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Sestavni del letnega delovnega načrta je tudi gradivo, prejmejo ga  dijak neposredno ali so ta objavljena na straneh šolske 

knjižnice. 

1.  Splošna izhodišča 

A.   Cilji predmeta in cilji dela pri predmetu 

Dijak/dijakinja razvijata  zmožnost samostojnega in kritičnega mišljenja ter presojanja idej in misli filozofov. 

A.1 Ustvarjanje temeljnih izhodišč pouka: 

Osebni smotri dijaka izhajajo  iz filozofskega spoznavanja in dojemanja sveta, s katerim se dijak seznanja. Vsebine dijak 

dosega s sledenjem predstavitev vsebin pri urah, skozi  sposobnosti  branja in razumevanja  ter ocenjevanja drugačnih 

nazorov in pogledov na različna življenjska in filozofska vprašanja in vprašanja  stvarnosti. Tako si dijak ustvarja mnenje in 

podobo o človeku, njegovem miselnem svetu, idejah in pogledih na kulturo, filozofijo, spoznanja sveta, naravo človeka in 

stvarno naravo. S tem spoznava in vodi tudi kritičen odnos o družbi, spoznanju in načinih / metodah zaznavanja 

subjektivnega in objektivnega sveta.  

A.2 Način dojemanja sveta se vodi pri predmetu skozi uvodne razlage in poznavanje filozofske literature, ki dijaku 

omogoča prepoznavanje različnih pogledov in nazorov, miselnih vsebin, procesov in konstruktov človeške logike v zgodovini 

razvoja človekove misli. Pomembne za prepoznavanje vsakodnevne subjektivne in objektivne stvarnosti je v vzpostavljanju 

kritičnega odnosa do lastne identitete in objektivnega sveta v premišljevanju o prebrani in predstavljeni vsebini, v pisnem in 

govornem nastopanju in ob vodenju dialoga.  
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A.3 Branje filozofskih besedil je izhodišče premišljevanja dijaka: Z branjem fil. besedil, govorjenjem – 

interpretiranjem in pisanjem esejev dijak/ inja predstavljata lasten kritičen odnos in oblikujeta svoje mnenje. 

A.4 tudi premišljevanje je delo: Pri pouku filozofije in doma ob branju besedil – odlomkov, dijaki/dijakinje spoznavajo in 

odkrivajo ter raziskujejo filozofske probleme. Seznanjajo se s  filozofskim logičnim mišljenjem, navajajo se filozofsko 

preučevati pojme /jezik, povezovati in raziskovati probleme, razumevati besedila, razlagane ali prebrane misli, kar jih 

usmerja v analitično in sintetično dojemati človeka in sveta.  

A.5 Z branjem besedil dijaki oblikujejo in dopolnjujejo lastno zavest, premišljujejo in iščejo racionalne argumente, 

dojemajo drugačnost vsebin, idej in materije, s tem tudi na drugih strokovnih področjih dopolnjujejo znanje, tako se 

o/srečijo z idejami in zavestjo novih vedenj o človeku, etiki in morali, dopolnjujejo znanje s področja antropologije, 

seznanjajo se z načini spoznavanja, tudi v ontološkem, gnoseološkem, estetskem, čustvenem – osebnem svetu človeka in v 

drugih vsebinah (odvisno tudi od individualnega izbora branih besedil; tudi (z izdelavo sem. naloga in z ustnim nastopom). 

Praksa branja nudi možnost uporabljati nove pojme, vpliva na bogatitev in nadgrajevanje jezika, krepi konsistentnosti v 

mišljenju in dopolnjuje razumevanje stvarnosti in krepi obseg problemov, ki jih raznolike obravnavane vsebine in misli 

nudijo. 

A.6 Cilj skupnega dela učitelja in dijakov pri predmetu je usmerjeno v kombinacijo razlag in interpretacij besedil v šoli 

ter v dijakovo ustvarjalno in dodatno lastno intelektualno delo. Predmet z vso vsebino dijakom dovoljuje učiteljevo 

mentorsko delo, pri čemer morajo dijaki in učitelj sodelovati in obravnavati predvideno vsebino.  

A.7 Tako so konzultacije sestavni del skupnega sodelovanja obeh činiteljev filozofskih vsebin. Priporočljivo je, da jih dijaki 

obiskujejo in s tem izmenjujejo poglede in mnenja. 
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B. Literatura, s katero se cilji dosegajo 

B.1. Vsebina: Za doseganje ciljev in spoznanj je razpoložljiva naslednja, na šolski spletni učilnici dosegljiva literatura: 

1.    Grška mitologija,  Sovre, 

2.    Predsokratska  antična grška filozofska misel (Protagora, Pitagorejska filozofija, Parmenid), Sovre, 

3.    Platon: Država – le del besedila, (temeljna vsebina prispodob), 

4.    Aristotel: Nikomahova etika – le del, (temeljna vsebina), 

5.    Giordano Bruno: Dialog: »O neskončnem, vesolju in svetovih«, 

6.    R. Descartes: Meditacije (Prva meditacija in Druga meditacija), 

7.    D. Hume:   le del besedila: Raziskovanje človeškega razuma, 

8.    I. Kant: Prolegomena – le del o aposteriornosti in apriornosti, 

9.    F. Nietzsche: Tako je govoril Zaratustra – le izbran del, 

10.  J.S Mill: O svobodi – le del o formiranju in pojmovanju človekove svobode, 

11.   J.P. Sartre:  Izbor besedil: (O pomenu esence in eksistence, O človekovem čustvovanju in njegova psihična stanja, 

Človekova morala,  Človekova svoboda in njeno dojemanje), 

12. Dodatno in pomožno gradivo: Filozofija, Miščevič; učbenik. 

B.2: VSA LITERATURA (razen učbenika) je objavljena na spletni knjižnici šole. Dijaki jo za svoje potrebe kopirajo. 

