
Merila za ocenjevanje-družboslovni aktiv 

Predmeti: zgodovina, geografija, sociologija, filozofija, psihologija 

1) Družboslovni aktiv je izdelal kriterije ocenjevanja po predmetih za primer, da bo 

izobraževanje od doma potekalo do konca pouka (24.6.2020). V primeru, da se bomo 

v šolske prostore vrnili prej, si pridružujemo pravico, da se kriteriji ocenjevanja 

spremenijo in prilagodijo novonastali situaciji. 

2) Glede nadaljnega ocenjevanja se situacija razlikuje glede na predmet in glede na 

letnik.  Zato smo izdelali kriterije po predmetih: 

 

predmet kriterij 

Geografija 1ab, 2ab-dijaki bdo pridobili vsaj eno ustno oceno v šol. letu. Kdor jo 

še ni pridobil, bo vprašan preko Cisco webexa, Viberja ali 

WhatsAppa in bo ocenjen po kriterijih za ustno ocenjevanje. 

Dijak, ki ne bo pridobil ustne ocene, bo neocenjen konec šol.leta. 

 

4.l-izbirni, dijaki bodo imeli oceno zaključeno na osnovi treh ocen, 

pridobljenih pred 15.3. 2020. Dijaki, ki imajo povprečje ocen -.5 

bodo imeli zaključeno avtomatično navzgor v primeru, da bodo 

oddali vsaj 80% vsen nalog v času izobraževanja doma. Naloge 

morajo biti oddane v roku in rešene pravilno oz se izkaže dijakovo 

prizadevanje, da reši pravilno. 

 

2.a- pisali bodo test, kjer bodo imeli na razpolago 7 dni za odgovore, 

potem pa bodo še zagovarjali svoje znanje geo Afrike in Latinske 

Amerike  preko enega od orodij (Cisco Webex, Viber ali WhatsApp). 

Kriterij bo podan v naprej. 

 

1ab, 2ab- v mesecu maju (20.-30. maj) bodo izdelali seminarsko 

nalogo na temo učne snovi predelano po 15.3.2020 in jo zagovarjali 

na Cisco Webex pred skupino petih sošolcev. Kriterij za izdelavo 

naloge ter za zagovor bo podan vnaprej.  

 

2T- dijaki bdo pridobili vsaj eno ustno oceno v šol. letu. Kdor jo še ni 

pridobil, bo vprašan preko Cisco webexa, Viberja ali WhatsAppa in 

bo ocenjen po kriterijih za ustno ocenjevanje. 

Dijak, ki ne bo pridobil ustne ocene, bo neocenjen konec šol.leta. 

1 dijak mora popravljati 1.konferenco, pisal bo test preko kamere v 

mesecu maju.  



Ocenjevanja drugih oblik ne bo.  

 

3.letnik - Tekom šolskega leta dijaki pridobijo najmanj dve pisni 

oceni in najmanj eno ustno oceno. Oceni se lahko tudi samostojno 

delo dijaka, pri čemer se upošteva pravočasnost oddaje in vsebinska 

ustreznost naloge. Pisno in ustno ocenjevanje znanja lahko poteka 

preko spletnih videopovezav in drugih spletnih orodij.  

 

Dijak, ki ne opravlja redno obveznosti, vezanih na izobraževanje na 

daljavo, je pri predmetu lahko neocenjen. 

 

 

 

Obnovljivi viri 

energije 

 

2.m 

Dijaki, ki redno oddajajo gradivo, bodo imeli zaključene ocene na 

osnovi pridobljenih ocene, nekateri bodo lahko vprašani za višjo 

oceno.  

 

Dijaki, ki so bili negativno ocenjeni v prvi konferenci, bodo pisali test 

preko ene od spletnih aplikacij (vsi sočasno) v začetku maja.  

 

Dijaki, ki ne bodo oddali vsaj 80% vseh nalog, bodo zadnjem tednu 

maja ali v  prvem tednu junija pisali test iz učne snovi, ki jo 

obravnavamo po 15.3. 2020. Če se pisanja sta ne bodo udeležili, 

bodo neocenjeni. 

 

Sociologija 

gimnazija 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. letnik izbirni 

Dijaki bodo pridobili še eno pisno oceno iz eseja. 

3. letnik 

Dijaki bodo pridobili še eno ustno oceno preko webex-a. 

Dijak, ki ima negativno oceno iz prvega redovalnega obdobja, bo v 

prvi polovici maja pridobil ustno oceno iz te snovi. 

