
Preverjanje in ocenjevanje znanja ter zaključevanje ocen 

pri izbirnem predmetu NEMŠČINA  

 

Glede na navodila, ki smo jih učitelji prejeli z Ministrstva za izobraževanje, je zaradi spremenjenih 

pogojev poučevanja na daljavo v letošnjem šolskem letu dovoljeno pridobiti manj ocen kot v rednih 

razmerah. Za nemščino to pomeni, da sta dve oceni (najmanj ena od obeh mora biti pridobljena v 2. 

ocenjevalnem obdobju), ki ste ju že pridobili vsi, načeloma DOVOLJ. To za vas pomeni: 

 

1. Skupinskega ocenjevanja pri nemščini ne bo več.  

Do zaključevanja ocen boste morali upoštevati naslednje pogoje: 

 

2. Vsi učenci morate izkazovati doseganje standardov znanja tudi za snov, ki jo obravnavamo 

na daljavo, kar boste tudi vnaprej dokazovali s pošiljanjem nalog, ki jih določim za oddajo (v 

navodilih za delo označene z rumenim markerjem). S tem ko vam naloge pregledam, popravim 

in komentiram, tudi preverjam vaše razumevanje snovi in vas usmerim k doseganju standardov 

znanja.  

 

3. Kdor do konca maja predpisanih nalog ne bo oddal (oddajal), mu bom določila datum med 8. 

in 19. 6., da bo to znanje dokazal ustno. Vsaj 14 dni pred določenim datumom bo učenec prejel 

pisno obvestilo z vsebinami preverjanja in ocenjevanja in kriteriji uspešnosti, teden pred 

ocenjevanjem bo dobil pisno preverjanje, ki ga bom pregledanega vrnila na njegov mail. Sledilo 

bo ustno ocenjevanje po video povezavi na datum, ki bo vnaprej dogovorjen. 

 

4. Kdor je med oceno in bo svoje naloge delal uspešno in jih redno oddajal, bo s tem dokazal 

znanje za višjo oceno, na osnovi česar bom oceno ob koncu šolskega leta zaključila navzgor 

brez dodatnega ocenjevanja znanja. Kdor na ta način ne bo zadostil kriterijem za višjo oceno, 

ga bom do 1. junija po mailu obvestila o možnosti pridobitve ustne ocene, s katero si lahko 

pridobi višjo zaključno oceno v spričevalu. Ocenjevanje bo potekalo po korakih, navedenih pod 

točko 3. Učenec, ki je med oceno, ima tudi možnost, da se za izboljšanje ocene z ustnim 

ocenjevanjem ne odloči in ima v spričevalu zaključeno nižjo oceno. O tem se bomo individualno 

dogovarjali po e-pošti. 

 

5. Tisti, ki imate kakršnekoli težave pri delu na daljavo, in smo bili že doslej v individualnem stiku, 

bomo tudi vnaprej težave in pridobivanje ocen reševali individualno. 

 

6. V primeru kakršnihkoli nejasnosti v zvezi z ocenami ali potekom dela, se lahko obrnete name 

po e-pošti. 

 

Želim vam uspešno delo in predvsem, da boste zadovoljni zaključili to – malce drugačno – šolsko leto. 

 

Marjeta Kočevar, učiteljica nemščine 