Gradiva priložijo v zvezke in jo pri pouku uporabljajo. Gradiva so namenjena tudi kot osnova pisanju esejev. 

B.3: Samostojnost dela in področja vsebin 

Na SODELOVANJE se dijaki/inje pripravijo  s pomočjo literature in šolskih razlag. S tem se navajajo na samostojno delo in 

premišljevanje o filozofskih vsebinah.  



 

 

 

2
8
.8

.2
0
1
6
 

 

 
  

5 

Spoznavanje vsebin vodi k naslednjim spoznanjskim ciljem: 

1.  k zavedanju in spoznavanju človeka in k njegovi dojeti smotrnosti, 

2.  seznanijo se z  nastankom in oblikovanjem človekovega mišljenja,  

3.  dijaki se seznanjajo s problemi jezika (kar predstavlja človekovo mišljenjsko ORODJE) in s procesi sklepanja, ki vodijo k 

umetju vsebin, 

4.   z dojemanjem ontološkosti,  

5.   z antropološkimi vsebinami – kot so: človek in jaz, družba in jaz, z zavedanjem sebe in drugih, subjektivne in objektivne 

stvarnosti , ipd. 

6.   z branjem besedil se odpirajo etični in moralni pogledi na delovanje medčloveških in osebnih vsebin, tako človeka in 

družbe, s premišljevanjem o pomenu dvoma, mišljenjem in drugim, 

7.   uvajajo se v prepoznavanje predvsem zahodne civilizacije, njenim formiranjem, vrednotami in z lastnim kritičnim 

odnosom do človeka, z branjem fil. in drugih pomožnih besedil in uporabo raznih virov, 

8.   in s premišljevanjem o interpretiranih vsebinah ter njihovih argumentacijah, 

9.   s pisanjem domačih in šolskih esejev se utrjuje dijakom jezikovna, mišljenjska in splošna kulturna raven človekove 

bitnosti,  

10.  z umetjem lepega, smotrnega in dobrega se odpirajo medčloveške vsebine, z njimi se utrjuje samozavedanje človeka - 

dijaka/dijakinje. 

11.  Odprtih bo tudi obilo nezapisanih vsebin in vprašanj, ki so predmet dodatnega poglobljenega dela in zanimanja dijakov. 

Te bodo dijaki dosegali z lastnim delom predvsem sami. 

12.  Ob spoznavanju fil. vsebin se odpirajo tudi druga vprašanja, ob njih pa se krepi subjektivni in objektivni pogled na 

človeško prakso, abstraktno mišljenje in drugo. 
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Skozi interpretiranje in branje besedil dijaki/dijakinje razvijajo sposobnost kritičnega razmišljanja in dosegajo spoznanjske, 

subjektivne, objektivne, tudi etične refleksije, zaradi česar se lažje orientirajo v življenju, tudi lažje izbirajo svoje strokovne 

odločitve.  

B.   4  Obseg in učne vsebine zajemajo teme in vprašanja: 

1. - Kaj je filozofija? - Čemu filozofija služi ali je namenjena?  - Človek posameznik in filozofija; - Kdaj se fil. mišljenje 

posamezniku porodi - začne, čemu je namenjeno in -  O splošnem dojetju »koristnosti« filozofskega mišljenja za 

posameznika z mnogih vidikov. Posebej se izpostavlja vsebina samozavedanja, ta se odpira kot vprašanje: "Čemu sem 

namenjen?" 

2. Področje logike in metodologije ponuja odgovore naslednjim vsebinam:  - Osnove stavčne filozofske logike, - S sistemom 

dvojiške logike ali: M1 matričnega mišljenja z vezniki, - S pomenom in strukturiranostjo pojma, - S pomenom znanosti, s 

postulati, z aksiomatiko in njihovim znanstvenim pomenom, - z diferenciacijami v  znanosti, – z razvojem in uporabnostjo 

metodologije mišljenja. 

3. Spoznanjska vprašanja se odpirajo z:  Filozofskim zastavljanjem vprašanj, s filozofskimi disciplinami in njihovo 

razvejanostjo, s splošnim pregledom zahodne zgodovine filozofije, z branjem odlomkov parmenidovih, Platonovih in 

Descartesovih razprav. 

4. Z nastankom temeljev zahodnega mišljenja in  filozofije se dijaki srečajo ob branju besedil: ( Sokrat, Platon, Aristotel 

..., Z vprašanji kot so : »Kaj lahko vem?« (zajema problematiko spoznanja: dvoma, dojetje in razumevanje resnice, s 

spoznanjem pomena človekovega izkustva, z razumevanjem razuma, ipd. Obravnavani avtorji: teh vprašanj so: Protagora, 

Platon, Descartes, Hume, Kant). 
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5. Obravnavana bodo etična vprašanja in dileme z izhodišča ravnanja. K temu se odpira temeljno vprašanje: »Kaj naj 

storim?«; Besedila za obravnavo so Aristotel, Nikomahova etika; kjer se odpirajo splošna vprašanja človekovih dejanj, 

dojemanje sreče, delovanja človeka, splošne etike in morale, odprto bo vprašanje zgradba vrline, posebej odnos do umetja 

in doseganja sreče in človekovo postavljanje smotrov, z dojemanjem različnih razlag pomena dobrega, dobrega življenja, s 

postavljanjem in reševanjem moralnih dilem, s prepoznavanjem pomena dojetja prave in srednja mera, s pojmovanjem 

prijateljstva in drugo. Za obravnavo bodo predstavljene vsebine Platonove Države in Aristotelove Nikomahove etike. 

