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1. SPLOŠNI OKVIR
1.1 Kratek splošni okvir
Med šolanjem dijak spozna ekonomsko, pravno in knjigovodsko poslovanje podjetij,
pridobiva temeljna znanja s področja marketinga in razvija podjetniški način razmišljanja.
Poučevanje temelji na sodobnih didaktičnih pristopih, ki predvidevajo osvajanje spretnosti in znanj,
vezanih na informacijske tehnologije, in je usmerjeno v aktivno vlogo posameznika v dinamičnem
in učinkovitem učnem okolju. Teoretično znanje dopolnjujejo številne poučne ekskurzije, ki
omogočajo seznanjanje s podjetji in z njihovim poslovanjem, z okoljem, v katerega so vpeta, z
delovanjem uradov in ustanov, in tako nudijo široko paleto uporabnih znanj, koristnih za
osebnostno rast in bodoče poklicno delo. Za 3. in 4. razrede je uvedena obvezna delovna praksa.
Dijaki tako dobijo dragoceno izkušnjo o pravem delovnem okolju različnih uradov in podjetij, kar
jim koristi pri hitrem in učinkovitem vključevanju na delovno mesto in pri razvijanju odgovornosti
in samoiniciativnosti. Praktično uporabo in širjenje strokovnih znanj in zmožnosti omogoča tudi
ustanavljanje virtualnega učnega podjetja, kjer s pomočjo simulacije delovnega procesa lahko
izpopoljnjujejo in ocenijo svojo pripravo in spretnosti. Z znanjem štirih jezikov, in sicer slovenščine,
italijanščine, angleščine in nemščine, imajo dijaki lažji dostop do tujega trga, so bolj fleksibilni in
uspešni ter se lažje vključijo v novo okolje. Šola spodbuja in udejanja tudi mednarodne študijske
izmenjave, ki so priložnost za nov in odprt pogled na svet in spodbuda za prilagodljivost različnim
situacijam in ljudem. Po uspešno zaključenem šolanju, ki v svoji vzgojno-izobraževalni ponudbi
upošteva potrebe gospodarstva in zaposlitvene trende, ima dijak široke možnosti zaposlitve na
različnih delovnih področjih v administrativni dejavnosti, v bankah in zavarovalnicah, v
računovodskih podjetjih, v javni upravi, logistiki, lahko pa tudi ustanovi samostojno podjetje. V
primeru, da se odloči za nadaljevanje študija, mu naša diploma omogoča vpis na katerokoli
univerzo ali višjo strokovno šolo.
1.2 Predstavitev šole
V prvih dveh letnikih se dijaki poleg splošnoizobraževalnih predmetov seznanijo s predmeti, ki
so značilni za izbrano smer. Dvakrat tedensko imajo pouk informatike, prav toliko učnih ur je
namenjenih tudi pridobivanju osnovnih teoretičnih znanj iz gospodarskega poslovanja, prava in
ekonomije.
V drugem bieniju in v zadnjem letniku je največ tedenskih ur pouka posvečenih prav
temeljnim strokovnim predmetom, in sicer pravu, politični ekonomiji, finančnim vedam in
gospodarskemu poslovanju. Velik poudarek pa se v vseh petih letih daje učenju tujih jezikov, saj
imajo dijaki tri ure angleščine na teden in prav toliko ur nemškega jezika. Pri praktičnih vajah se
dijaki poslužujejo računalniškega laboratorija in povezave s spletom ter tako širijo in izpopolnjujejo
svoja računalniška znanja in se usposabljajo za delo v sodobno opremljenih uradih.

2. PODATKI O KURIKULU
2.1 Profil kompetenc, pridobljenih ob koncu petletnega šolanja (iz Triletnega vzgojnoizobraževalnega načrta)
V ospredju naše vzgojno izobraževalne ponudbe je skrb za vsestranski razvoj dijakov, za
njihovo rast in za uspeh v življenju. Na vzgojnem področju je poudarek:
 na ozaveščanju in sprejemanju osnovnih moralnih načel, ki temeljijo na odgovornosti, na spoštovanju, vključevanju v šolsko skupnost in v družbo;
 na osebnostnem razvoju v skladu s sposobnostmi in zanimanji;
 na navajanju na spoštovanje pravil in na določanju prioritet;
 na vzgoji k pozitivni samopodobi, ki je temelj samospoštovanja in dobrih odnosov z drugimi.
Na izobraževalnem področju si prizadevamo za dvigovanje kakovosti pouka. Dijaki zato:
 s pomočjo celostnega pristopa v izobraževanju, ki temelji na interdisciplinarnosti študija, pridobijo znanja, veščine, zmožnosti in sposobnosti v okviru mednarodno primerljivih standardov;
 razvijajo sporočanjske spretnosti v več jezikih;
 razvijajo razgledanost, nadarjenost in kritičnost pri posameznih predmetih, na različnih predmetnih področjih in pri dodatnih ter dopolnilnih dejavnostih;
 razvijajo zavedanje o kompleksnosti in soodvisnosti pojavov;
 krepijo delovne navade, samoiniciativnost, se usposabljajo za samoizobraževanje in se navajajo
na samostojno in timsko raziskovalno delo;
 spodbujajo motiviranost, ki je ključ za uspeh.
2.2 Tedenski urnik
Predmetnik

1.R

2.R

3.R

4.R

5.R

Verouk - Alternativna dejavnost

1

1

1

1

1

Slovenski jezik in književnost

4

4

4

4

4

Zgodovina

2

2

2

2

2

Italijanski jezik in književnost

4

4

4

4

4

Angleščina

3

3

3

3

3

Nemščina

3

3

3

3

3

Matematika

4

4

3

3

3

Fizika

2

Pravo

3

3

3

Politična ekonomija

3

2

3
8

Kemija

2

Vede o Zemlji in biologija

2

2

Pravo in ekonomija

2

2

Gospodarsko poslovanje

2

2

6

7

Informatika

2

2

2

2

Zemljepis

3

3

Gibalne in športne vede

2

2

2

2

2

SKUPAJ

36

36

36

36

36

3. OPIS RAZREDA
3.1 Sestava razrednega sveta
PROFESOR

PREDMET POUČEVANJA

VLOGA

PETAROS MARA

RAVNATELJICA

BASTJANČIČ ELIA

SLOVENSKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOST

NOTRANJI ČLAN KOMISIJE
DRŽAVNEGA IZPITA

BASTJANČIČ ELIA

ZGODOVINA

DEGENHARDT SOLANGE

VEROUK

LEOPOLI JAKOB

POLITIČNA EKONOMIJA

HROVATIN BERNARD

ŠPORTNA IN GIBALNA VZGOJA

NOTRANJI ČLAN KOMISIJE
DRŽAVNEGA IZPITA

KLANJSCEK MARIA

ANGLEŠČINA

NOTRANJI ČLAN KOMISIJE
DRŽAVNEGA IZPITA

JAKIN IRENE

GOSPODARSKO POSLOVANJE

RAZREDNIK/ NOTRANJI ČLAN
KOMISIJE DRŽAVNEGA IZPITA

KOSUTA SIMON

MATEMATIKA

LEOPOLI JAKOB

PRAVO

NOTRANJI ČLAN KOMISIJE
DRŽAVNEGA IZPITA

JARC MILAN

ITALIJANSKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOST

NOTRANJI ČLAN KOMISIJE
DRŽAVNEGA IZPITA

SMOTLAK NATAŠA

NEMŠČINA

3.2 Didaktična kontinuiteta profesoric/profesorjev

PREDMET

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

SLOVENSKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOST

KOSTNAPFEL MARIJA

KOSTNAPFEL MARIJA

BASTJANČIČ ELIA

ZGODOVINA

KOSTNAPFEL MARIJA

KOSTNAPFEL MARIJA

BASTJANČIČ ELIA

VEROUK

BRESCIANI SARA

POLITIČNA EKONOMIJA

MARONESE PETRA

MARONESE PETRA

LEOPOLI JAKOB

ŠPORTNA IN GIBALNA
VZGOJA

MASSI ANDREA

KOSIC TATIANA

HROVATIN BERNARD

DEGENHARDT SOLANGE DEGENHARDT SOLANGE

ANGLEŠČINA

KLANJSCEK MARIA

KLANJSCEK MARIA

KLANJSCEK MARIA

GOSPODARSKO
POSLOVANJE

JAKIN IRENE

BEZELJAK FLAVIJA

JAKIN IRENE

MATEMATIKA

LOJK ALESSIO

JAKIN IRENE

KOSUTA SIMON

PRAVO

LEOPOLI JAKOB

LEOPOLI JAKOB

LEOPOLI JAKOB

ITALIJANSKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOST

SIRK NATALIA

DEVETAK TANJA

JARC MILAN

INFORMATIKA

SEDEVCIC KEVIN

SEDEVCIC KEVIN

/

NEMŠČINA

SMOTLAK NATAŠA

SMOTLAK NATAŠA

SMOTLAK NATAŠA

3.3 Sestava razreda in njegova zgodovina
V 5 letnik DTZ Žiga Zoisa so vpisani naslednji dijaki:
1. CECERE ERIC
2. GERGOLET JANSH
3. LUPOLI FABIAN
4. PRIJON MUŽINA PIA;
5. TERPIN ANJA

DIJAKI
FANTJE

DEKLETA

ŠTEVILO

3

2

PREPISI IZ DRUGIH ŠOL

1

1

OPUSTITEV ŠOLE MED ŠOLSKIM LETOM

1

0

NESLOVENSKO GOVOREČI DIJAKI

0

0

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI

0

0

Peti razred UFM je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo pet dijakov, dve dekleti in trije
fantje. Ena dijakinja prihaja iz Slovenije, trije dijaki so iz Gorice, en dijak prihaja iz okoliške vasi.
Trije dijaki letošnjega petega razreda UFM so skupaj že od prvega razreda. V prvem razredu
je štel razred sedem dijakov, dva dijaka nista bila prepuščena v višji razred. V tretjem letniku sta se
skupnosti priključila nova dijaka iz znanstvenega liceja S. Gregorčič, ena dijakinja ni bila
prepuščena v višji razred, en dijak je zapustil šolo. V četrtem in petem letniku je ostalo število
dijakov nespremenjeno.

Spodnja tabela opisuje spreminjanje stanja v razredu glede na število dijakov.
ŠOLSKO LETO

SKUPNO ŠTEVILO

ŠTEVILO PRVIČ
VPISANIH DIJAKOV

ŠTEVILO DRUGIČ
VPISANIH DIJAKOV

2015/2016 – 1. RAZRED

7

6

1

2016/2017 – 2. RAZRED

5

5

/

2017/2018 – 3. RAZRED

7

7

/

2018/2019 – 4. RAZRED

5

5

/

2019/2020 – 5. RAZRED

5

5

/

V petletju so se dijaki udeležili številnih dejavonsti, projektov, predavanj, izletov, ipd. Na ta
način so dijaki razvijali in gojili tudi odnos do kulture, hkrati pa so izgrajevali odnos do sebe in
izboljšali lastno samopodobo.
Dijaki niso v teku šolanja enako napredovali. Nekateri dijaki so stalno osebnostno rasli, si
prizadevali in skušali sproti odpravljati težave, povezane s posameznimi predmeti ter kazali
zanimanje za obravnavane teme pri večini predmetov. Dva dijaka nista pokazala večjega zanimanja,
njuna prizadevnost je bila neredna zlasti pri nekaterih predmetih, kjer so uspehi pomanjkljivi in pri
drugih predmetih na pragu sprejemljivosti.
Dijaki so spoštljivi do učnega in neučnega osebja. V vseh letih šolanja ni bilo disciplinskih
problemov ali težav s sobivanjem.

4. PODATKI O STRATEGIJAH IN METODAH INKLUZIJE
V tem razredu ni dijakov s posebnimi potrebami, zato ni bil aktiviran noben postopek za inkluzijo, ki ga v teh primerih predvideva TVIP. Podporne in dopolnilne dejavnosti potekajo ob zaključku ocenjevalnih obdobij in so namenjene odpravljanju učnega primanjkljaja pri predmetih, kjer
je dijakovo znanje ocenjeno kot nezadostno. Opravljajo jih razredni predmetni profesorji, profesorji
drugih razredov, občasno pa tudi zunanji profesorji.
Šola predvideva naslednje oblike učne pomoči za odpravo vrzeli v znanju:
 individualno domače delo,
 odpravo primanjkljaja in itinere,
 skupinsko delo v razredu,
 laboratorijske dejavnosti,
 predmetna okenca,
 podporni pouk ob koncu prvega in drugega štirimesečja.
Predmetna področja predlagajo razredni sveti na ocenjevalnih sejah.
S šolo sodeluje psiholog, ki je v pomoč tako posameznim dijakom kot razredni skupnosti ter
profesorjem.

