Dopolnitve k šolskim pravilom ocenjevanja znanja
Ocenjevanje na daljavo
V primeru pouka na daljavo se lahko pouk in ocenjevanje prilagodita, in sicer:
– zmanjša se potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma
strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju;
– način in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oziroma katalogom
znanja in načrtom ocenjevanja znanja, se časovno prilagodijo danim razmeram.
Učitelji so dolžni o spremembah ocenjevanja znanja preko komunikacijskih povezav na daljavo
obvestiti dijake, v načrtih ocenjevanja znanja obvezno napraviti zabeležko sprememb, v
eAsistentu pa po potrebi spremeniti število sklopov ter določiti nov tip ocen (pisno, ustno, referat,
seminarska naloga, vaja ipd.).
Učitelj mora dijake pravočasno seznaniti z načinom, roki in pravili pisnega oz. ustnega
ocenjevanja na daljavo. Roki ocenjevanja znanja so lahko tudi izven terminov, ko je posamezni
predmet na urniku, če se učitelj in dijaki s tem strinjajo.
–

Ustno ocenjevanje na daljavo
Termin ustnega ocenjevanja se določi po dogovoru z dijaki. Pri ustnem ocenjevanju znanja
preko videokomunikacijskih povezav mora biti poleg dijaka, ki bo ocenjen, prisoten še
najmanj en dijak. Če eden od njiju takrat videokomunikacijske zveze ne more vzpostaviti,
ima učitelj možnost, da v danih razmerah omogoči ocenjevanje le enemu dijaku, če se s
tem dijak strinja. Po ustnem ocenjevanju znanja mora učitelj dijaka takoj seznaniti z oceno
in jo vpisati v e-redovalnico.

–

Pisno ocenjevanje na daljavo
Dijaki morajo biti o novih terminih pisnega ocenjevanja znanja seznanjeni vsaj sedem (7)
delovnih dni pred izvedbo ocenjevanja. Pisna ocenjevanja znanja lahko potekajo preko
različnih komunikacijskih povezav in tudi preko spletne učilnice. Oceno pisnih izdelkov
učitelj sporoči v roku 7-ih delovnih dni. Med pisna ocenjevanja znanja na daljavo lahko sodi
tudi priprava seminarskih nalog, oddaja nalog, portfolij in drugi učni dokazi, če so dijaki s
tem prej seznanjeni.

–

Praktični izdelek
Izdelek dijak naredi samostojno ali vodeno/interaktivno, npr. izdelava aplikacij programske
opreme, izdelava multimedijskih vsebin, spletnih vsebin in načrtovanje električnih shem.

–

Drugo
Dijak lahko pridobi oceno tudi s projektnim delom, seminarskimi nalogami, poročili, eseji,
domačim branjem, dnevniki, oddajo nalog, za delo in odzivnost v času izobraževanja na
daljavo (pod pogojem, da je bilo dijakom v naprej napovedano, da se bo sprotno delo in
oddaja nalog ocenjevala in so jim bili predstavljeni tudi kriteriji za sodelovanje na daljavo).
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