6. Odprto bo tudi spoznavnostna in antropološka vprašanje, kot: Kaj zmorem? - Kje so meje moje umnosti ? - In tudi 

druga vprašanja. Vsebine so vezane na posameznika in njegovo pojmovanje analize dvoma, relativnosti. Descartes, 

Parmenid. 

7. Pojmovanje človekove svobode, odpiranje problemov države in osebne svobode bodo predstavljene z interpretiranjem 

vsebin Platona, J.S. Sartra, Milla. Pri teh vsebinah se odpirajo tudi dileme človečnosti, pravičnosti, in človekove odgovornosti, 

- Razumevanje individualne in splošne medčloveške dolžnosti, z razumevanjem prevrednotenja vrednot, s kritiko etosa in 

preseganjem človeka, tudi s sposobnostjo umevanja in sorodna druga vprašanja; so zajeta z avtorji: Aristotel, Kant, Mill, 

Nietzsche, J. P. Sartre. 
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2.   Oblike in načini ocenjevanje znanja 

Dijaki bodo ocenjevani  ustno in  pisno.  

Skupno število ocen v šolskem letu je šest (6). 

 

2.1  Ustne ocene so napovedane in so naslednje: 

-  Prva ustna ocena  zajema vsebine logike z metodologijo in vsebine antične filozofije, 

-  Druga ustna ocena zajema vsebine novoveške filozofije, 

-  Tretja ustna ocena predstavlja dijakov ustni nastop. 

Za datume ocenjevanja se dijaki dogovorijo in jih napovemo v razredu. Napovedovanje se opravi s spiskom, prejmejo ga vsi 

dijaki v razredu. 

  

2.2  Pisne ocene so napovedane in zajemajo naslednje vsebine: 

-  Test logika, vsebine logike in metodologije,  

-  Izdelava seminarske naloge, 

-  Pisanje dveh  esejev se opravi iz vsebin: antične filozofije in iz vsebin novoveške filozofije. 

   Vsi datumi ustnih in pisnih ocenjevanj so dogovorjeni in izbrani z dijaki. 

  

V šolskem letu dijak/inja pridobiti  skupaj šest pozitivnih ocen.  

  Negativno oceno dijak popravlja čim prej, v dogovoru s profesorjem in skladno s šolskim pravilnikom.  

  Urnik pridobivanja ustnih ocen si dijaki izdelajo skladno z dogovorom v razredu.  Za pisne naloge se roki 

določijo za ves razred skupno, za ustna preverjanja in nastope je dogovor usklajen v razredu in veljaven 

individualno.  
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  Dijaki s pogodbami ali odločbami so dolžni V ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA DOLOČITI TERMINE PREVERJANJA skupaj z 

učiteljem tako, da se njihovi predlogi upoštevajo skladno z oblikovanjem spiskov in seznamov vseh dijakov v razredu. 

  Predlog terminov dijaki pripravijo pisno in ga ob načrtovanju ocenjevanj izrazijo – predlagajo sami. Če spisek v razredu 

ni izdelan, je ustno preverjanje nenapovedano, časovno nedogovorjeno. 
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3.  Načrt ocenjevanja znanja 

 

3.1 Zaporedje pridobivanja ocen v šolskem letu 

3.1.1   Pisanja testa iz logike in metodologije (čas: prvo ocenjevalno obdobje), 

3.1.2   Izdelava seminarske naloge (dijak izdela seminarsko nalogo po lastnem izboru iz spiska  ponujenih naslovov 

vsebin: »A  DELA, spiska fil. literature« (spisek – gradiv je v šolski knjižnici), (prvo ocenjevalno obdobje, oddaja naloge 

je december šol. leta) in 

3.1.3   Pisanje dveh esejev, ki ju dijak piše iz vsebin antične  in novoveške ter sodobne filozofije, ki tvorita celoto in eno 

- skupno oceno.  

 Prvi šolski esej piše dijak iz vsebin: Platona - Država ali Aristotela - Nikomahova etika; (esej dijaki pišejo po 

obravnavani šolski snovi in po domačih pripravah in domačem obravnavanju snovi; vprašanja za pisanje eseja so 

dijakom v času pisanja razdeljena naključno) in  

 drugi šolski esej dijak piše iz vsebin : Descartesa – Meditacije ali Nietzscheja – Tako je govoril Zarstustra 

ali Sartra - Izbrani fragmenti J.P. Sartre; (esej dijaki pišejo po obravnavani šolski snovi in po domačih pripravah 

in dodatnem domačem obravnavanju snovi; izhodišča  za pisanje eseja so dijakom v času pisanja razdeljena 

naključno). 

3.1.4   Oba v šoli pisana – (šolska eseja) podata skupno – eno oceno. Med ocene eseja se vključi tudi pregled doma 

zapisanih esejev. Kriteriji za vrednotenje domačega dela so sestavni del kriterijev ocenjevanja esejev. 