5. SPLOŠNI PODATKI O DIDAKTIČNI DEJAVNOSTI
5.1 Didaktične metodologije in strategije
Poučevanje temelji na sodobnih didaktičnih pristopih, ki predvidevajo usvajanje spretnosti
in znanj, vezanih tudi na informacijske tehnologije. Pouk je pri večini predmetov zastavljen problemsko in spodbuja dejavno sodelovanje dijakov ter aktivno učenje. Uporabljamo tudi druge didaktične strategije, kot so:
 individualni pouk,
 navajanje na timsko delo,
 frontalni pouk,
 raziskovalni pouk,
 laboratorijske dejavnosti,
 podporni pouk itd.
Z ozirom na odredbo Ministrstva za zdravje z dne 23.2.2020 je v tem šolskem letu prišlo do
popolnega zaprtja šole v obdobju od 24.2.2020 do vključno 1.3.2020. Z ozirom na nadaljne specifične in urgentne odredbe so bile prekinjene didaktične dejavnosti vse do zaključka šolskega leta.
Zaradi izrednih razmer, z ozirom na odlok predsednika ministrskega sveta z dne 8. marca
2020, smo profesorji vzpostavili didaktiko na daljavo. Video lekcije so bile sproti programirane in
so potekale v glavnem preko aplikacije Google Meet, za pošiljanje gradiva, nalog in drugih didaktičnih pripomočkov smo uporabljali tudi Google Drive, Classroom in šolskih e-poštnih računov.

5.2 CLIL : dejavnosti in način poučevanja
Na šoli ne izvajamo programa CLIL, ker ni usposobljenega osebja.

5.3 Dejavnosti in načini pridobivanja prečnih kompetenc. Usmerjanje: dejavnosti v trieniju
Osnovni cilj praktičnega usposablanja je dopolniti teoretično znanje s praktičnim, kar po
končanem študijo omogoča dijakom uspešno vključitev v svet dela. Srečajo se s podjetji in
podjetniki, z organizacijami in ustanovami v svojem okolju ter konkretno in v prvi osebi spoznavajo
okolje svoje prihodnjosti.
Omenjene dejavnosti spodbujajo osebnostno rast in razvijajo kompetence, vezane na splošno
vključevanje dijaka v svet dela v okviru stroke izobraževanja, obenem pa predstavljajo pripravo na
vse hitrejši tehnološki in družbeni razvoj, ki od posameznika zahtevata hitro prilagajanje
spremembam.
Za dijake petega letnika je vse potekalo po predvidevanjih, tudi v zvezi z opravljenimi urami.
Predhodno so opravili obvezni tečaj za splošno varnost pri delu, ki se je odvijal med učnimi urami.
Seznanjeni so bili s specifičnimi potrebami za varno izvajanje delovnih postopkov.
Pred začetkom vsake delovne izkušnje so se aktivno posvetili iskanju podjetij, kjer naj bi
opravili praktično usposabljanje. Opravili so analizo potreb teritorija in podjetij ter so glede na
svoja zanimanja in želje predlagali najmanj tri podjetja. Prednost pri izbiri podjetja je imel tisti, ki
ga je prvi predlagal. Tak pristop je v dijakih vzbudil določeno tekmovalnost in je predstavljal dobro
vajo za izzive, s katerimi se bodo soočali v življenju.
Tajništvo je nato pripravilo uradna pisma (prošnje za sodelovanje), pogodbe in projekte, ki
so jih morali potem dijaki osebno predstaviti podjetju in zaprositi za razgovor. Kot je predvideno
v Triletni vzgojno-izobraževalni ponudbi, so se dijaki tako prvič soočali s težavami pri iskanju
zaposlitve. Vsako leto so tudi izvedli evalvacijo opravljenih dejavnosti.

Vsi dijaki so opravili obveznosti po predpisih. Razredni svet je pozitivno ocenil njihovo delo, in
sicer:
 osebno zavzemanje pri iskanju gostiteljskih podjetij, direktno komunikacijo z njimi in
pripravo osebne in šolske predstavitve,
 pripravo prošenj, pogodb in dokumentacije,
 samoocenjevanje opravljenih aktivnosti,
 vse tiste dejavnosti, ki pomagajo pri razvijanju samostojnega odnosa do dela,
 preverjanje in urjenje sposobnosti poslovne in osebne koomunikacije.
Razvili so:
 samoiniciativnost, sposobnost organizacije in samoorganizacije,
 sposobnost samostojnega in timskega dela,
 sposobnost neposrednega usvajanja novih delovnih znanj in spretnosti ter
njihovega hitrega prenosa v prakso,
 sposobnost razvijanja svoje poklicne vloge v delovni skupini/podjetju/organizaciji,
 sposobnost kritične refleksije o lastni praksi in sposobnost ocenjevanja lastnega
znanja na določenem področju.
Poleg dela v podjetju/organizaciji/ustanovi so dijaki sodelovali na srečanjih s podjetniki in z
bivšimi dijaki, na strokovnih ekskurzijah, izletih in srečanjih.
Individualne delovne izkušnje so navedene v prilogi 9.1.

5.4 Učna okolja
Dijaki tega razreda so se v letošnjem šolskem letu posluževali laboratorijev informatike in
telekomunikacij pretežno med laboratorijskim poukom strokovnih predmetov. Redno so obiskovali
šolsko knjižnico, ki je razmeroma dobro založena s slovenskimi, z italijanskimi in angleškimi knjigami. V razredu jim je bila na razpolago interaktivna tabla.
Šola razpolaga še
 z video sobo,
 z avditorijem in večnamensko sobo za predavanja in prireditve,
 s telovadnico,
- s knjižnico.

6. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI
6.1 Podporne dejavnosti in dejavnosti za okrepitev vzgojno-izobraževalnega procesa


Dijaki tega razreda so bili v letošnjem šolskem letu deležni različnih oblik učne pomoči za
odpravo vrzeli v znanju (npr. podpornega pouka).



Dijaki so se udeležili ene gledališke predstave v slovenskem jeziku, s ciljem vzgoje
kultiviranega, kritičnega in razgledanega gledalca:
o

12.11.2019: Na valovih.



Za dijake 5. razreda je 27.11.2019 predaval dr. Peter Hribar v zvezi z Jančarjevim romanom
In ljubezni tudi ne.



Tudi v letošnjem letu so dijaki prisostvovali gledališču v angleškem jeziku, tako da so lahko
izpopolnjevali znanje tega tujega jezika. Udeležili so se predstave:
o 04.12. 2019: A Midsummer Night’s Dream.



Dne 21. 12.2019 je na šoli potekala delavnica z besedno umetnico Majo Vidmar na temo
Govorne vaje, javni nastop, sporočanje in sproščanje.



Dijaki so se udeležili ene gledališke predstave v italijanskem jeziku:
o 30.01.2020: Shoah italiana.



Dijaki so dne 20.02.2020 sodelovali pri Prešernovi proslavi, pri natečaju Pot do človeka.

6.2 Dejavnosti in projekti, povezani z Državljansko vzgojo in ustavo
 Dne 17.02.2020 so si dijaki ogledali razstavo l'Italia è. L'Assemblea Costituente: la rinascita
di un popolo.
 Dijaki so sodelovali na natečaju Spoznavajmo borzo/Conoscere la borsa, ki ga za našo
deželo organizira in vodi fundacija Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
 Projekt Časopis v razredu/Quotidiano in classe: v sklopu tega projekta imajo dijaki vsak dan
na razpolago več izvodov časopisov – to so Primorski Dnevnik, Corriere della sera, Il sole
24 ore in Il Gazzettino – tako da lahko se seznanijo z aktualnimi temami in poglobijo novice.
 4. in 5. decembra 2019 so se udeležili ekskurzije v Firence v sklopu projekta Yung FactorČasopis v razredu, kjer so poslušali predavanje guvernerja španske centralne banke o
perečem vprašanju sedanjega ekonomskega stanja v Evropi in na svetu ter ogled centra.
6.3 Druge dejavnosti za obogatitev vzgojno-izobraževalne ponudbe


Dijaki so dne 25. oktobra obiskali termoelektrarno v Šoštanju in premogovnika v Velenju.



Dva dijaka sta se udeležila maturantske nagradne ekskurzije.




Dijaki so sodelovali pri Projektu Berem, ker/Io leggo, perché.
Meseca oktobra so se dijaki udeležili treh predavanj zdravstvene preventive Io mi voglio
bene.
Meseca novembra so sodelovali pri fotografski razstavi, ki sedaj krasi našo šolo. Ena dijakinja se je izkazala na projektu.
Na šoli je delovala psihološka služba, ki jo je vodil psiholog dr. Igor Spetič. Srečanja, tako
skupinska kot individualna, so potekala na daljavo.






Projekt Digitalna šola, s katerim sta Zadružna kraška banka in Slovensko deželno gospodarsko združenje nudila dodatna orodja za izvedbo pouka na daljavo.

6.4 Medpredmetne dejavnosti
Na naši šoli smo udejanjali medpredmetni pouk. Profesorji smo se povezali in sproti iskali
stične točke med posameznimi predmeti ali predmetnimi področji, tako da smo lahko določene
vsebine obravnavali čimbolj celostno. Gre namreč za pouk, ki je bolj življenjski in spodbuja
učinkovitejše učenje. V poštev so prišli skoraj vsi predmeti, seveda je šlo za različne naveze glede
na obravnavano snov in didaktične potrebe.
Dijakom smo tako omogočili, da so:
 izkoriščali svoje prednosti,
 odkrivali svoje potenciale,
 razvijali veščino kritičnega razmišljanja,
 razvijali trajnejše in bolj uporabno znanje.
6.5 Morebitne posebne dejavnosti za usmerjanje
Usmerjanje poteka redno in zajema več dejavnosti. Šola nudi svojim maturantom izčrpne
informacije o možnosti nadaljevanja študija na univerzah v Italiji in Sloveniji.
Šola je omogočila dijakom tega razreda, da so se udeležili pobud v zvezi z usmerjanjem, ki so
jih organizirale posamezne univerze v naši deželi in v Sloveniji. Posamezni dijaki so se udeležili
naslednjih pobud:
DATUM
24. in 25.10.2019

KRAJ
TRST

19.11.2019

GORICA

21.01.2020

GORICA

31.01.2020

OPČINE

03.02.2020

GORICA

14. in 15.02.2020

LJUBLJANA, KOPER

14. in 15.02.2020

VIDEM

UNIVERZA ORGANIZATOR
UNIVERZA V TRSTU
DEŽELNI URAD ZA
USMERJANJE
DEŽELNI URAD ZA
USMERJANJE
KLUB ZAMEJSKIH
ŠTUDENTOV
DEŽELNI URAD ZA
USMERJANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI
IN KOPRU
UNIVERZA V VIDMU

NASLOV DEJAVNOST
DAN ODPRTIH
VRAT
PREDAVANJE
PREDAVANJE
SREČANJE
PREDAVANJE
DAN ODPRTIH
VRAT
DAN ODPRTIH
VRAT

7. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI PRI POSAMEZNIH PREDMETIH

7.1

SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

PREDMETNI PROFESOR: ELIA BASTJANČIČ
KOMPETENCE, ki so jih
dijaki/inje dosegli/e ob koncu
leta v predmetu:

Splošne kompetence


Izoblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete;
 medkulturne, socialne kompetence;
 kulturne, estetske, informacijske, digitalne kompetence;
 samoiniciativnost, kritičnost, ustvarjalnost, podjetnost, učenje učenja itd.
Specifične kompetence
Sporazumevalna zmožnost (zmožnost kritičnega sprejemanja
besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih
in v glavnem pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst; znanje
o sporazumevanju, besedilih in jeziku ter književno znanje).
Zastavljenih ciljev niso dosegli vsi dijaki v enaki meri. Nekateri
se izražajo v glavnem tekoče in pravilno ter dobro poznajo
predelano učno snov, drugi pa imajo še nekaj težav pri pisnem
in ustnem sporočanju ter pri rednem učenju.

