ELEKTRONSKE PROSOJNICE (PowerPoint prezentacija)
Računalnik je namenjen podpori predstavitve, ponazoritvi (multimedija – zvok, slika, film, linki…), ne
branju! Vsebina naj bo smiselna, saj vsebino prosojnic pojasniš s pripovedovanjem. Razdeliš jo na več
prosojnic. Na eni prosojnici naj ne bo preveč alinej. Predstavljen naj bo en vsebinski sklop. Pozoren si na
rdečo nit, obseg in število prilog; posamezni deli vsebine naj bodo enakomerno predstavljeni. Izpostaviš
bistvo sporočila, številčne podatke zaokrožuješ. Izdelek naj bo enostaven, naj ima enoten red in členitev,
besedila naj bodo kratka in jedrnata. Prilog naj ne bo preveč; poišči najbolj tipične, izrazne. Pozoren si na
likovnost izdelka (barve, simetrija, čitljivost pisav, estetski videz, kakovost slik).

Ocenjevanje elektronskih prosojnic

SESTAVA ZAGOVORA STRUKTURIRANOST, SMOTRNA
IZRABA ČASA, JASNOST IN
JEDRNATOST, JEZIK.

VSEBINSKA PREDSTAVITEV PREGLEDNOST, JASNOST IN
JEZIKOVNA PRAVILNOST,
USTREZNOST INFORMACIJ

OBLIKOVNA PODOBA LIKOVNOST IN IZVIRNOST

elementi
ocenjevanja

zadostno (2)

dobro (3)

prav dobro (4) in odlično (5)

Prosojnice so slabo
oblikovane: učenec ne pozna
zakonitosti izražanja z
elementi likovnega izraza
(črta, ploskev, barva).
Likovno površen in
nezanimiv izdelek;
neestetsko izdelano. Idejno
neizviren izdelek, ni razvidna
ustvarjalnost.

Prosojnice so dobro
oblikovane: učenec pozna
zakonitosti izražanja z
elementi likovnega izraza
(črta, ploskev, barva).
Likovno neizviren in občasno
površen izdelek.

Prosojnice so dobro
oblikovane: učenec dobro
pozna zakonitosti izražanja z
elementi likovnega izraza (črta,
ploskev, barva). Likovno
zanimiv izdelek, v katerem so
glavne ideje ustrezno
poudarjene. Idejno zelo izviren
izdelek, ki dokazuje veliko
ustvarjalnosti.

Prosojnice so nepregledne in
nejasne: vsebujejo preveč
besedila. Vsebina je slabo
razporejena, besedilo ima
veliko jezikovnih in
vsebinskih napak.
Prosojnice ne posredujejo
celovite informacije o
tematiki.

Prosojnice so ustrezno
izdelane in posredujejo
ustrezne informacije o
obravnavani tematiki.
Vsebujejo preveč besedila, a
je ustrezno organizirano členjeno, z malo jezikovnimi
in vsebinskimi napakami.

Prosojnice so jasne in
pregledne. Vsebina je dobro
organizirana. Besedilo na
prosojnicah nima jezikovnih in
vsebinskih napak. Prosojnice
posredujejo vse bistvene
informacije pisnega dela
projektnega dela.

Zagovor je imel slabo
strukturiranost, brez jasnega
uvoda in zaključka. Zagovor
je bil slabo pripravljen. Čas je
bil prekoračen.

Zagovor se je odvijal v
predpisanem času. Osnovna
struktura zagovora je bila
razvidna, z ustreznim
uvodom in
zaključkom. Zagovor je bil
nekoliko premalo
pripravljen.

Zagovor je bil jedrnat in jasen.
Zagovor je bil dobro
pripravljen. Zagovor je bil
izveden v okviru predpisanega
časa.

OPISNI KRITERIJI - PROSOJNICE (PowerPoint)

Opisni kriteriji
Opisni kriteriji (0 - ne vsebuje, 1 - vsebuje nepopolno, 2 - brez pripomb)
1. Izbor teme je smiseln, obseg ustrezen.
2. Vsebina je celovita, posredovane so vse bistvene informacije.
3. Priloge so izrazne in smiselno izbrane.
4. Vsebina je organizirana, razdeljena je na poglavja in podpoglavja.
5. Vsebina je problemsko prikazana.
6. Predstavitev je nazorna, členjena in urejena.
7. Prosojnice so estetsko/likovno dovršene.
8. Jezik je preprost, besedilo nima jezikovnih napak.

Točkovnik (št. točk)

0

1

2

odlično - 16, 15
prav dobro - 14, 13
dobro - 12, 11, 10, 9
zadostno - 8, 7
nezadostno - < 7

TEHNIČNA
IZDELAVA
PROSOJNIC

VSEBINA PROSOJNIC

Pojasnila opisnih kriterijev
1. Tema je smiselno izbrana (zahtevnost glede na starost, snov...). Obseg/količina zajete snovi
v predstavitvi je ustrezen.
2. Predstavitev posreduje celovite in ključne informacije o vsebini (zato ena literatura ni
dovolj). Izdelek ni površno in nepopolno narejen.
3. Priloge so izrazne (film, fotografije, grafikoni, skice, karikature...) in smiselno izbrane, da
dopolnjujejo/ponazarjajo/izražajo vsebino.
4. Tema smiselno organizirana v poglavja/podpoglavja ter prehaja iz uvoda na jedro in
zaključek.
5. Vsebina je problemsko predstavljena (vzrok-posledica, posebnosti, problemi) in
dokazana/podprta/konkretizirana s primeri, dejstvi, statističnimi podatki, strokovnimi
navedki, tipičnimi zanimivostmi ipd.
6. Členitev in red - besedilo je jasno (ključni pojmi), vsebina je pregledna, urejena in nazorna
(drevesna struktura snovi - poglavja/podpoglavja, točke/alineje); bralec oz. poslušalec ji z
lahkoto sledi.
7. Izdelek je estetsko/likovno zanimiv, dovršen in pregleden (tipologija črk, animacije, smiseln
nabor barv in oblik, kakovost prilog idr.).
8. Jezik besedila je strokoven, a preprost (strokovni izrazi so vključeni in poljudno pojasnjeni),
besedilo na prosojnicah nima jezikovnih/tipkarskih napak.