 

 

 

2
8
.8

.2
0
1
6
 

 

 
  

11 

  

3. 2 Tri ustne ocene iz vsebin: 

 preverjanja obravnavanega in podanega znanja ter vsebin logike in metodologije ter antične grške filozofije 

s poznavanjem besedil; (prvo ocenjevalno obdobje) ter  

 preverjanja obravnavanega in podanega znanja ter vsebin novoveške in sodobne filozofije s poznavanjem 

besedil (drugo ocenjevalno obdobje), 

 Ustni nastop predstavlja dijakova izbrana vsebina iz »B DELa, gradivo: Spisek filozofske literature« (spisek – 

gradiv je v šolski knjižnici), (čas: drugo ocenjevalno obdobje z začetkom opravljanja nastopov v januarju).  

Fakultativna vsebina:  

PROJEKTNO DELO / PREVAJANJE 

Dijaki, ki prevajajo iz tujih jezikov, o tem se odločijo individualno (francoščina: J.P. Sartra, iz angleščine: D. Huma, iz 

nemščine ali vsebine iz španščine / VSEBINA BO ZNANA KASNEJE/) , v drugem ustnem preverjanju odgovarjajo 

eno vprašanje manj. 
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RAZPOREDITEV OBVEZNOSTI IN NAČRT DIJAKOVEGA 

CELOLETNEGA ŠOLSKEGA IN DOMAČEGA DELA Z OBVEZNOSTMI 

PRI PREDMETU FILOZOFIJA 

Tabelo dijak / dijakinja prilepi na notranjo stran platnice A DELA ZVEZKA PREDMETA 

FILOZOFIJA! Tabela predstavlja dijakov dokument in lastno organizacijsko vodilo pri delu. 

Tabeli sta dve. Prva se nanaša na vse ocene, druga predstavlja ocenjevalne kriterije 

ustnih nastopov. Tabeli sta naslednji:  

  

Prva tabela:  

DIJAK/DIJAKINJA: ............................................. 

ŠOLA: ........................................... 

RAZRED: ....................................... 
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Zap. 

Št. 

Obveznost/vsebina Datum  PRVA 

OCENA in 

podpis 

učitelja 

DRUGA 

OCENA, 

datum in 

podpis 

učitelja 

Podpis 

staršev 

Opomba 

1. TEST LOGIKA 

  

          

2. SEM. NALOGA 

  

          

3. 1. USTNO 
PREVERJANJE 

  

          

4. USTNI NASTOP: 

Avtor, besedilo: 

  
Predviden datum: 

  

          

5. 2. USTNO 
PREVERJANJE 

          

6.1 ESEJ ANTIČNA FIL. 

(skupna ocena 6.1 

in 6.2) 

          

6.2 ESEJ NOVOVEŠKA 

FILOZOFIJA 

(skupna ocena 6.1  

in 6.2) 

          

7. ZAKLJUČENA 
OCENA 

      

8.  Izboljševanje 
pozitivne ocene 

  

      

Tabelo: Načrt dijakovega dela je obvezno prilepljen v  zvezek, vanj dijak vnaša podatke in so 

verodostojni le z originalnim  podpisom učitelja. Dijakom in dijakinjam želim pri predmetu obilo 

uspešnega dela, zadovoljstva in obilo pridobljenega znanja. 
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Druga tabela: Filozofija, OCENJEVALNI LIST ZA 

USTNO PREDSTAVITEV FILOZOFSKEGA BESEDILA - 

GOVORNI NASTOP PRI PREDMETU FILOZOFIJA  

  

( Dijak LIST predloži na konzultaciji in ob nastopu TA LIST, predstavlja sestavni del tez. ) 

  

DATUM  KONZULTACIJE: OPRAVLJEN: ...................................................;  

podpis mentorja  

  

ŠOLA: ............................................................................................ 

Razred: .................................. 

  

Ime in priimek DIJAKINJE/DIJAKA: ...............................................  

  

Tema: ............................................................................. 

 

AVTOR .............................................................................. 

  

KRITERIJI OCENJEVANJA:  Število točk:  0-12= nzd(1);     13-15= zd(2); 
16-19= db(3);     20-22= pd(4);     23-28= odl(5) 
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  4 TOČKE 3 TOČKE 2 TOČKI 1 TOČKA 0 TOČK 

1. UPOŠTEVANJE 

ROKOV IN OBISK 

KONZULTACIJE 

Dijak predstavi temo V 

MESECU IN OB 

DATUMU,  ki si ga je 

določil TER SE JE 

PRIPRAVLJEN 

UDELEŽIL 

KONZULTACIJE. 

UPOŠTEVA ROK NASTOPA, 

NA KONUULTACIJO NI 

PRIŠEL PRIPRAVLJEN; 

UPOŠTEVA ROK, NA 

KONZULTACIJO NI 

PRIŠEL. 

Dijak roka ne upošteva. Dijak predstavi temo 

bistveno po datumu, ki 

si ga je določil. 

2. ČASOVNA 

OMEJITEV IN 

TRAJANJE NASTOPA 

Ustna predstavitev traja 

najmanj 20 minut in s 

komentarjem in razpravo 

do 30 min. 

Vsebinsko se 

predstavljanje ne 

ponavlja. 

Ustna predstavitev traja 

VEČ KOT 10 IN MANJ 

KOT 20 minut  s 

komentarjem in razpravo 

do 20 min. 

Ustna predtavitev traja V 

CELOTI  MANJ KOT 10 

minut. 

Predstavitev traja  DO 5 

minut. 
Predstavitev je prekratka, 

ni JE možno razlagati in 

komentirati. Vsebina je 

dijaku nepoznana in 

nastop improvizira. 

3. GOVOR, 

PREDSTAVITEV 

RAZPRAVA IN 

RETORIČNI ELEMENTI 

GOVORA 

Dijak ves čas govori 

prosto, brez pomoči 

zapiskov.Ima govorniško 

držo in suvereno naatopa. 

