.




VII




kriteriji so enaki kot pisna preverjanja
dijakom 3. in 4. letnikov so po zakonu (23

)

OUKA










P
.
Z
e pa je v drugem ocenjevalnem obdobju napredoval in je i
lahko
navzgor.
O
i evidentira z
ugotovitvijo: » ni ocenjen (NOC)«
e ima dijak v ocenjevalnem obdobju eno samo negativno oceno, je v tem ocenjevalnem obdobju
ocenjen negativno.
e ima dijak v posameznem ocenjevalnem obdobju samo eno pozitivno oceno in ni izpolnil
predvidenega minimalnega standarda znanj, se ga oceni z oznako »ni ocenjen (NOC).«
D
drugem ocenjevalnem obdobju, popravlja celotno snov iz
drugega ocenjevalnega obdobja.

VIII IZPITI
Izpiti potekajo skladno V.
(1.9.2018).

Pravilnika o ocenjevanju znanja

a) Pisni del
 izpitno gradivo pripravi ocenjevalec.

ravnatelju najpozneje dan pred izpitom.




Dijak je lahko pri izpitih ocenjen z vsemi ocenami na ocenjevalni lestvici.
Pri pisnem izpitu lahko dijak uporablja le dovoljene prip
no oceno.



fotokopijo izdelka.
b) Ustni del izpita




komisiji,
Vsak dijak izbere izpitni listek in ima pravico do ene menjave in do 15-minutne priprave na ustni del izpita



zadnji izbrani listek z



potek in izvedbo izpita.
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Predmet:
Vlasta Lukman
Nadja Vodopivec
Jana Fajt
Renata Bone

Nova Gorica, 28.08.2018
znanja aktiva

2. in 3. TJ

veljati 1.9.2018.
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