Obvezna je oddaja vsaj 80% nalog, ki jih dobivajo od 16.3.2020 za 

delo od doma.  

 



 

strojni tehnik 

3. letnik 

Dijaki bodo pridobili še eno ustno oceno preko webex-a. 

Dijaki, ki imajo negativno oceno iz prvega redovalnega obdobja, 

bodo v prvi polovici maja pridobili ustno oceno iz te snovi. 

Obvezna je oddaja vsaj 80% nalog, ki jih dobivajo od 16.3.2020 za 

delo od doma.  

 

 

 

PSIHOLOGIJA V drugem in četrtem letniku se zniža število ocen, ki so bile 

predvidene v merilih ocenjevanja znanja. 

V drugem letniku dijaki , ki še nimajo ustne ocene to pridobijo preko 

Webex-a. Pisno oceno lahko pridobijo tudi v obliki drugih pisnih 

nalog, po vnaprej določenih in znanih kriterijih. Obvezna je tudi 

pravočasna oddaja vsaj 80% nalog, ki jih tedensko dobivajo in je to 

tudi pogoj za višjo oceno pri zaključevanju. 

Dijaki 4. letnika bodo v mesecu maju pridobili pisno oceno na 

podlagi pisanja eseja. Pri zaključevanju ocen, v  primeru, da je dijak 

med oceno,  ima možnost izkazati znanje ustno preko Webex-a, 

upošteva pa se tudi pravočasno in uspešno izpolnjevanje 

zahtevanega sprotnega dela. 

Dijaki 3. letnika v ITS (Zdrav duh v zdravem telesu) bodo ocenjeni na 

podlagi avtentične naloge,   tudi na podlagi  portfolia pa v primeru, 

da bo omogočen osebni stik. 

FILOZOFIJA  

V primeru, da se še pravočasno  odprejo šole, mora vsak dijak imeti 

eno redno oceno iz ustnega ocenjevanja v vsaki konferenci ter eno 

oceno iz pisnega ocenjevanja, če bo možno (glede na časovno 

omejitev) pisanje kontrolne naloge. 

V primeru, da se v šole ne vrnemo, pa bodo pravila spremenjena 

predvsem v smeri zmanjšanja števila zahtevanih ocen in sporočena, 

ko bo znana odločitev vlade. 

Dokončna merila za ocenjevanje in zaključevanje ocen v času 



izobraževanja na daljavo (dodana 21.4.2020). 

Dijaki morajo za zaključeno oceno imeti eno redno oceno iz ustnega 

ocenjevanja v vsakem redovalnem obdobju. Ocenjevanje za tiste, ki 

ocene niso pridobili pred 16.3.2020, bo potekala preko povezave 

Cisco webex. Veljajo kriteriji za ustno ocenjevanje.  

DRUŽBOSLOVJE Dijaki pridobijo do konca leta še eno oceno, predvidoma iz ustnega 

ocenjevanja. 

  

LIKOVNA 
UMETNOST 

Dijaki morajo imeti v drugem polletju vsaj eno oceno. V kolikor bo 
redni pouk onemogočen do konca šolskega leta, zadostuje ocena iz 
predstavitve izbrane teme ali likovnega izdelka. 

 

 

ZGODOVINA 
gimnazija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strojni tehniki 

4. letnik 
Dijaki lahko imajo zaključeno na podlagi dosedanjih ocen (najmanj 
ena ocena iz vsakega ocenjevalnega obdobja). Lahko pridobijo še 
eno oceno iz pisnih izdelkov (vsaj dva delovna lista - dogovor še 
izpred izrednih razmer) in /ali ustno oceno preko webexa. 
Obvezna oddaja vsaj 80% nalog, ki jih dobivajo od 16.3. 2020 za delo 
doma. 
 
1.,2.,3. letnik 
V kolikor bo redni pouk moten do konca šolskega leta zadostuje v 
drugem polletju ena ocena. Dijaki, ki je nimajo, jo bodo dobili preko 
video povezave, pri čemer se upoštevajo kriteriji za ustno 
ocenjevanje. Pri zaključevanju letne ocene se upoštevajo aktivnosti 
dijakov v času pouka na daljavo (redno in pravočasno oddajanje 
pravilno rešenih delovnih listov). 
 
1.letnik 
dijaki bodo pridobili še eno ustno oceno oceno. 
Obvezna oddaja vsaj 80% nalog, ki jih dobivajo od 16.3. 2020 za delo 
doma. 
 
 

 

 