NA TABLO RIŠE 

ILUSTRACIJE, POZITIVNO 

SODELUJE S POSLUŠALCI. 

Dijak večino časa govori 

prosto, občasno si pomaga 

z opornimi točkami. 

Dijak deloma govori 

prosto, pri tem si večkrat 

pomaga s svojimi zapiski. 

Dijak le redko govori 

prosto, skoraj ves čas si 

pomaga z zapiski, BREZ 

NJIH NE ZMORE IZVESTI 

NASTOPA. 

Dijak bere teze ali zapiske 

tekom celotne 

predstavitve. 

OD PRIPOMOČKOV JE 

POVSEM ODVISEN 

4. VSEBINA Dijak vse zahtevane 

vsebine temeljito 

predstavi; te so skladne s 

Dijak večino zahtevanih 

vsebin temeljito predstavi.  
Dijak vključi le nekatere 

vsebine ali pa vsako 

vsebino le skromno 

Dijak predstavi le eno od 

zahtevanih vsebin./ Dijak 

zahtevane vsebine zelo 

Dijak predstavi napačne 

vsebine./ Dijak ni pripravil 
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tezami. 

ZASTAVLJA ODPRTA IN 

NEDOREČENA 

VPRAŠANJA, NANJE 

SKUŠA ODGOVORITI in 

poziva poslušalstvo k 

aktivnostim. 

  

Prostora ne aktivira, 

Vsebina je zgolj naučeno 

predstavljena. 

predstavi. 

Vidne so pomanjkljivosti, 

vsebino je nujno korigirati 

in temeljno dopolnjevati. 

skromno predstavi. predstavitvene vsebine. 

5. BESEDIŠČE IN 

VSEBINA 

Besedišče je 

nadpovprečno bogato. 

Dijak razloži zahtevne 

in/ali neznane izraze – 

pojme; tujke, jih ima 

zabeležene na tezah in jih 

v podajanju snovi 

smiselno uporablja. 

Besedišče je bogato. Dijak 

razloži zahtevne in/ali 

neznane izraze površno ali 

nedorečeno. 

Besedišče je povprečno. 

Dijak razloži nekatere 

zahtevne in/ali neznane 

izraze, smisla in pomena 

njih ne pozna.  

Besedišče je skromno. 

Dijak ne razloži zahtevnih 

in/ali neznanih izrazov. 

Besedišče je tako 

skromno, da poslušalec 

dijaka ne razume./ Dijak 

ni pripravil predstavitve. 

6. JEZIKOVNA 

PRAVILNOST 

IZRAŽANJA IN 

VSEBINA 

Dijak uporablja zahtevne 

jezikovne strukture. 

Slovničnih napak ni. 

Dijak uporablja zahtevne 

jezikovne strukture. 

Slovnične napake se 

pojavljajo občasno, niso 

bistveno moteče za 

razlago. 

Dijak uporablja enostavne 

jezikovne strukture in/ali 

slovnične napake se 

pojavljajo pogosteje, 

napake te vrste motijo 

predstavitveno vsebinsko 

celovitost. 

Dijak uporablja enostavne 

jezikovne strukture in pri 

tem naredi mnogo 

slovničnih napak. 

Dijak naredi toliko 

slovničnih napak, da je za 

poslušalca vsebina 

nerazumljiva./ Dijak se ni 

pripravil predstavitev. 

7. TEZE IN NJIHOV 

POMEN ZA 

PREDSTAVITEV 

(Pripravljene so na dveh 

straneh – dveh listih 

TEZE SO KOREKTNE, 

NESPORNE. 

Zapis obseba dve strani 

tiskanega gradiva, na 

najem so zajete vse 

vsebine in miselni vzorec, 

TEZE SO PRIPRAVLJENE – 

KOREKTNE, vidne so 

manjše pomanjkljivosti, ki 

pa so še znosne. 

TEZE SO V OSNOVNIH 

ELEMENTIH POZITIVNO 

ZASTAVLJENE, razlagalne 

in predstavitvene 

komponente so 

nedovoljšnje in 

nedorečene, obseg ni 

zadovoljiv ali – vidne so 

Teze predstavljajo zgolj 

formalen element, ki nudi 

nevsebinske podatke in 

misli. 

Teze niso pripravljene. 
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tako, da jih sošolci 

vlepijo v zvezek kot 

sestavino snovi!) 

ZAPISANOST 

VSEBINE ! 

ki je vodilo nastopa. 

  

V RAZREDU JE PRISOTNA 

LITERATURA.  

zgolj poenostavitve in 

prirejanja gradiva. 

Gradivo ne nudi 

vsebinskega uvida v 

predstavitev. 

 

Dijak za predstavitev ustnega nastopa predloži naslednja gradiva: - za učitelja ocenjevalni obrazec in 

teze;    -      za slehernega sošolca v razredu teze.; Tezam je možno dodati tudi slikovno gradivo, ki zajema 

tretjo in četrto stran celote gradiva. 

  

 Zbrano število točk: .................................; OCENA. ............................................................;   

 PODPIS MENTORJA:  ................................................... IN DATUM: .................................. 
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4.  . Kriteriji in merila za ocenjevanje  

4.1 Kriteriji ocenjevanja pisnih izdelkov  

4.2  Kriteriji  ocenjevanja seminarskih nalog so sestavni del Gradiv dijakov za delo pri predmetu. Navodila za 

izdelavo nalog  in obiski  konzultacij so priloga seminarske naloge.  

