Dopolnjena šolska pravila ocenjevanja znanja na daljavo,
sprejeta na korespondenčni seji strokovnih delavcev 24. aprila 2020
Za preverjanje in ocenjevanje na daljavo je potrebno:
1. Učitelji pripravijo natančna navodila in kriterije ocenjevanja in z njimi učence
seznanijo pred pričetkom ocenjevanja na daljavo (predvidoma do 8. 5. 2020).
2. Učitelji pripravijo terminski načrt izvajanja ocenjevanja znanja in ga uskladijo v
oddelčnem učiteljskem zboru. Znotraj predmetnega področja učitelji poenotijo način
ocenjevanja znanja. Pripravljen in usklajen terminski načrt izvajanja ocenjevanja
znanja bo objavljen na spletni strani šole predvidoma do 8. 5. 2020).
3. Poleg ustreznega in pravočasnega informiranja učencev in staršev s kriteriji
ocenjevanja je pomembno tudi motivacija učencev. Učenci morajo biti motivirani in
pripravljeni na delo, saj le-to od njih zahteva večjo odgovornost (samodisciplino,
samo organiziranost in samoiniciativnost).
4. Pri ocenjevanju je poleg opisne/številčne ocene pomembna predvsem pravočasna
povratna informacija v obliki komentarjev in priporočil za nadaljnje delo učenca.
5. Učitelj lahko oceni učenčevo delo, ki ga je ta opravil doma (učni listi, poročila,
domače branje, eseji, dnevniki, nastopi, zagovori, PP predstavitve, praktični izdelki,
seminarske naloge, projektne naloge, programi, mapa dosežkov …) preko spletnih
gradiv, video gradiv.
6. Učitelj lahko oceni učenčevo znanje na daljavo ob uporabi različnih tehnik avdiovideo komuniciranja (spletna učilnica, video pogovori, kvizi, forumi in naloge
odprtega tipa v Moodlu, elektronska pošta, screenshot oz. posnetki zaslonov, video
konferenca in druge aplikacije in mediji). Ob tem opozarjamo, da je znanje učenca v
skladu z GDPR – jem, shranjeno in arhivirano ali snemano pri posameznem učitelju
predmeta in vpogled vodstvu šole.
7. Učitelj lahko oceni učenca popolnoma individualno, na podlagi v naprej znanih
kriterijev. V povratni informaciji poda/objavi učitelj vse podrobnosti iz pregleda
naloge in jo oceni skladno s kriteriji pri nalogi. Vse delo poteka izključno na daljavo,
enako je z oceno oddane naloge, ki je lahko v določenih primerih takojšnja.
8. Učenec lahko dobi povratno informacijo o uspešnosti svojega učnega procesa že med
samim reševanjem naloge in v povratno informacijo lahko vključi še dodatne vire za
boljše razumevanje gradiva.
9. Zaključevanje ocene iz posameznega predmeta se izvede, ko učenec opravi vse učne
obveznosti (tudi individualno prilagojene) in jih učiteljem pravočasno posreduje
preko dogovorjenega kanala.
Vodstvo šole