OBRAVNAVANE VSEBINE: SLOVENSKA MODERNA IN NJENI PREDSTAVNIKI
(tudi v okviru didaktičnih
enot ali modulov)

Problem slovenstva na prelomu stoletja.
Slovenska moderna; simbolizem, dekadenca, nova romantika in
impresionizem, ekspresionizem, konstruktivizem.
Cankar: Martin Kačur in problem izobraževanja na Slovenskem,
Slovenski narod in kultura, Za narodov blagor, Hlapci.
Župančič: Problem izseljevanja in potujčevanja. Ti skrivnostni
moj cvet, Duma, Z Vlakom, Ob Kvarneru, Manom Josipa MurnaAleksandrova.
KNJIŽEVNOST MED VOJNAMA
Temeljne značilnosti kulturno-zgodovinskega obdobja.
Ekspresionizem
Futurizem: Marinetti
Dadaizem
Socialni realizem

Alojz Gradnik: Eros-Tanatos, Žariš in žgeš, Mors Vitrix, De
profundis, Moje žiivljenje.
Ivan Pregelj: Tolminci, Plebanus Joannes, Matkova Tina.
France Bevk: Kaplan Martin Čedermac in problem potujčevanja.
Omenili figure goriškega knezoškofa F.B. Sedeja in tržaškega
škofa L. Fogarja.
S. Kosovel: Balada, Vas za Bori, Vidim te mati, Slutnja, Predsmrtnica, Ekstaza smrti, Nokturno, Kons 5.
Ciril Kosmač: Balada o trobenti in oblaku.
P. Voranc: Boj na požiralniku, Jamnica.
ZAMEJSKA KNJIŽEVNOST
Stanje Slovencev med fašizmom, položaj Slovencev v povojnem
obdobju, tri možna pojmovanja zamejske književnosti.
B. Pahor: Moje mesto Trst, Mesto v zalivu, Nomadi brez oaze in
tematika taborišč, Onkraj pekla so ljudje.
Rebula in problem slovenstva v zamejskem prostoru: Senčni ples.
Igo Gruden kot glasnik trpeče Primorske: V nabrežinskih
kamnolomih, Pod Šempolajem, Na vojaškem pokopališču.
Vladimir Bartol kot prerok treh evropskih diktatur: Alamut (Delo
prebrali pri čtivu v 2. razredu. Letos smo omenjeni roman samo
obnovili.)
SNOV, KI SMO JO PREDELALI MED DIDAKTIČNIM
PREMOROM OZ. POUKOM NA DALJAVO
SOCIALNI REALIZEM V VOJNEM IN POVOJNEM OBDOBJU
Graditeljstvo, slavilna dramatika in gledališče absurda, povojno
pesništvo in vpliv le-tega na osamosvojitev Slovenije.
Edvard Kocbek: Strah in pogum, Kdo sem, Deček na drevesu,
Nocoj izteza drevje svoje veje, Črna orhideja, vzrok preganjanja.
Dane Zajc: Veliki črni bik
Pesmi štirih.
Tone Pavček
Ciril Zlobec: Pobeglo otroštvo, Vrata, Sveta mesta tvojega telesa.
Jamez Menart: Balada o radiu, Sončni zahod, Droh, Croquis.
Kaketan Kovič: Bela pravljica, Roboti, Psalm.

Tomaž Šalamun : Poker.
Drago Jančar: To noč sem jo videl (Roman so brali v 4. In 5. razredu pri čtivu. V letošnjem šolskem letu so bili dijaki deležni
srečanja s Petrom Hribarjem).
Predviden snov po 15. Maju
Ponavljanje predelane snovi.
B. JEZIKOVNA VZGOJA
a) Priprava in izvedba govornih nastopov. Jezikovna in slogovna analiza umetnostnih in neumetnostnih besedil, tvorjenje neumetnostnih pisnih besedil. Esej, časopisni članek.
b) Odpravljanje najpogostejših napak.
VEŠČINE:

Dijaki








METODOLOGIJE:

so večinoma zmožni povzeti, analizirati, primerjati, argumentirano in kritično vrednotiti besedila iz učnega
načrta in jih uvrščati v širše sobesedilo ali v literarnozgodovinske okoliščine;
znajo aktualizirati obravnavano snov;
so v glavnem zmožni izrekati in utemeljevati svoje
mnenje v govornem nastopu ter znajo uporabljati strokovno izrazje pri pisnem in ustnem izražanju;
so v glavnem zmožni tvoriti ustrezna, razumljiva,
utemeljena, kritična in jezikovno pravilna pisna neumetnostna besedila (esej);
znajo večinoma uporabljati svoje znanje v povezavi z
drugimi predmeti in v novih situacijah;

Pri svojem delu sem upošteval sledeče smernice, ki so bile v
skladu z zastavljenimi cilji, recepcijsko sposobnostjo dijakov in z
njihovim psihofizičnim razvojem:



izhodišče pouka je bilo besedilo (učbenik oz.drugi viri tudi
v angleščini);
metode poučevanja so bile raznolike (posluževala sem se
metode delne in celovite interpretacije, problemskega pouka, komunikacijskega pouka, metode prikazovanja, metode primer, frontalne metode itd.

OCENJEVALNI KRITERIJI: OBLIKE

ČAS

Ustno preverjanje (sprotno, globalno in Ob
zaključku
končno), pisno preverjanje, razgovor, eseji, vsebinskega
domače naloge.
sklopa
ali
smiselne enote,
Tri pisne naloge v
prvem
štirimesečju, od
keterih je bila ena
simulacija
maturitetne
naloge, dve v
drugem
štirimesečju
(zaradi
pandemije).
Čas izvedbe: 2
učni uri (4 učne
ure
pa
za
opravljeno
simulacijo prve
pisne naloge).
SESTAVINE








Sposobnost učinkovitega pisnega in ustnega sporočanja
v knjižnem jeziku.
Sposobnost prepoznavanja, razumevanja, vrednotenja
umetnostnih in neumetnostnih besedil ter sposobnost
sestavljanja neumetnostnih sporočil.
Samostojen pristop in utemeljevanje trditev.
Poznavanje zakonitosti in izraznih možnosti sistema
knjižnega jezika.
Poznavanje učnih vsebin njihova nadgradnja (za odličnost).
Zanimanje, sodelovanje in redno opravljanje šolskih
obveznosti

MERILA ZA OCENJEVANJE
ODLIČNO
OCENA 9-10

:

Dijak poglobljeno pozna obravnavano
snov, svoje izvajanje tehtno utemeljuje in
se navezuje na znanje z drugih področij;
dano besedilo zna samostojno razložiti.
Pisni izdelki so vsebinsko samostojni in
kažejo razvite jezikovne sposobnosti.
Dijak se vzorno zanima in sodeluje.

DOBRO : OCENA Dijak je temeljito osvojil znanje s
8
področja književnosti in jezika; zna
razložiti obravnavana besedil in svoje
znanje ustrezno utemeljuje. Pisni izdelki
so vsebinsko in jezikovno razviti.Dijak
se stalno zanima in sodeluje.
ZADOVOLJIVO :
OCENA 7

Dijak je zanesljivo osvojil osnovno
znanje in zna samostojno razložiti manj
zahtevna besedila. Pisni zdelki so
vsebinsko dovolj razčlenjeni in v
glavnem jezikovno urejeni. Dijak se
zadovoljivo zanima in sodeluje.

ZADOSTNO
OCENA 6

:

Dijak je usvojil osnovna znanja, pod
vodstvom jih zna povezati in umestiti ter
preprosto razložiti obravnavana besedila.
Pisni izdelki so vsebinsko in jezikovno
preprosti. Dijak se primerno zanima in
sodeluje.

NEZADOSTNO :
OCENA 5

Dijak delno pozna nekatere splošne
podatke s področja književnosti in
jezika,vendar jih ne zna umestiti in niti
razložiti obravnavana besedila; pisni
izdelki so pomanjkljivi. Dijak se občasno
zanima in sodeluje.

POVSEM
NEZADOSTNO :

Dijak ni osvojil niti osnovnih znanj s
področja književnosti in jezika, ne
razume in ne zna razložiti obravnavanih
beseil;
kaže
hude
in
pogoste
pomanjkljivosti v pisnih izdelkih.Dijak
se ne zanima in ne sodeluje.

OCENA 1-4

UČBENIKI IN
Razni avtorji: Branja 3 in 4.
DIDAKTIČNO GRADIVO /
UČNI PRIPOMOČKI:
L.Bratuž, M.Pirjevec: Od realizma do moderne.
M.Cenda: Besede naših dni.
Časopisni članki, filmi in drugo gradivo.

7.2 ZGODOVINA
PREDMETNI PROFESOR: ELIA BASTJANČIČ
KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje dosegli/e ob koncu leta v
predmetu:

SPLOŠNE KOMPETENCE
● Oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete;
● oblikovanje kulturne zavesti;
● medkulturne, socialne kompetence;
● osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
● raba učinkovitih učnih strategij;
● samoiniciativnost.
SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri pouku zgodovine so dijaki v glavnem razvili (nekateri
dobro, drugi v še zadostni meri)
● zmožnost časovnih in prostorskih predstav;
● spretnosti zbiranja in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij in
zgodovinskih virov;
● sporazumevalno zmožnost: zmožnost
različnih
oblik komunikacije (pisno, ustno, debatne tehnike..);
● sposobnost zavedanja relativnosti informacij;
● sposobnost oblikovanja samostojnih zaključkov,
mnenj, stališč in interpretacije zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov;

OBRAVNAVANE VSEBINE:

PRVA SVETOVNA VOJNA
Povod, vzhodna, zahodna in južna fronta;

(tudi v okviru didaktičnih
enot ali modulov)

Oktobrska revolucija (Ljenin, Stalin);
Vojna v kolonijah;
Vstop ZDA;
Konec vojne (Zadnje ure vojne);
Miorvna pogajanja (Versajska, Rapalska, Trianoska pogodba);
Nastanek SHS
FAŠIZMI
Zakaj govorimo o fašizmih in o komunizmu;
Gospodarska kriza kot vzrok za vzpon fašizmov;
Italijanski fašizem in obmejni fašizem;
Nacizem (razlika med fašistično in nacistično idejo diskriminacije);
Frankizem
Omenili Quislinga in Perona (v povojnih letih)
Druga svetovna vojna
Hitler
Trojni pakt
Napad na Poljsko
Zahodna fornta;
Vzhodna fronta;
Vstop Italije v vojno;
Napad na Juguoslavijo (razkosanje Slovenije – Ljubljanska pokrajina), ustaši;
Državljanska vojna v Sloveniji in kolaboracija (OF., Bela garda,
Domobranci, Četniki);
Napad na Sovjetsko zvezo;

Bitka pri Stalingradu kot začetek Hitlerjevega poraza;
Pearl Harbour in vstop ZDA v vojno;
Vojna na Pacifiku;
Kapitulacija Italije;
Normandija;
Konec vojne (atomski bombi);
Konferenca na Jalti in v Teheranu.
SNOV, KI SMO JO PREDELALI MED DIDAKTIČNIM
PREMOROM OZ. POUKOM NA DALJAVO
Povojno obdobje in hladna vojna
Konferenca v Brettonwoodu kot povod za ustanovite Mednarodnega denarnega sklada, Mednarodne banke za investicije in preureditve, Oragnizacije narodov;
Razmejitev, meja na Goriškem, STO, Londonski memorandum
1954 (Cona A in Cona B);
Blokovska Evropa, Atlantski in Varšavski pakt;
Destalinizacija vzhoda in praška pomlad;
Iranska in sueška kriza (brali tudi v angleščini);
Korejska vojna, Vietnamska vojna;
Nastanek Izraela, palestinsko vpšrašanje (Bagdadski pakt), izraelske vojne (dve intifadi);
Kubanska kriza
VEŠČINE:

Pri pouku zgodovine dijaki v glavnem (nekateri dobro, drugi v še
zadostni meri)
● znajo pojasniti in primerjati načine življenja in miselnosti
ter znanstvene dosežke;
● poznajo in razumejo zgodovinske dogodke, pojave in procese in njihov vpliv na gospodarske procese, socialne odnose in okolje v različnih zgodovinskih obdobjih;
● znajo razlikovati vzroke, povode in posledice, ter ugotavljati soodvisnost različnih pojavov in procesov, kontinuite-

te in sprememb v razvoju;
● razumejo zgodovinske pojave in procese s perspektive dobe, v kateri so se pojavili oz. odvijali, ter z današnje perspektive;
● uporabljajo temeljno zgodovinsko terminologijo;
METODOLOGIJE:

Pri svojem delu sem upošteval smernice, ki so bile v skladu z zastavljenimi cilji, recepcijsko sposobnostjo dijakov in z njihovim
psihofizičnim razvojem.
Metode poučevanja so bile raznolike (posluževala sem se metode
problemskega pouka, komunikacijskega pouka, metode prikazovanja, metode primer, frontalne metode, dela z viri itd.

OCENJEVALNI KRITERIJI:

OBLIKE

ČAS

Ustno preverjanje, testi, do- Med izvajanjm učnih sklopov
mače delo.
kot sprotno preverjanje; ob
koncu posameznega učnega
sklopa v obliki ustnega preverjanja in/ali testa ali eseja.

OCENJEVANJE
SESTAVINE
Ustreznost odgovora z danim vprašanjem.
Znanje in uporaba ustrezne zgodovinske terminologije.
Razčlenjevanje, povezovanje in
utemeljevanje.
Zanimanje in sodelovanje.
Samostojno raziskovalno delo.
MERILA ZA OCENJEVANJE

ODLIČNO :
NA 9-10

OCE- Dijak izčrpno obvlada snov, navezuje
jo z znanjem z drugih področij ter je
sposoben
samostojnega
pristopa,
vrednotenja dejstev ter utemeljevanja
lastnih stališč. Dijak odlično sodeluje
in se zanima.