4.3  Kriteriji  Testa logika so dijakom posredovani v pisni obliki. Meje za ocene pri pisnem ocenjevanju testa so: 

a) neželjena in nepotrebna ocena:  nezadostno (1), manj kot 50 %; 

b) zadostno (2): 50% in več, 
c) dobro (3): 63% in več, 

d) prav dobro (4): 77% in več, 
e) odlično (5): 90% in več. 
Kriteriji  pisanja esejev so dijakom posredovana v pisni obliki kot ocenjevalni obrazci skupaj z navodili za delo pri 

predmetu. 

Dijaki vse kriterije in ocenjevalne liste ter druga navodila prejmejo v pisni obliki in jih za posamezne pisne 

naloge priložijo izdelkom. 

  



 

 

 

2
8
.8

.2
0
1
6
 

 

 
  

19 

4.4 Kriteriji in ocenjevanje ustnih vsebin in nastopa 

Splošna opomba:   

Izhodišče: ustno preverjanje je dialog v poznavanju vsebine in v oblikovanju ter predstavljanju dijakovega mnenja. Osnovo 

predstavlja v šoli in doma predelana vsebina in njeno poznavanje. 

Ocene ustnega preverjanja in nastopanja 

4.4.1 Ocena odlično (5) zajema:  

USTNO PREVERJANJE: //poznavanje in razmišljanje o vsebini; pomemben je dialog sam, terminologija in jezik 

dialoga je bogat in smiseln, razprave je konsistentna, dijak mnenje ima – ga argumentira //:  odgovor je jasen , 

tudi celovit in razviden je poglobljen uvid v zastavljen problem s primerno argumentacijo in s predstavljeno lastno refleksijo, 

zastavljanje dodatnih vprašanj dijaku/inji ne povzroča problemov, sklepanje je prepoznavno in odnos: vzrok – posledica je 

dijaku poznan, ta se nanaša na zastavljeno vsebino, ta je jasna, dijak vodi dialog o problemu in dialog sprejme, (dijak ima  

urejen  lasten zvezek in gradiva). Izraženo drugačno ali kritično mnenje in njegovo spoznanje do besedila v katerem so 

prisotne nove in drugačne vsebine, ne vplivajo na zmanjšanje kvalitete ocene.   

Dijak dialog v poznavanju vsebine in v oblikovanju mnenja lahko tudi suvereno vodi. 

USTNI NASTOP: dijak/inja vsebino pozna, jo suvereno v razredu interpretira, odpira in postavlja vprašanja na katera tudi 

išče rešitve - odgovore, z avtorjevim mnenjem lahko tudi polemizira, ustvarja dialog, ume navajati avtorjeve misli in odpira 

novo – tudi lastno vsebino, govorno in jezikovno suvereno nastopa pred sošolci, postavlja tezo, sintezo in je pripravil/a 

ustrezno učno vsebino za sošolce. Nastop se razume kot dovršeno  intelektualno govorno in strokovno dejanje. Govor in 

govorniške veščine dijaku niso tuje. Dijak dialog v poznavanju vsebine in v oblikovanju mnenja to suvereno vodi. 
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4.4 .2 Ocena prav dobro (4) zajema: 

USTNO PREVERJANJE: //poznavanje in navajanje, vidni so poskusi dialoga , jezik je korekten, dijak vsebino 

predstavi kot verodostojno, dijak lastno mnenje ima, ga ne argumentira //: vidno je razumevanje problema in 

primerna argumentacija, poznavanje problema se prepozna in  vidna je vzročno - posledična zveza vsebine,  (dijak razpolaga 

z lastnim zvezkom in gradivi, ki jih  ima). Izraženo drugačno ali kritično mnenje in spoznanje do besedila v katerem so 

prisotne nove in drugačne vsebine ne vplivajo na zmanjšanje ocene. 

Dijak dialog v poznavanju vsebine in v oblikovanju mnenja delno vodi, prepoznavno vsebino lahko poda, izrazi 

tudi osebno mnenje, ki ga skuša argumentirati. 

USTNI NASTOP: dijak/inja vsebino pozna, jo povzema , le delno jo interpretira, delno ali manj jasno odpira in postavlja 

vprašanja, z avtorjevim mnenjem ne polemizira, ustvarja pripoved o vsebini  - dialoga ni, ume sicer navajati avtorjeve 

misli, te niso povezane,  tudi z lastno vsebino ne polemizira, govorno in jezikovno nastopa pred sošolci, postavlja tezo manj 

jasno, sintezo opravi manj jasno in izdela ustrezno učno vsebino – teze za sošolce. Nastop se razume kot govorno dejanje s 

strokovno verodostojnim sporočilom, ta je vodena.  

Dijak dialog v poznavanju interpretirane vsebine in v oblikovanju mnenja delno vodi, prepoznavno izrazi tudi 

mnenje, ki ga skuša argumentirati. 

  

4.4.3  Ocena dobro (3 zajema):  

USTNO PREVERJANJE: // predstavljanje je skopo, predvsem je nejasno poznavanje problema, jezik izražanja je 

nedosleden, nedosledna je terminologija, vsebina je ohlapno poznana, problem  je v odgovoru zamegljen -  
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manj viden, mnenja dijak ne izraža jasno//: razumevanje problema na osnovnem nivoju obstaja, vendar nepopolno 

argumentiranje vsebine ne  osvetli, zgolj navajanje in nizanje vsebine pomeni predstavljanje posameznih dejstev, vsebina 

povedanega temelji na delnem, nejasnem poznavanju literature, dodatna zastavljena vprašanja so slabo ali nerazumljivo 

odgovarjanja, konsistentnost vsebine, jezika in mišljenja nista prisotni; (dijak lastne zvezek in gradiva ima). 