DOBRO : OCENA 8

ZADOVOLJIVO
OCENA 7

:

Dijak zna zanesljivo podati temeljne
zgodovinske procese in dogodke ter jih
zna v glavnih obrisih umestiti v širše
dogajanje. Dijak zadovoljivo sodeluje
in se zanima.

ZADOSTNO
OCENA 6

:

Dijak pozna temeljne zgodovinske pojave in dogodke ter jih je vodeno sposoben umestiti v širše dogajanje. Dijak
primerno sodeluje in se zanima.

NEZADOSTNO:
OCENA 5

Dijak prepoznava nekatere splošne
zgodovinske pojave in dogodke,ne da
bi jih znal časovno in prostorsko umestiti in razložiiti. Dijak občasno sodeluje in se zanima.

POVSEM
DOSTNO :

Dijak ni osvojil niti osnovnih zgodovinskih dejstev, ima hude težave pri
prostorskem in časovnem umeščanju
dogodkov in pojavov. Dijak se ne zanima in ne sodeluje.

OCENA 1-4

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI
PRIPOMOČKI:

Dijak zna z gotovostjo uokviriti in
razložiti obravnavane zgododovinske
procese; sposoben je povezovanja in
tudi precej samostojnega pristopa. Dijak aktivno sodeluje in se zanima.

NEZA-

B.Repe: Zgodovina za gimnazije.
History
R. J. McMahon: The Cold War A Very Short Introduction
Časopisni članki: Uporaba DVD-jev in filmov.

7.3 ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

PREDMETNI PROFESOR: MILAN JARC
KOMPETENCE, ki so jih
dijaki/inje dosegli/e ob koncu leta v
predmetu: Italijanščina



Obvladanje sredstev izražanja, razumevanja in
argumentiranja v ustni in pisni obliki;



sposobnost branja, razumevanja in razlage različnih
vrst pisnih besedil



tvorjenje raznih vrst besedil glede na različne
sporazumevalne namene;



prilagajanje jezikovnega registra različnim
okoliščinam

Zastavljenih ciljev niso dosegli vsi dijaki v enaki meri.
Nekateri se izražajo v glavnem tekoče in pravilno ter dobro
poznajo predelano učno snov, drugi pa imajo še nekaj težav
pri pisnem in ustnem sporočanju.

OBRAVNAVANE VSEBINE: L’età del positivismo: Il Naturalismo e il Verismo (in sintesi, pg.
56, 57); Giovanni Verga: La vita; Le opere; Il pensiero e la
(tudi v okviru didaktičnih
poetica; Vita dei campi: La lupa; I Malavoglia: Prefazione; La
enot ali modulov)
famiglia Malavoglia; L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni; Il pessimismo
in Leopardi e Verga (pg. 104); Novelle rusticane: La roba; Mastro
don Gesualdo: L’addio alla roba; La morte di Gesualdo; La
letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci (in sintesi pg.
166, 167 + quesiti 1,4,6,8,9 pg. 144); Giosue Carducci (158):
Pianto antico; Le figure retoriche in pianto antico (161); Il
Decadentismo (in sintesi pg. 212, 213); Charles Baudelaire: I fiori
del male; Spleen (solo analisi del contenuto pg. 195); Giovanni
Pascoli (in sintesi pg. 277 + quesiti 1…..6 pg. 226); Myricae
(231): Lavandare; X Agosto; Canti di Castelvecchio: Il gelsomino
notturno; La mia sera (+ le figure retoriche pg. 264,265); Il
fanciullino ( prosa, 272,273); Gabriele D’Annunzio: La vita; Le
opere; Il pensiero e la poetica (quesiti 1…..18, pg. 292); Laudi
(299, 300); La pioggia nel pinetto (Alcyone); (Sintesi, pg. 338,
339).
Il piacere (pg. 318, 319), L’innocente (328), Notturno (333); Il
Crepuscolarismo; La Voce (Sintesi, pg. 365); La narrativa della
crisi (Sintesi, pg. 395); Le avanguardie storiche (Sintesi, pg. 445);
Zang Tumb Tumb (Filippo Tommaso Marinetti, Pg. 428-430);
Italo Svevo: La vita; Le opere; Il pensiero e la poetica (Quesiti Pg.

454); Una vita - trama; L’insoddisfazione di Alfonso (Una vita,
Pg. 457); Senilità – trama; La coscienza di Zeno – trama, La
struttura e i contenuti, L’impianto narrativo e lo stile; Luigi
Pirandello: La vita, Le opere, Il pensiero e la poetica; Il Fu Mattia
Pascal, La trama; La struttura e i temi; Premessa (lettura, Pg.
5319); Uno, nessuno e centomila, La composizione, La struttura,
La vicenda, La lingua e lo stile; Primo Levi: La vita e le opere; Se
questo è un uomo – La trama e la struttura; Considerate se questo
è un uomo, lettura, analisi.
VEŠČINE:



poznavanje specifične terminologije in simbologije;



sposobnost povezovanja učne snovi s snovjo iz drugih
predmetov, predvsem z zgodovino;



določanje estetske vrednosti knjižnih besedil;

primerna uporaba spleta
METODOLOGIJE:



ustna razlaga;



razgovor;



delo s tekstom;



razčlemba besedil;



prikazovanje;



razprava



Učenje na daljavo

OCENJEVALNI KRITERIJI: Pri ocenjevanju sem upošteval: poznavanje vsebine, točno in
učinkovito ustno in pisno izražanje, sposobnost prepoznavanja,
razumevanja, vrednotenja umetnostnih in neumetnostnih besedil
ter sposobnost sestavljanja neumetnostnih sporočil, ustrezno
podajanje, utemeljevanje, povezovanje z znanji iz drugih področij,
zanimanje in sodelovanje pri predmetu.
Ustno preverjanje je potekalo skozi celo šolsko leto, saj sem
preverjal znanje ob zaključku vsebinskega sklopa ali smiselne
enote. Dijaki so tudi pisali domače naloge, eseje, tri šolske naloge
na štirimesečje in med njimi tudi simulacijo maturitetne naloge.

MERILA ZA OCENJEVANJE:
ODLIČNO:
OCENA 9-10

Dijak ima poglobljeno znanje, logično
sklepa, se ustrezno in bogato izraža,
kritično razmišlja, povezuje vsebine in
predmete. Pisni izdelki so vsebinsko

bogati in kažejo razvite jezikovne
sposobnosti. Dijak se vzorno zanima in
aktivno sodeluje.
DOBRO:
OCENA 8

ZADOVOLJIVO:
OCENA 7

ZADOSTNO :
OCENA 6

Dijak ima temeljito znanje, logično
sklepa, se ustrezno izraža in kritično
razmišlja. Pisni izdelki so vsebinsko in
jezikovno razviti. Dijak se stalno
zanima za predmet in sodeluje.
Dijak ima nepoglobljeno znanje, se
izraža še pravilno, a ne povsem tekoče.
Sposoben je le enostavnega
argumentiranja. Pisni zdelki so
vsebinsko dovolj razčlenjeni in v
glavnem jezikovno urejeni. Za predmet
se primerno zanima, sodeluje pa le
pasivno.
Dijak ima le osnovno znanje, izražanje
ni tekoče. Sposoben je le preprostega
argumentiranja. Pisni izdelki so
vsebinsko in jezikovno preprosti. Za
predmet se zanima bolj površno,
sodelovanje pa je neredno.

NEZADOSTNO :
OCENA 5

Dijak ima skromno znanje, se izraža
nepravilno in okorno. Pri podajanju
vsebin je nejasen in nelogičen. Pisni
izdelki so pomanjkljivi. Za predmet se
le občasno zanima, redkokdaj pa
sodeluje.

POVSEM
NEZADOSTNO :

Dijak ne pozna nobene vsebine, se
izraža povsem nepravilno in nejasno ter
ne odgovarja na zastavljena vprašanja.
V pisnih izdelkih so hude in pogoste
pomanjkljivosti. Za predmet se ne
zanima in pri pouku sploh ne sodeluje.

OCENA 1-4

UČBENIKI IN
Marta Sambugar-Gabriella Salà: Letteratura & oltre 3, dall’età del
DIDAKTIČNO GRADIVO / Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia, 2014
UČNI PRIPOMOČKI:
Videoposnetki, filmi

7.4 ANGLEŠČINA

PREDMETNA PROFESORICA: MARIA KLANJSCEK
KOMPETENCE, ki so jih
Dijaki so sposobni razumeti splošna pa tudi strokovna ustna
dijaki/inje dosegli/e ob koncu leta v ali pisna sporočila. Dijaki znajo primerno odgovoriti na
predmetu:
postavljena pisna ali ustna vprašanja v zvezi s predelano
tematiko. Njihovo izražanje je v glavnem strokovno in
jezikovno primerno.

OBRAVNAVANE VSEBINE:
(tudi v okviru didaktičnih
enot ali modulov)

1.
The economic background
Business world
Needs and wants, goods and services, factors of production
(natural resources, capital, labour, management), sectors of
activity, types of economic systems (free market, state
control, mixed economy), the economic cycle, government
taxation and spending.
2.
The marketing mix
Business world
Markets; marketing: the “four Ps”; product, product life
cycle; place, distribution system; price.
3.
Business and work
Business world
Companies
Types of business organization (sole trader, partnership,
cooperative); limited companies; company structure;
business expansion, integration, franchising, globalisation
and multi-nationals.

4.
Marketing – market research and e-commerce
Business world
Market research: how market research is done, market
segments, surveys, samples, presentation of data, use of dataSWAT analysis.
E-commerce, buying on the net, forms of e-commerce.

5.
Marketing – advertising and promotion
Business world
Advertising media, advertising techniques, advertising
agencies and campaigns, other promotion methods, trade
fairs, economic and social effects of advertising.
6.
Cultural context
UK
The political system
The Crown
Parliament and Government
A Commonwealth of nations
Political structure
The Constitution
Legislative branch and executive branch

VEŠČINE:

METODOLOGIJE:

USA
The political system:
the three branches of US government;
state and local government;
political parties.
- Razumeti sporočilo ustnega teksta.
- Razumeti logično povezavo med raznimi vsebinami ustnega
teksta.
- Povedati na jasen, logičen in smiseln način doživete izkušnje ali
že slišana besedila .
- Poznati:
- slovnične strukture angleškega jezika na nivoju B2,
- temeljne funkcije jezika,
- besedišče za ustno sporazumevanje v formalnih in neformalnih
kontekstih na nivoju B2.
- Obvladati jezikovne strukture v strokovnih besedilih.
- Uporabljati različne bralne strategije (analitične in sintetične
tehnike branja).
- Sestavljati smiselna besedila.
- Uporabljati slovarje.
Frontalna metoda, delo v dvojicah, domače delo, strukturirane
vaje, tehnike branja, slovnične vaje, ustni nastop v razredu,
sestavljenje besedil s strokovno vsebino, pisanje poslovnih
pisem, individualno in raziskovalno delo.

OCENJEVALNI KRITERIJI:
1) pravilnost odgovora; znanje vsebin; razumevanje jezika;
2) jasnost in logičnost podajanja pri pisnih izdelkih in pri ustnem

preverjanju;
3) pravilno pisno in ustno izražanje (jezik, oblikoslovje, pravopis,
skladnja, besedišče in izgovorjava);
4) skladnost med jezikom in vsebino (formalni/neformalni jezik).
ODLIČNO: ocena 9-10
Dijak zna gladko in tekoče tvoriti govorno in pisno sporočilo;
obvlada bogat besedni zaklad;
zelo prizadeven dijak, ki redno in aktivno sodeluje.
DOBRO: ocena 8
Dijak zna samostojno posredovati učne vsebine brez napak; pisno
poročanje je tekoče;
prizadeven dijak, ki redno sodeluje.
ZADOVOLJIVO: ocena 7
Dijak posreduje ustne in pisne preproste informacije v tekoči
obliki, vendar z nekaterimi jezikovnimi in besednimi napakami;
precej prizadeven dijak, ki redno sodeluje.
ZADOSTNO: ocena 6
Dijak zna posredovati učne vsebine pod vodstvom profesorja,
brez hujših jezikovnih napak; pisno izražanje je preprosto s
skromnim besednim zakladom, odraža še slovnične napake;
občasno prizadeven dijak, ki neredno sodeluje.
NEZADOSTNO: ocena 5
Dijak dojame samo zelo skromna besedila, niti ne v celoti; pri tem
ima velike težave v pisnem in ustnem izražanju; njegove vrzeli
mu ne omogočajo razumevanja tudi preprostih vsebin;
dijak je nezadostno prizadeven in le občasno sodeluje.
POVSEM NEZADOSTNO: ocena 1-4
Dijak ne razume niti preprostih besedil; ni sposoben oblikovati
ustnih in pisnih sporočil;
zelo občasno sodeluje ali ne sodeluje in ni prizadeven;
ne kaže nobenega zanimanja za predmet.
UČBENIKI IN
Martin Ryan, Anna Bellini, Working in Business- administration,
DIDAKTIČNO GRADIVO / finance and marketing- Plus , EURO PASS 2013.
UČNI PRIPOMOČKI:
Gradivo iz raznih virov.