Dijak dialoga v poznavanju vsebine in v oblikovanju mnenja ne vodi; odgovarjanje je načeloma le korektno, 

brez napak je opravljena reprodukcija podane vsebine. 

USTNI NASTOP: je formalno korektno izpeljan, interpretacija vsebine je splošna, jezik je netočen, terminološki elementi so 

povprečni – nejasni in zamegljeni, vsebine predstavitveno niso dosledno izpeljane, problem je nedorečen, ni izdvojeno 

mnenje interpreta, vsebina je delno jasna, dialog je izpuščen, vsebino nastopa je nujno dodatno korigirati. Gradivo za 

sošolce je predloženo, je nedosledno pripravljeno, mestoma pomanjkljivo. Nastop se razume kot sporočilo, ki ga je nujno 

dopolniti. Dijak dialoga v poznavanju vsebine in v oblikovanju mnenja ne vodi; predstavljanje vsebine je 

načeloma le korektno, opis in navedbe so brez napak, so  opravljena reprodukcija prebrane vsebine. 

 

4.4.4  Ocena zadostno (2) zajema: 

USTNO PREVERJANJE:  // vsebina je dijaku delno poznana, prepoznavanje problema je površno, odgovor je 

delen, vsebina je podana le osnovni ravni razumevanja problema, odgovarjanje je še zadovoljujoče; dialoga ni, 

jezik je terminološko nedefiniran, vidno je le navajanje prebranih dejstev in so vezana le na poznavanje vsebine 

šolskih učnih interpretacij //, podan je slab in okrnjen - nezadovoljiv uvid v problem, vsebino le netočno predstavlja, 

povedano je  prepoznavati s šibko argumentacijo ali z navajanjem  zastavljenega problema dijak ni seznanjen, nepoznavanje 

vsebin je očitno, dialoga o vsebini ni možno vzpostaviti; (dijak zvezek in gradiva ima, je  pomanjkljiv ali neurejen).  
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Dijak dialoga v poznavanju vsebine in v oblikovanju mnenja ne vodi, vprašanja delno razume, odgovori so 

vsebinsko nepovezani , tudi netočni.  

USTNI  NASTOP: je sicer izpeljan, dijak povzema vsebine, jih nekritično navaja, ponavlja vire, nanje se ne sklicuje, 

jezikovno sta nastop in vsebina neurejena, gradivo je nedosledno izdelano, vsebine dijak ne pozna, probleme do neke mere 

niza, osebnega mnenja ne izrazi, ni prepoznano obvladovanje vsebine niti nastop kot govorno dejanje. Prisotno je 

plagiatorstvo, tudi je vidna na pamet naučena vsebina, ta predstavlja oviro za tolmačenje problemov, virov ni navedenih, v 

dialogu vsebine ni možno prepoznati. Potrebna je dodatna interpretacija odprtih problemov. 

Nastop je nekvalitetno zasnovan, predstavlja dejanje, ki ga je nujno  temeljito dopolniti, dijaku se priporoči, da vsebino 

odgovora ponovi. Učitelj zaključi vsebino namesto dijaka.  

 

4.4.5 Ocena nezadostno (1) ;  (ta ne ponuja v dialogu  vsebin vseh ostalih – pozitivnih ocen):  

USTNO PREVERJANJE: //vsebina dijaku/injii ni poznana, dialoga ni, jezik izražanja je nejasen, terminologija v 

pogovoru izostaja;  umanjkanje poznavanja  delov in celote zastavljenih vprašanj in vsebin/e je očitno, dijak ne 

želi odgovarjati, lahko tudi pove, da ne zna, dijak na različne načine zavrača pogovor, se morda ne odziva na 

iniciiranje dialoga, si ne zapisuje vprašanj/a in podobno, ne pristopi k napovedanemu preverjanju //, vidno je 

umanjkanje vsebine in poznavanje problema in očitno je nepoznavanje dela ali celotne vsebine. Med preverjanjem je 

prepoznati nezanimanje in očitno neznanje ter fizično in intelektualno odklanjanje sodelovanja. Med vodenjem dialoga lažje 

ali grobo moti sošolce, si sposoja med preverjanjem znanja gradiva - zvezek, namensko poškoduje šolski inventar ipd.. 

(Dijak zvezka in gradiv nima, vsebina zapisov je morda le delno urejena ali zvezka in gradiv sploh nima).  

Dijak dialoga v poznavanju vsebine in v oblikovanju mnenja nikakor ne želi ali ne vodi. 
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USTNI NASTOP: Dijak nastop skuša izpeljati, gradiva in materialnih sredstev ni za nastop ni pripravil, sklicuje se na 

prebrano literaturo (za katero trdi, da je ni razumel , ipd.), jezik interpretiranja je skromen, vsebina dijaku je le delno - 

preslabo znana, interpretacija in drugo je nedosledno, interes za opravljanje nastopa sicer  obstaja, vsebina je dijaku v delih 

in celoti nepoznana. V nastopu je očitno zavajanje poslušalstva z delnimi vsebinami in z zavajajočimi vsebinami, z 

navedenimi neverodostojnimi viri. Nastop želi dijak opraviti  z namišljeno in neprebrano vsebino in s ponarejenim ali 

neargumentiranim, čeprav morda predloženim  gradivom. 

4.5  Napovedovanje datumov vseh oblik preverjanja: 

--- USTNO in PISNO preverjanje je dijakom  napovedano (dogovorjeno je v razredu). Velja za vso šolsko leto naprej. 