7.5 NEMŠČINA

PREDMETNA PROFESORICA: NATAŠA SMOTLAK
KOMPETENCE, ki so jih
Le skupina dijakov v glavnem obvlada sredstva izražanja, ki so
dijaki/nje dosegli/e ob koncu potrebna za jezikovno medsebojno delovanje v različnih
leta v predmetu:
okoliščinah, ki izhajajo iz njihovega vsakdana in strokovnega
področja.
V glavnem so dijaki sposobni branja in razumevanja enostavnejših
besedil, tudi iz strokovnega področja.
Dobra polovica dijakov je zmožna sestaviti preprosta besedila glede
na različne sporazumevalne namene, tudi iz poklicnega področja.
Zastavljenih učnih ciljev niso dosegli vsi dijaki v enaki meri,
nekateri dijaki so dobro, drugi v še zadostni meri razvili
sporočanjske sposobnosti. En dijak pa sploh ni dosegel zastavljenih
učnih ciljev.
OBRAVNAVANE
VSEBINE:

- Teilung Deutschlands und Wiedervereinigung
- Meine Praktika, Bewerbung und Lebenslauf
- Unternehmen, Rechtsformen
- Marketing und Werbung
- Messen
- Handelskorrespondenz: Anfrage, Angebot, Bestellung,
Auftragsbestätigung, Warenversand

VEŠČINE:

Razumevanje: Razume preprostejša ustna besedila v standardnem
jeziku, ki se nanašajo na teme iz vsakdana in poklica (stroke).
Razume glavne informacije v kratkih audiovizuelnih sporočilih o
temah iz družabnega okolja, iz področja lastnih zanimanj in o temah
iz lastnega poklicnega področja, v primeru da se govori jasno in
razločno.
Branje: Razume enostavna besedila, tudi multimedijska, v katerih
se poleg običajnega jezika vsakdana pojavlja tudi jezik poklica.
Razume glavne misli, podrobnosti in stališča nekoliko
kompleksnejših besedil, povezanih in nepovezanih, ki se nanašajo na
znane teme iz družbenega življenja in poklica.
Govorno sporazumevanje: Zna sodelovati v pogovorih o temah, ki
so mu znane, ki ga osebno zanimajo, ki se nanašajo na vsakdan,
potovanje, študij, poklic.
Govorno sporočanje: Zna preprosto govoriti o osebnih izkušnjah in
dogodkih vezanih na družabno in poklicno okolje. Izrazi svoje
poglede in načrte. Zna pripovedovati zgodbo ali obnovititi vsebino
filma, in opisati svoje odzive.
Pisno sporočanje: Tvoriti zna enostavno besedilo o temah iz
lastnega vsakdana, zanimanj, študija in poklica. Na enostaven način
zna razložiti stališče o znanem aktualnem vprašanju, tako da pojasni
prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti. Tvoriti zna

enostavna povezana in nepovezana besedila, ki se nanašajo na
poklicno okolje. Uporablja besedišče in osnovne izraze, da izrazi
potrebe iz vsakdanjega življenja, opiše izkušnje in pripoveduje o
dogodkih iz osebnega, študijskega in poklicnega okolja.
METODOLOGIJE:

Frontalna oblika, delo v dvojicah oz. v ožjih skupinah, sodelovalno
učenje, individualno delo tudi z učiteljem;
govorne in slušne vaje, slovnične vaje, sestavljanje besedil s
strokovno vsebino, govorni nastopi;
vodeno in avtonomno iskanje informacij na spletu

OCENJEVALNI
KRITERIJI:

Ocenjevalni kriteriji pri pisnem ocenjevanju:
Ustrezna raba besedišča, jezikovna pravilnost, zgradba/vezljivost.
Ocenjevalni kriteriji pri ustnem ocenjevnju:
Poznavanje in ustrezna raba jezikovnih funkcij v različnih govornih
položajih, bogatost besedišča, gladkost govora in izgovarjava,
sporazumevalne zmožnosti.

UČBENIKI IN
DIDAKTIČNO GRADIVO
/ UČNI PRIPOMOČKI:

Učbenika: U. Gaidosch, C. Müller, ZUR ORIENTIERUNG,
Hueber Verlag 2010
P. Bonelli, R. Pavan, HANDELSPLATZ, Loescher
2014
Ostali učni pripomočki: CD, CD-ROM, DVD, računalnik,
pametni telefon, fotokopije,
profesorjevo gradivo

7.6 MATEMATIKA

PREDMETNA PROFESORICA: SIMON KOSUTA
KOMPETENCE, ki so jih
Zmožnost reševanja matematičnih problemov.
dijaki/inje dosegli/e ob koncu leta v
Razumevanje in uporabljanje osnovnih matematičnih pojmov, odpredmetu:
nosov med njimi in izvajanje postopkov.
Zmožnost posploševanja ter reševanje problemov na splošni ali
abstraktni ravni.
Zmožnost zbiranja, organiziranja in analizire podatkov.
Zmožnost načrtovanja in organiziranja delovnih postopkov.
Opomba:
Zaradi neredne prisotnosti dijakov je bilo veliko ur namenjenih
ponavljanju že predelane snovi, poleg tega je didaktika na daljavo
otežila skupinsko reševanje vaj. Zaradi omenjenih težav,
.zastavljenih ciljev niso vsi dijaki osvojili v enaki meri.
OBRAVNAVANE VSEBINE: MATEMATIČNA ANALIZA
(tudi v okviru didaktičnih
enot ali modulov)

Funkcije RR, koncept intervala, koncept okolice, lastnosti funkcij,
sode in lihe funkcije, monotone funkcije, periodične funkcije,
sestavljenje funkcije, inverzne funkcije, grafi elementarnih funkcij,
domena funkcije, limita funkcije, odvod funkcije, računanje z odvodi,
osnovni primeri analize funkcije.
FINANČNA MATEMATIKA
Zakoni enostavnega in sestavljenega obrestovanja, ekvivalentne
obrestne mere.
Zakoni trgovskega, racionalnega in sestavljenega diskonta.
Računanje aktualne in končne vrednosti rente. Sestava kapitala s
periodičnimi vlogi.
Opomba: Zaradi skromnega števila ur na razpolago ter zaradi prej
omenjenih težav, so se izpustili vsi dokazi izrekov iz matematične
analize in se je reševalo le omejeno število preprostih vaj.

VEŠČINE:
Dijaki:
-Poznajo osnovne definicije iz topologije.
-Poznajo lastnosti realnih funkcij v eni spremenljivki.
-Znajo reševati osnovne vaje v zvezi z analizo funkcij.
-Poznajo in znajo uporabljati zakone linearnega in sestavljenega obrestovanja.
-Poznajo in znajo uporabljati zakone racionalnega, trgovskega in sestavljenega
diskonta.

-Znajo računanati aktualne in končne vrednosti rente v raznih primerih in jih znajo
uporabljati.
-Znajo računati periodične vloge ter pripraviti prospekt za sestavo
kapitala.

METODOLOGIJE:

Frontalna lekcija, vodene vaje pri tabli, individualne in skupinske vaje v
klopi, domače delo.

OCENJEVALNI KRITERIJI: OBLIKE PREVERJANJA
Pisno preverjanje
Ustno preverjanje

ČAS
dvakrat na štirimesečje
vsaj enkrat na štirimesečje

SESTAVINE OCENJEVANJA
PISNO
USTNO
Pravilnost in originalnost
Poznavanje snovi;
postopka;
jasnost in doslednost pri
natančnost pri računanju;
podajanju;
pravilnost simbolike in
pravilno izražanje z uporabo
terminologije;
ustrezne terminologije;
jasnost v prikazovanju
kritičen pristop in povezovanje
rezultatov.
različnih argumentov.

MERILA ZA OCENJEVANJE
ODLIČNO: 9-10
Dijak obvlada učno snov v celoti in jo
logično povezuje. Probleme rešuje spretno.
Izdelki so brezhibni v vseh elementih. Delo
opravlja samostojno in kritično ocenjuje
rezultate.
DOBRO: 8
Dijak zanesljivo obvlada učno snov.
Uporablja primerno izrazoslovje. Probleme
pravilno razčleni, ni pa povsem gotov v
sintezi.
ZADOVOLJIVO: Dijak obvlada in razume osnovne vsebine.
7
Zna uporabljati obrazce in pravila v manj
zahtevnih primerih. Snov podaja preprosto,
toda urejeno.

ZADOSTNO: 6

Dijak pozna osnovne sestavine snovi, ki pa
jih ni dovolj poglobil. Pri delu je
nesamostojen in pri podajanju negotov.
NEZADOSTNO: 5 Dijak je le delno osvojil učne vsebine in je
snov le delno razumel. Ima nejasne pojme
o obravnavanih argumentih; pojavljajo se
napake in nelogične povezave.
POVSEM
Dijak ne pozna večine vsebin in ne zna
NEZADOSTNO:
uporabljati pravil. Zamenjuje pojme in se
1-4
izraža zmedeno.
Fragni, Pettarin – Matematica in pratica 4-5

UČBENIKI IN
DIDAKTIČNO GRADIVO /
UČNI PRIPOMOČKI:
Sasso – Colori della matematica, complemento 4, matematica
finanziaria.

7.7 POLITIČNA EKONOMIJA

PREDMETNI PROFESOR: JAKOB LEOPOLI
KOMPETENCE, ki so jih
SPLOŠNE KOMPETENCE
dijaki/inje dosegli/e ob koncu leta v
predmetu:
● medkulturne, socialne kompetence;
● osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
● raba učinkovitih učnih strategij;
● samoiniciativnost.
SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri pouku prava so dijaki v glavnem razvili (nekateri dobro,
drugi v še zadostni meri)
● spretnosti povezovanja, analize, sinteze in interpretacije dejstev in ekonomske vede;
● sporazumevalno zmožnost: zmožnost različnih oblik
komunikacije (pisno, ustno, debatne tehnike..);
● sposobnost razbiranja in razumevanja javnih ukrepov v ekonomiji in javnega proračuna;
● sposobnost oblikovanja samostojnih zaključkov,
mnenj, stališč glede splošne ekonomske politike;

OBRAVNAVANE VSEBINE:
(tudi v okviru didaktičnih
enot ali modulov)

9. Definicija javnega gospodarstva in vloga
Liberalizem in socialno tržno gospodarstvo.

države.

9. Cilji
javnih
ukrepov,
makroekonomske
in
mikroekonomske politike; ekonomska politika: monetarna
in fiskalna politika.
9. Ekonomska politika v sklopu Evropske unije; javni prilivi
in odlivi; državni proračun.
9. Javna poraba; socialna država (socialna varnost, socialna
oskrba, zdravstvena oskrba, starostna pokojnina, zgodnje
upokojevanje, prispevki, mreža socialne varnosti, poklicne
bolezni in nezgode pri delu).
9. Davčni sistem; definicija davkov in taks, posredni in
neposredni davki, davčna zmogljivost, progresivnost,
pravna davčna načela v 53. členu Ustave, stopnje IRPEFA

VEŠČINE:

Pri pouku politične ekonomije dijaki v glavnem (nekateri dobro,
drugi v še zadostni meri)
● Znajo razbrati državno ekonomsko politiko;
● poznajo temelje socialne države;

● razumejo in poznajo delovanje države;
● poznajo glaven sestavine in delovanje davčnega sistema;
● uporabljaj ekonomsko in pravno terminologijo;
METODOLOGIJE:

Pri svojem delu sem upošteval smernice, ki so bile v skladu z zastavljenimi cilji, recepcijsko sposobnostjo dijakov in z njihovim
psihofizičnim razvojem.
Metode poučevanja so bile raznolike: posluževal sem se metode
problemskega pouka, branja časopisa v razredu in raglabljanja
novic, komunikacijskega pouka, metode prikazovanja, metode
primer, frontalne metode, dela z viri ipd.

OCENJEVALNI KRITERIJI:

ODLIČNO
OCENA 9-10

: Poglobljeno znanje in zmožnost
povezovanja.
Odlično in poglobljeno obvladanje
strokovnega izrazja.Zna povezovati
različna področja.
DOBRO : OCENA Dijak je temeljito osvojil predelano
8
snov, zna jo predstaviti tekoče in
jasno ter jo zna tudi primerno
povezovati.
ZADOVOLJIVO : Dijak je zanesljivo osvojil osnovno
OCENA 7
znanje in ga zna pravilno podajati
in tudi zadostno povezovati.
ZADOSTNO
: Dijak pozna osnovne vsebine.
OCENA 6
Podaja jih brez hujših napak.
NEZADOSTNO
OCENA 5

: Znanje je pomanjkljivo in
nepopolno z ne prav hudimi
napakami.
POVSEM
Dijak ne pozna obdelanih vsebin,
NEZADOSTNO : podaja nerazumljivo in zmedeno
OCENA 1-4
ter ima hude vrzeli.
UČBENIKI IN
Flavio Delbono; Laura Spallanzani: Piazza affari – Corso di
DIDAKTIČNO GRADIVO / economia pubblica; Mpndadori Education 2019
UČNI PRIPOMOČKI:

7.8 PRAVO

PREDMETNI PROFESOR: JAKOB LEOPOLI
KOMPETENCE, ki so jih
SPLOŠNE KOMPETENCE
dijaki/inje dosegli/e ob koncu leta v
predmetu:
● oblikovanje osebne in državljanske identitete;
● medkulturne, socialne kompetence;
● osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
● raba učinkovitih učnih strategij;
● samoiniciativnost.
SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri pouku prava so dijaki v glavnem razvili (nekateri dobro,
drugi v še zadostni meri)
● spretnosti povezovanja, analize, sinteze in interpretacije pravnih virov;
● sporazumevalno zmožnost: zmožnost različnih oblik
komunikacije (pisno, ustno, debatne tehnike..);
● sposobnost zavedanja relativnosti različnih razlag
pravnih virov in sposobnost razbiranja in razumevanja pravne norme;
● sposobnost oblikovanja samostojnih zaključkov,
mnenj, stališč in interpretacije pravnih pojmov tudi v
vsakodnevnih življenju.

OBRAVNAVANE VSEBINE:
(tudi v okviru didaktičnih
enot ali modulov)

9. Država kot politična organizacija, država kot oseba in
državni aparat: pojem, sestavine in značilnosti države,
država kot pravna oseba javnega prava, državne funkcije
in organi, pojem javne uprave.
9. Delitev oblasti: načelo in delitev; pravna država.
9. Demokracija: pojem, izvajanje, pojem državljana in
ljudstva, politične stranke, neposredna in posredna
demokracija, volilni sistemi.
9. Ustava: načelo ustavnega jamstva, ustavne norme,
sprememba ustave.
9. Temlejna načela ustave, pravice in dolžnosti državljanov:
glavni pojmi italijanske ustave od 1. do 54. člena; njena
struktura in temeljna načela; demokratična republika,
neprekršlijve pravice in neodpovedljive dolžnosti,
formalna in vsebinska enakost, politične pravice, socialne
pravice, internacionalizem, civilni odnosi, etično socialni

odnosi, ekonomski odnosi, politični odnosi.
9. Ureditev republike: glavni pojmi italijanske ustave od
člena 55. do 100. člena; parlament; predsednik republike;
vlada; javna uprava.
9. Ustavna jamstva: glavni pojmi italijanske ustave od 134.
do 139. člena; ustavno sodišče in njegaov sestava;
odločanje in postopek o ustavni zakonitosti; učinki
razglasitve neustavnosti; druge pristojnosti ustavnega
sodišča.
9. Evropska unija: normativni akti Evropske unije, premoč
skupnostnega prava.
VEŠČINE:

Pri pouku prava dijaki v glavnem (nekateri dobro, drugi v še zadostni meri)
● Znajo razbrati in si razlagati pravne norme;
● poznajo temelje pravne ureditve države in temeljna pravna
načela;
● razumejo in poznajo delovanje države in razmerje med
oblastmi;
● poznajo temeljna načela ustave in svoboščine ter dolžnosti
državljanov;
● uporabljaj pravno terminologijo;

METODOLOGIJE:

Pri svojem delu sem upošteval smernice, ki so bile v skladu z zastavljenimi cilji, recepcijsko sposobnostjo dijakov in z njihovim
psihofizičnim razvojem.
Metode poučevanja so bile raznolike: posluževal sem se metode
problemskega pouka, branja časopisa v razredu in raglabljanja
novic, komunikacijskega pouka, metode prikazovanja, metode
primer, frontalne metode, dela z viri ipd.

OCENJEVALNI KRITERIJI:

ODLIČNO
OCENA 9-10

: Poglobljeno znanje in zmožnost
povezovanja.
Odlično in poglobljeno obvladanje
strokovnega izrazja.Zna povezovati
različna področja.
DOBRO : OCENA Dijak je temeljito osvojil predelano
8
snov, zna jo predstaviti tekoče in
jasno ter jo zna tudi primerno
povezovati.
ZADOVOLJIVO : Dijak je zanesljivo osvojil osnovno
OCENA 7
znanje in ga zna pravilno podajati
in tudi zadostno povezovati.
ZADOSTNO
: Dijak pozna osnovne vsebine.
OCENA 6
Podaja jih brez hujših napak.

NEZADOSTNO
OCENA 5

UČBENIKI IN
DIDAKTIČNO GRADIVO /
UČNI PRIPOMOČKI:

: Znanje je pomanjkljivo in
nepopolno z ne prav hudimi
napakami.
POVSEM
Dijak ne pozna obdelanih vsebin,
NEZADOSTNO : podaja nerazumljivo in zmedeno
OCENA 1-4
ter ima hude vrzeli.
Silvia Niccolai: Javno pravo (Zanichelli); Italijanska ustava.

7.9 ŠPORTNE IN GIBALNE VEDE
PREDMETNI PROFESOR: BERNARD HROVATIN
KOMPETENCE, ki so jih Uporaba usvojenih motoričnih znanj v raznovrstnih športnih
dijaki/inje dosegli/e ob
preizkušnjah.
koncu leta v predmetu:
Aplikacija teoretskih, tehničnih in taktičnih kompetenc pri
vključevanju v športne panoge.
Vključevanje v športne discipline z upoštevanjem splošnih in
specifičnih pravil.
Vrednotenje fizične aktivnosti kot sredstvo za vzdrževanje
psihofizičnega zdravja.
OBRAVNAVANE
VSEBINE:
(tudi v okviru didaktičnih
enot ali modulov)

Koordinacijske vaje (od enostavnih do kompleksnih), tudi s
športnimi rekviziti (ovire, kolebnica, koordinacijska lestev, fit žoga
itd) in na velikem orodju (švedska lestev, žrd, klop, mala prožna
ponjava).
Športne igre (nogomet, košarka, odbojka, frizbi, tambu tenis, itd.) utrjevanje tehnike in skupinske taktike.
Anatomija človeškega telesa - skelet (kosti, sklepi), mišičevje.
Srčno-žilni in dihalni sistem.
Motorične sposobnosti (metode treningov/napredovanja), posledice
treningov.

VEŠČINE:

Dijaki se znajo, upoštevajoč lastne sposobnosti in znanja, vključiti v
individualno vadbo oz. igro. Sposobni so si določiti vlogo in jo (bolj
ali manj) aktivno razvijati v športni aktivnosti.

METODOLOGIJE:
OCENJEVALNI
KRITERIJI:

Metode: sintetično-analitična, situacijska, metoda igre.
Ocena Kriteriji
10

Dijak:
- poglobljeno izvaja tehnične prvine športnih panog
- spoštuje, sodeluje in pomaga drugim dijakom
- ima izrazito pozitiven odnos do šole in predmeta
- odlično obvlada športno obnašanje
- odgovorno, redno in aktivno sodeluje pri pouku

9

Dijak:
- temeljito izvaja tehnične prvine športnih panog
- spoštuje, sodeluje in pomaga drugim dijakom
- ima pozitiven odnos do šole in predmeta
- obvlada športno obnašanje
- redno in aktivno sodeluje pri pouku

8

Dijak:
- je dosegel dober napredek v vseh športnih panogah
- spoštuje in sodeluje z drugimi dijaki
- ima pozitiven odnos do šole in predmeta
- redno sodeluje pri pouku

7

Dijak:
- je dosegel zadovoljiv napredek v športnih panogah

- sodeluje z drugimi dijaki
- načeloma sodeluje pri pouku
- le delno pozna teorijo telesne vzgoje

UČBENIKI IN
DIDAKTIČNO
GRADIVO / UČNI
PRIPOMOČKI:

/

6

Dijak:
- je dosegel le zadosten napredek v športnih panogah
- občasno sodeluje

5

Dijak:
- ni dosegel nobenega napredka, njegove motorične
sposobnosti niso zadostne
- do predmeta, skupine ima pasiven oz. negativen odnos
- neredno obiskuje pouk

4

Dijak:
- ni dosegel nobenega napredka
- do predmeta, skupine ima povsem negativen odnos
- delo sistematično odklanja in neredno obiskuje pouk

7.10 VEROUK
PREDMETNI PROFESOR: SOLANGE DEGENHARDT
KOMPETENCE, ki so jih
Dijak:
dijaki/inje dosegli/e ob koncu leta v -razume različna sporočila in kompleksna besedila;
predmetu: VEROUK
-si zna predstaviti in načrtovati bodočnost;
-razvija medkulturne, etične in socialne kompetence;
-zna izrekati in utemeljevati lastna stališča;
-razume življenje kot poslanstvo in prepozna v določenih
izbirah Jezusov nauk;
-zna razlikovati med diskriminatornimi in vključujočimi
stališči;
OBRAVNAVANE VSEBINE: Nekatere vsebine sem, zaradi posebnega emergenčnega stanja
(tudi v okviru didaktičnih
prilagodila razrednim potrebam. Poglabljanje določene snovi sem
enot ali modulov)
opravljala v domeni z dijaki.

VEŠČINE:

METODOLOGIJE:

Bog je ustvaril človeka:
moškega in žensko (Geneza 2-3);
biblični in krščanski pogled nad moškim in žensko.
Življenska poklicanost. Sv Ignaciji Loyolski in razlikovanje
duhov.
Življenske preizkušnje: Alen Kobilica.
Premagovanje konfliktov.
Stereotipi in predsodki.
Dijaki:
-znajo povezovati, analizirati, argumentirati, premerjati in kritično
analizirati besedila;
-znajo aktualizirati obravnavano snov;
-znajo uporabljati in povezovati svoje znanje za reševanje
vsakdanjih večjih ali manjših problemov.
Frontalna metoda, vodeni razgovori, miselni vzorci, delo s
tekstom, delo v parih, ogled filma, izdelava plakatov. Branje
odlomkov Svetega pisma, raznih člankov in razlaga.
Dobrodelna božična akcija »DANDARU'«.

OCENJEVALNI KRITERIJI: Ocenjevala bom:
-organiziranost besedila in utemeljevanje trditev
- pravilno rabo ustreznega besedišča
- smiselno povezovanje vsebin, zunanjo urejenost besedila
-poznavanje učnih vsebin
-izvirnost obravnave: osebni pristop.
UČBENIKI IN
Učbeniki: »Za človeka gre 4« (R. Globokar, S. Fajdiga, A. Šverc;
DIDAKTIČNO GRADIVO / Mohorjeva Družba, Ljubljana-Celje, 2003) fotokopije določenih
UČNI PRIPOMOČKI:
poglavij, Profesorjevi zapiski in gradivo, Sveto pismo, knjiga
laudato si, članki, PP predstavitev.

7.11 GOSPODARSKO POSLOVANJE
PREDMETNI PROFESOR: IRENE JAKIN
KOMPETENCE, ki so jih
Dijak:
dijaki/inje dosegli/e ob koncu
 zna povezovati tematike na gospodarskih področjih s povleta v predmetu:
darkom na delovanje podjetja v vsakdanu
 razume računovoske standarde kot pripomoček ocenjevanju
uspešnosti podjetja
 zna sestaviti in analizirati bilanco posameznega podejetja.
Zastavljenih ciljev niso dosegli vsi dijaki v enaki meri. Dva
dijaka se izražajo v glavnem tekoče in pravilno ter dobro poznajo
predelano učno snov, ena dijakinja v še zadostni meri, dva dijaka
nista bila redno prisotna, nista redno opravljala domačega dela in
nista dosegla zastavljenih ciljev.
OBRAVNAVANE VSEBINE: Redno knjigovodstvo:
- osnovna sredstva: opredmetena in neopredmetena osnovna
(tudi v okviru didaktičnih
sredstva, nakup osnovnih sredstev, predujmi, odpisi, vzdrževanje
enot ali modulov)
in popravila, gradnja v lastni režiji, leasing, zamenjava, prodaja
osnovnih sredstev
- odvisno osebje: strošek za delo in plača, socialne dajatve Inps in
Inail, odpravnina; knjženje plač, socialnih dajatev, odpravnin
- knjiženje nakupov in prodaj, predčasno unovčenje terjatev
- javne podpore podjetjem
- popravne in dopolnilne vknjižbe
Bilanca poslovne dobe:
- principi za sestavo bilance poslovne dobe,
- bilanca poslovne dobe po čl. 2424 in 2425 CZ
- dopolnilna nota,
- revizija bilance
Analiza bilance:
- preoblikovanje premoženjskega stanja in ekonomskega računa
na osnovi dodane vrednosti in na osnovi prihodkov in stroškov
pordaj
- analiza bilance z indeksi: dobičkonosnosti (ROE, ROI,
ROD, ROS, leverage); produktivnosti; analiza sredstes (togost in
elastičnost investicij, % kratkoročnih dolgov, % dolgoročnih
dolgov, % lastnega kapitala, finančna autonomija); finančna
analiza (čisti razpoložljivi kapital, blagajniški presežek, primarni
in sekundarni strukturalni presežek, indeks kritja naložb z lastnin
kapitalom, indeks globalnega kritja naložb, indeks primarne in
sekundarne likvidnosti)
- finančno poročilo glede na spremembe čistega obratnega
kapitala
VEŠČINE:

Dijaki:
- znajo knjižiti poslovne dogodke industrijskih podjetij
- poznajo dopolnilne in popravne vknjižbe

METODOLOGIJE:

sestavijo bilanco poslovne dobe po knjigovodskih
principih in pravilih Civilnega zakonika
znajo preoblikovati in analizirati bilanco z indeksi, z
maržami in s pretoki
poznajo in znajo izračunati davke poslovne dobe
poznajo industrijsko knjigovodstvo, break event point,
direct costing – full costing
sestavijo budget in report

Frontalna metoda podajanja učne snovi s praktičnimi primeri,
individualne in skupinske vaje v razredu, domače delo.

OCENJEVALNI KRITERIJI: Ocenjevalni kriteriji pri pisnem ocenjevanju:
 poznavanje vsebin, točno izražanje, primerno podajanje in
povezovanje učne snovi
 rednost pri opravjanju domačega dela
 razglednost, zanimanje in sodelovanje
ODLIČNO:
OCENA 9-10

Poglobljeno znanje in zmožnost povezovanja. Odlično in poglobljeno obvladanje
strokovnega izrazja. Zna povezovati
različna področja. Do predmeta kaže izredno zanimanje in vzorno sodeluje.

DOBRO:
OCENA 8

Dijak je temeljito osvojil predelano snov,
zna jo predstaviti tekoče in jasno ter jo zna
tudi primerno povezovati. Med poukom
sodeluje in se zanima.

ZADOVOLJIVO:
OCENA 7

Dijak je zanesljivo osvojil osnovno znanje
in ga zna pravilno podajati in tudi zadovoljivo povezovati. Zanimanje in sodelovanje
sta na zadovoljivi ravni.

ZADOSTNO:
OCENA 6

Dijak pozna osnovne vsebine, ki pa jih ni
poglobil dovolj. Podaja jih brez hujših napak. Za predmet se zanima v zadostni meri,
tudi sodelovanje je zadostno.

NEZADOSTNO:
OCENA 5

Dijak je delno osvojil učne vsebine in je
snov le delno razumel. Dijak se za predmet
ne zanima v zadostni meri.

POVSEM
NEZADOSTNO:
OCENA 1-4

Dijak ne pozna večino obdelanih vsebin,
podaja nerazumljivo in zmedeno ter ima
hude vrzeli. Dijak ne kaže zanimanja do
predmeta; med poukom ne sodeluje..

UČBENIKI IN
Nuovo Domani in azienda 3 Astolfi, Barale & Ricci; zapiski
DIDAKTIČNO GRADIVO /
UČNI PRIPOMOČKI:

8 OCENJEVANJE ZNANJA
8.1

Kriteriji ocenjevanja

8.1.1 Merila za ocenjevanje
OCENA

OPIS

odlično

Učno snov obvlada v celoti in jo logično povezuje. Probleme spretno
rešuje. Izdelki so brezhibni v vseh elementih. Delo opravlja samostojno
in kritično ocenjuje rezultate.

ocena 9-10
Dobro

Dijak zanesljivo obvlada učno snov. Uporablja primerno izrazoslovje.
Probleme pravilno razčleni, ni pa povsem gotov v sintezi.

ocena 8
zadovoljivo

Dijak obvlada in razume osnovne vsebine. Zna uporabljati obrazce in
pravila v manj zahtevnih primerih. Snov podaja preprosto toda urejeno.

ocena 7
zadostno

Dijak pozna osnovne sestavine snovi, ki pa jih ni poglobil dovolj. Zato
je pri delu nesamostojen in pri podajanju negotov.

ocena 6
nezadostno

Dijak je le delno osvojil učne vsebine in je snov le delno razumel. Ima
nejasne pojme o obravnavanih argumentih, zato se pojavljajo napake in
nelogične povezave.

ocena 5
povsem nezadostno
ocena 1-4

Dijak ne pozna večine vsebin in ne zna uporabljati pravil. Zamenjuje
pojme in se izraža zmedeno.

Z vzpostavitvijo didaktike na daljavo, z ozirom na zakonski odlok št. 18 z dne 17. marca
2020 čl. 87, smo pri določanju končne ocene, poleg kriterijev navedenih v Pravilniku za
ocenjevanje, ki ga je profesorski zbor odobril oktobra 2019, upoštevali tudi sodelovanje pri
dejavnostih, rednost in spoštovanje terminov pri oddajanju domačih nalog ter kvaliteto teh.

8.1.2 Kriteriji za dodelitev ocene za vedenje
Oceno iz vedenja dodeli razredni svet v okviru ocenjevalnih sej na osnovi teh kriterijev:
● vedenja,
● obiskovanja pouka,
● sodelovanja.
TOČKE

VEDENJE

60

 aktivno zanimanje pri pouku,
 redno opravljanje šolskega dela,
 spoštovanje drugih in šolske ustanove,
 dosledno spoštovanje šolskega pravilnika.
 ustrezno zanimanje pri pouku,
 ustrezno opravljanje šolskega dela,
 spoštovanje drugih in šolske ustanove,

50

 spoštovanje disciplinskih pravil in ustnih opozoril profesorjev,
 pozitivni odnos in sodelovanje znotraj razredne skupnosti.
40
 občasno zanimanje,
 neredno opravljanje šolskega dela,
 občasno nespoštovanje pravil, ki urejajo šolsko življenje,
 motenje pouka,
 pomanjkljivo sodelovanje v razredni skupnosti.
30
 pomanjkljivo opravljanje šolskega dela,
 nespoštljivi odnosi do drugih,
 pogosto motenje šolskega dela,
 posamezne kršitve šolskega pravilnika.
20
 neprimeren in žaljiv odnos do učnega, neučnega osebja in sošolcev,
 načrtno motenje pouka,
 negativen odnos do razredne skupnosti,
 pogoste kršitve šolskega pravilnika.
10
 za hude prekrške, ki predvidevajo večdnevno izključitev.
Raredni svet dodeli največ 10 TOČK z utemeljitvijo.
TOČKE

OBISKOVANJE POUKA

20

 redno obiskovanje pouka, vsi
izostanki so opravičeni.

10

 neredno obiskovanje pouka,
 občasno zamujanje,
 neopravičeni izostanki.

10

0

 pogosto izostajanje,
 pogosto zamujanje,
 številni neopravičeni izostanki.

0

8.2

TOČKE
20

SODELOVANJE
 aktivno sodelovanje pri pouku,
 ustrezno sodelovanje pri pouku.
 nestalno sodelovanje pri šolskih
dejavnostih,
 splošno nezanimanje do predmetov.
 popolno nezanimanje do predmetov.

Kriteriji za dodelitev kredita

Šolski kredit računamo po naslednji tabeli, ki je priložena ministerskem odloku št. 10 z dne
16.5.2020.
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito conseguito

Credito convertito ai sensi dell’allegato
A al D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per
la classe terza

3

7

11

4

8

12

5

9

14

6

10

15

7

11

17

8

12

18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito

Nuovo credito attribuito per la
classe quarta

8

12

9

14

10
11

15
17

12

18

13

20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito
classe quinta

M<5

9-10

5≤M<6

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di creditoclasse terza

Fasce di creditoclasse quarta

M<6

---

---

M=6

11-12

12-13

6<M≤7

13-14

14-15

7<M≤8

15-16

16-17

8<M≤9

16-17

18-19

9 < M ≤ 10

17-18

19-20

Določanje zgornje oziroma spodnje meje šolskega kredita določamo na osnovi formativnega kredita, ki ga razredni svet v profesorski komponenti dodeli na osnovi sledeče razpredelnice:
OPIS
PRESEGANJE SREDNJE
OCENE (MIN. OKR.)

FORMATIVNI
KREDIT

TOČKE
DO 3 DESETINK

20

ZA 4 ALI 5 DESETINK

40

ZA 6 ALI VEČ DESETINK

60

PRISOTNOST PRI POUKU

10

ZANIMANJE IN SODELOVANJE

10

AKTIVNA VKLJUČENOST V ŠPORTNE, KULTURNE
ORGANIZACIJE

5

FORMATIVNI

50

KREDIT,

KI

JE

DIJAKU/INJI SE DODELIJO

POVEZAN S ŠOLSKIM
ZNANJEM IN GA DOPOLNJUJE(JO)
(praksa, jezikovni tečaji, tečaji informatike…)
SKUPAJ
TOČK

Dijaku/dijakinji je dodeljena dodatna točka, če doseže 50 točk zgornje razpredelnice.
Za zadnji sklop ocen je izhodišče ocena 8,50.
Dijak/inja z odloženim ocenjevanjem prejme nižji formativni kredit, in sicer spodnjo mejo
odgovarjajočega razreda (soglasno sprejeto na profesorskem zboru s sklepom št. 27/2017).
8.3

Ocenjevalne lestvice pisnih nalog

8.3.1 Prva pisna naloga: Slovenski jezik in književnost
Simulacija prve pisne naloge je potekala 14.12.2019 in 20.2.2019. Ocenjevalna lestvica za
prvo pisno nalogo je bila naslednja:
PRVA PISNA NALOGA – OCENJEVALNA LESTVICA
KAZALNIKI IN OPISNIKI OCENJEVANJA – SPLOŠNI DEL (do 60 točk)
Ime in priimek
KAZALNIK
1

Razred

Datum

Točke 1-2-3

Točke 4-5

Točke 6

Točke 7-8

Točke 9-10

Nenačrtovano
in
neorganiziran
o besedilo.

Delno
načrtovano
in
organizirano
besedilo.

Preprosta
ideacija in
zadostna
členitev
besedila.

Kakovostna
ideacija in
jasna,
logična
organizacija
besedila.

Zelo
kakovostna
in/ali
izjemna
ideacija in
organizacija
besedila.

Skupn
o točk

1.1
Ideacija,
načrtovanje
in
organizacija
besedila

TOČKE
/10
KAZALNIK
1 1.2

Točke 1-2-3

Točke 4-5

Točke 6

Točke 7-8

Točke 9-10

Skupn
o točk

Besedilna
kohezija in
koherenca

Pomenska,
slovnična in
aktualnostna
(členitev po
aktualnosti)
nepovezanost
stavkov in
povedi v
besedilu.

Nejasno
izražena
medstavčna
in
medpovedna
razmerja ter
razmerja
med
posameznim
i besedilnimi
deli.

Preprosto
pomensko,
slovnično in
aktualnostn
o povezano
besedilo.

Kakovostno
izraženo
pomensko,
slovnično in
aktualnostn
o razmerje
med
povedmi z
ustrezno
rabo
konektorjev.

Odlična
besedilna
koherenca in
kohezija.
Suverena
raba
konektorjev.

TOČKE
/10
KAZALNIK
2

Točke 1-2-3

Točke 4-5

Točke 6

Točke 7-8

Točke 9-10

Besedišče je
zelo skromno
in neustrezno
rabljeno.
Strokovni
izrazi so
napačni.
Pogoste so
nepotrebne
ponovitve
povedanega.

Besedišče je
skromno in
zelo splošno.
Strokovni
izrazi so
neustrezno
rabljeni.
Pogoste so
nepotrebne
ponovitve
povedanega.

Besedišče je
preprosto, a
ustrezno.
Raba
strokovnih
izrazov ni
vedno
ustrezna.
Prisotna so
odstopanja
od izbrane
jezikovne
zvrsti.

Besedišče je
pestro.
Strokovni
izrazi so
ustrezno
rabljeni.
Ustrezna je
tudi raba
jezikovne
zvrsti.

Besedišče je
bogato in
izvirno. Raba
strokovnih
izrazov je
natančna.
Izbira
registra
popolnoma
ustreza in je
skladna z
namenskostj
o besedila.

Skupn
o točk

2.1
Ustreznost
in bogastvo
besedišča

TOČKE
/10
KAZALNIK
2

Točke 1-2-3

Točke 4-5

Točke 6

Točke 7-8

Točke 9-10

Veliko je
grobih
oblikoslovnih,
skladenjskih
in/ali
pravopisnih
napak.

Grobe
napake
prisotne v
manjši meri.
Skromna in
neustrezna
raba ločil.

Več lažjih
napak, ki ne
vplivajo na
razumljivost
sporočila.
Osnovna
raba ločil.

Zelo redke
pravopisne
in druge
napake.
Ustrezna
raba ločil.

Jezikovnih
napak skoraj
ni.

2.2
Slovnična
pravilnost
Pravopis,
oblikoslovje
, skladnja,
raba ločil

Ustrezna
raba ločil.

Skupn
o točk

TOČKE
/10
KAZALNIK
3

Točke 1-2-3

Točke 4-5

Točke 6

Točke 7-8

Točke 9-10

Znanje je
nezadostno,
kulturna
razgledanost
neustrezna
in/ali
pomanjkljiva.

Znanje je
skromno,
kulturna
razgledanost
šibka.

Znanje je
zadostno,
kulturna
razgledanos
t primerna.

Poglobljeno
znanje in
skladno s
kontekstom.
Kulturna
razgledanos
t ustrezna.

Izstopajoče,
izjemno
znanje,
široka
kulturna
razgledanost.

Skupn
o točk

3.1
Obsežnost
in
natančnost
znanja in
kulturna
razgledanost
TOČKE
/10
KAZALNIK
3

Točke 1-2-3

Točke 4-5

Točke 6

Točke 7-8

Točke 9-10

Zmedena
in/ali
protislovna
presoja.

Površna in
nekritična
presoja in/ali
brez
osebnega
vrednotenja.

Preprosto
izražena
presoja in
poskusi
osebnega
vrednotenja.

Problemski
pristop,
osebna
stališča in
samostojni
sklepi.

Različna
gledišča in
ustrezni
zaključki.
Učinkovita
kritična
presoja in
osebno
vrednotenje.

Skupn
o točk

3.2
Kritična
presoja in
osebno
vrednotenje

TOČKE
/10
SKUPNO
SPLOŠNI
DEL

/60

PRVA PISNA NALOGA – OCENJEVALNA LESTVICA
KAZALNIKI IN OPISNIKI OCENJEVANJA – SPECIFIČNI DEL (do 40 točk)
Ime in priimek

Razred
TIPOLOGIJA
A

Datum

KAZALNIK

Točke 1-2

Točke 3-4

Točke 5

Točke 6-7

Točke 8

Navodila
niso
upoštevana.

Navodila so
upoštevana
le delno.

Navodila so v
glavnem
upoštevana.

Navodila so
v celoti
upoštevana.

Navodila so
v celoti in
natančno
upoštevana.

1A
Upoštevanje
navodil
(dolžina,
parafrazir.,
povzemanje)

Skupn
o točk

TOČKE
/8
KAZALNIK

Točke 1-2

Točke 3-4

Točke 5

Točke 6-7

Točke 8

Neustrezno
razumevanje
izhodiščnega
besedila.

Skromno in
površno
razumevanje
izhodiščneg
a besedila.

Zadostno
razumevanje
izhodiščnega
besedila.

Poglobljeno
razumevanje
izhodiščnega
besedila.

Razčlenjeno,
izvirno
razumevanje
izhodišnega
besedila.

2A
Zmožnost
celostnega
razumevanja
besedila in
njegovih
tematskih in
slogovnih
vozlišč

Skupn
o točk

TOČKE
/8
KAZALNIK

Točke 1-2-3

Točke 4-5-6

Točke 7

Točke 8-9-10 Točke 11-12

Neustrezna
ali zelo
pomanjkljiva
analiza
izhodišnega
besedila.

Delno
ustrezna
in/ali
pomanjkljiv
a analiza
izhodiščneg
a besedila.

Zadostna, a
nepoglobljen
a analiza
izhodiščnega
besedila.

Poglobljena
analiza
izhodiščnega
besedila.

3A
Natančnost
analize
besedišča,
skladnje,
sloga in
retoričnih
elementov v
besedilu

Skupn
o točk

Poglobljena
in/ali izvirna
analiza
izhodiščnega
besedila.

TOČKE
/12
KAZALNIK

Točke 1-2-3

Točke 4-5-6

Točke 7

Točke 8-9-10 Točke 11-12

Zadostna, a
nepoglobljen

Poglobljena
interpretacij

4A
Ustrezna in
razčlenjena

Neustrezna
Delno
interpretacija ustrezna

Izvirna,
izstopajoča

Skupn
o točk

interpretacij izhodiščnega
a
besedila.
izhodiščnega
besedila

in/ali
pomanjkljiv
a
interpretacij
a
izhodiščneg
a besedila.

a
interpretacija
izhodiščnega
besedila.

a
interpretacij
izhodiščnega a
besedila.
izhodiščnega
besedila.

TOČKE
/12
SKUPNO
SPECIFIČN
I DEL
/40
TIPOLOGIJA
B

KAZALNIK

Točke 1-6

Točke 7-8-9

Točke 10-11

Točke 12-14

Točke 15-16

Neustrezno
razbiranje
teze in
argumentov
v
izhodiščnem
besedilu.

Delno
razbiranje
teze in
argumentov
v
izhodiščnem
besedilu.

Zadostno
razbiranje in
razumevanje
teze in
argumentov v
izhodiščnem
besedilu.

Poglobljeno
razumevanje
,
interpretacij
a teze in
argumentov
v
izhodiščnem
besedilu.

Izvirno,
izstopajoče
razumevanje
,
interpretacij
a teze in
argumentov
v
izhodišnem
besedilu.

1B
Razbiranje
teze in
argumentov
v
izhodiščnem
besedilu

TOČKE
KAZALNIK

/16
Točke 1-2-3

Točke 4-5-6

Točke 7

Točke 8-9-10 Točke 11-12

Zmedeno,
nekoherentn
o
razmišljanje
in
ubeseditev.

Nejasno,
nerazumljiv
o izražanje
misli.

Prevladuje
osnovna
smiselna
povezava
delov
besedila.
Izražanje je
logično.

Tekoč, jasen
in logičen
potek misli
in ustrezna
členitev
besedila.

2B
Zmožnost
oblikovanja
lastnega
razmišljanja
in
rabe
ustreznih

Skupn
o točk

Ustrezna
raba

Koherentno,
osebno,
prepričljivo,
včasih
izvirno,
razmišljanje.
Ustrezna
raba

Skupn
o točk

konektorjev/
povezovalni
h elementov

konektorjev.

konektorjev.

TOČKE
/12
KAZALNIK

Točke 1-2-3

Točke 4-5-6

Točke 7

Točke 8-9-10 Točke 11-12

Ni kulturnih
navedb, ni
osebnega
utemelj.

Skromna in
površna
vedenja in
znanja.

Ustrezna
kontekstualiz.
vedenj in
znanj.

Skladnost
kulturnih
navedb,
kakovostno
osebno
utemelj.

3B
Pravilna in
skladna raba
vedenj in
znanj pri
lastnem
utemeljev.

Skupn
o točk

Obsežna
vedenja,
izstopajoča
kritična
refleksija in
utemelj.

TOČKE
/12
SKUPNO
SPECIFIČN
I DEL
/40
TIPOLOGIJA
C

KAZALNIK

Točke 1-6

Točke 7-8-9

Točke 10-11

Točke 12-14

Točke 15-16

Med vsebino
besedila in
izhodiščno
temo ni
smiselne
povezanosti,
kakovost
ubeseditve je
na nizki
ravni.

Vsebina je
bolj ali manj
povezana z
izhodiščno
temo, a je
obravnava
naslovne
teme
površna.

Vsebina
besedila je
povezana z
izhodiščno
temo in
koherentno
oblikovana.

Besedilo je
koherentno
in ustrezno
členjeno.
Mednaslovi
so ustrezno
oblikovani.

Besedilo je
koherentno,
obravnava
izhodiščne
teme je
poglobljena
in včasih
izvirna.

1C
Skladnost
besedila z
izhodiščno
temo in
ustrezno
oblikovanje
naslova in
morebitnih
mednaslovo
v

Skupn
o točk

TOČKE
/16
KAZALNIK

Točke 1-2-3

Točke 4-5-6

Točke 7

Točke 8-9-10 Točke 11-12

Skupn
o točk

2C
Urejeno in
linearno
razvijanje
teme

Neurejeno in
zmedeno
razvijanje
teme.

Nejasno in
težko
razumljivo
razvijanje
teme.

Zadostno
razvijanje in
členitev teme.

Učinkovito
razvijanje in
členitev
teme.

Osebno in
kritično
razvijanje in
členitev
teme.

TOČKE
/12
KAZALNIK

Točke 1-2-3

Točke 4-5-6

Točke 7

Točke 8-9-10 Točke 11-12

Ni kulturnih
navedb, ni
osebnega
utemelj.

Skromna in
površna
vedenja in
znanja.

Ustrezna
kontekstualiz.
vedenj in
znanj.

Poglobljena
in skladna
raba vedenj
in znanj.
Osebni
pristop.

3C
Ustreznost
in
razčlenjenos
t vedenj in
znanj

Skupn
o točk

Odlično
znanje,
natančno
navajanje
vedenj.
Kritično
mišljenje.

TOČKE
/12
SKUPNO
SPECIFIČN
I DEL
/40
Končna ocena naloge je vsota točk splošnega dela in točk specifičnega dela izbrane tipologije,
pretvorjena v petnajstinke.
Po priloženih virih 6. 3. 2019 sestavila Patrizia Pettirosso, DIZ J. STEFAN, TRST

VIRI IN LITERATURA
Griglia di valutazione della Prima Prova d’Esame di Stato – Parte comune, Parte specifica, ISIS
Brignoli-Einaudi-Marconi (BEM), Staranzano-Gradisca d’Isonzo (GO). Griglia Prima Prova 2019
versione 4-02-2019.docx. (http://www.malignani.ud.it/nuovo-esame-di-stato/prima-prova-scritta,
dostop 5. 3. 2019)

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di
Stato, DM 769/26. 11. 2018. (QDR prima PROVA 26 novembre.pdf, dostop 5. 3. 2019)

Okvirna navodila za sestavo in izpeljavo prve pisne naloge državnega izpita, slovenski prevod, DŠU,
2018.

Decembra 2019 so dijaki iz 5.Z in 5.T razreda pisali simulacijo prve maturitetne pisne naloge. S
kolegico smo za oemnjeno prevrjanje uporabili eno izmed lanskih primerov.

8.3.2 Druga pisna naloga: Gospodarsko poslovanje
Dijaki niso pisali simulacie druge pisne naloge državnega izpita zaradi epidemiološke
situacije.

8.3.3 Tretja pisna naloga: Italijanski jezik in književnost
Dijaki niso pisali simulacije tretje pisne naloge državnega izpita zaradi epidemiološke
situacije.

8.4 Ocenjevalne lestvice kolokvija
Kolokvij ni bil opravjen zaradi epidemiološke situacije.
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9. PRILOGE
9.1 Tabela izkušenj praktičnega usposabljenja
3. letnik
Priimek
CECERE
GERGOLET
LUPOLI
PRIJON
MUŽINA
TERPIN
4. letnik
Priimek
CECERE
GERGOLET
LUPOLI
PRIJON
MUŽINA
TERPIN
5. letnik
Priimek
CECERE
GERGOLET
LUPOLI
PRIJON
MUŽINA
TERPIN

Ime
ERIC
JANSH
FABIAN
PIA

Podjetje
CAFFE’ BONDI
ZKB
AGUZZONI SPA
TAMPEX SISU

Sedež
GORICA
DOBERDOB
GORICA
ŠMARJE PRI
JELŠAH (SLO)
GORICA

Obdobje
04/06/18-22/06/18
04/06/18-22/06/18
04/06/18-22/06/18
04/06/18-08/06/18

ANJA

LK – KOMJANC LUIGI

Ime
ERIC
JANSH

Podjetje
PAHOR VALENTINA
GATIS DOO

Obdobje
03/09/18-21/09/18
03/09/18-21/09/18

SIC SRL
TRI MUŽIJAT DOO

Sedež
GORICA
ŠEMPETER
(SLO)
GORICA
MIREN (SLO)

FABIAN
PIA
ANJA

BENSA SRL

GORICA

03/09/18-22/09/18

Ime
ERIC
JANSH
FABIAN
PIA

Podjetje
LK – KOMJANC LUIGI
GRAFICA GORIZIANA SAS
VENERE SRL
KEMON SPA

Obdobje
02/09/19-21/09/19
02/09/19-21/09/19
02/09/19-21/09/19
02/09/19-21/09/19

ANJA

ANDREJ TERPIN SRL

Sedež
GORICA
GORICA
GORICA
SAN
GIUSTINIANO
GORICA

04/06/18-22/06/18

03/09/18-22/09/18
03/09/18-22/09/18

02/09/19-21/09/19