Korekture se opravijo le v minimalnem obsegu. 

--- Datumi so v razredih z dijaki dogovorjeni in zato (razen v izjemnih primerih : hospitalizacija, nesreča, ipd.) 

negibljivi. Napovedani datumi se smejo prestaviti tudi zaradi objektivnih, v dnevu preverjanja ugotovljenih dejstev, ki so 

ugotovljeni z dijaki razreda (nesreča, splošna zdravstvena situacija v razredu ipd.).   

--- Datumski spisek dijakov preverjanja ima poleg učitelja tudi pooblaščen dijak razreda, zato se ponovnih in novih 

datumskih opcij ne postavlja. Dijaki, ki se napovedanim obveznostim  izogibajo,  bodo ali  preverjani izven napovedanega 

roka ali v roku, ki bo določen  naknadno. Za dijake, ki pisnih obveznosti ob dogovorjenem roku ne opravijo, pišejo npr. 

test ali esej ob prvi naslednji prisotnosti pri pouku; zavrnitev te pisne obveznosti se oceni z negativno oceno. Oceno se 

vpiše v redovalnico. Če dijak zavrne pisanje in identifikacijo testa, se na testno gradivo podpiše drug navzoč dijak in 

učitelj. S tem se v razredu zabeleži stanje odklanjanja pisanja testa. 

Dijakov za opravljanje katere koli oblike preverjanja znanja, oddajanja gradiv ipd. učitelj in sošolci ne 

iščemo ali ne pozivamo k sodelovanju. Predmet filozofija je tudi etičen, pomeni, da dijak za svoje ocene skrbi 
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sam in je zavoj uspeh tudi sam odgovoren. V primeru ugotovljene slabe odgovornosti dijakovega dela bodo o 

tem obveščeni razredniki in starši. 

--- Dijaki so za pridobitev  vseh in posebej pozitivne ocene dolžni poskrbeti sami. Na ta način se 

oblikuje  etičen princip samokritičnosti in samorefleksije.  

  Negativne ocene dijaki popravljajo načeloma naslednjo šolsko uro. Če se dijak sam ne odloči za popravljanje 

ocene, se razume, da vsebin ni opravil in so bile s strani dijaka neobravnavane. Nepopravljanje ocene dijak sporoči 

učitelju. 

 

5.  Popravljanje in izboljševanje ocen med poukom  

  
5.1 Popravljanje negativnih ocen med šolskim letom 

  

1.     Popravljanje negativnih ocen dijak opravi naslednji dan ali v dogovoru z učiteljem čim prej. Teste Logika 

popravljajo dijaki vseh skupin z negativno oceno obvezno in skupno. Pisanje se opravi v času konzultacij. Popravljanje 

negativnih ocen je ZELO zaželeno in priporočljivo. 

2.     Popravljanje ocen ustnega preverjanja dijaki opravijo najmanj v dveh tednih po negativni  ocenjenosti.  
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3.     Popravljanje sem. nalog dijaki opravijo v 14. dneh od prevzema negativno cenjene naloge. Pri popravljanju sem. 

nalog so dijaki dolžni upoštevati zapisane opombe učitelja - mentorja in te dele s formalnega ali z vsebinskega značaja 

odpraviti. Ob ponovni predložitvi popravljene naloge dijaki predložijo nov - korigiran  in stari – s korekturami 

opremljen izvod seminarske naloge. Ocena se korigira na starem ocenjevalnem listu. Obvezno popravljanje in 

dopolnjevanje nalog je namenjeno načeloma le negativno ocenjenim nalogam - dijakom. Dijaki, ki oddanim seminarskim 

nalogam ne predložijo ocenjevalnih obrazcev, tako v prvem izvodu, kot v popravljalnem delu dopolnjene oddaje 

seminarske naloge, se naloga oceni negativno. Ta ocena se vpiše v redovalnico. 

4.     Dijaki, ki v rednem roku seminarskih nalog niso oddali in so tako prejeli negativno oceno, so te dolžni oddati v 

roku sedmih (7) dni po dogovorjenem roku oddaje naloge. Časovno zakasnelo oddanim nalogam dodatnih rokov in 

pregledov ni namenjenih. 

5.     Negativne ocene s pisanja esejev dijaki popravljajo s pisanjem dodatnega – tretjega eseja. V tretjem pisanju 

dijaki pišejo tisti esej, ki so ga pred tem pisali slabše. Za popravljeno oceno se vnese v redovalnico ocena pridobljena z 

dveh bolje pisanih esejev. Dijaki, ki niso zbrali iz treh pisanj esejev pozitivne ocene, se negativna ocena vpiše v 

redovalnico. 

6.     Dijak sme izboljševati negativno in pozitivno oceno tudi med šolskim letom. Kriteriji pri pisnih ali ustnih 

izboljševanjih ocen so enaki. V primeru izboljševanja ocen se upoštevata obe oceni.  
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5.2  Izboljševanje pozitivnih zaključnih ocen  

  

1.     Vsak dijak lahko  izboljša POZITIVNO oceno. Za izboljševanje in vsebino se dogovori z učiteljem.  

2.     To dijak opravi z dodatnim: 

Ali ustnim nastopom tako, da izbere iz DODATNO IN NOVO DOGOVORJENO ALI DOLOČENO OBRAVNAVANO 

LITERATURO po lastnem izboru iz B DELA spiska fil. literature. Nastop opravi v razredu, pred sošolci in v 

soglasju z učiteljem. 

ali: se odloči za pregledno predstavitev celoletne snovi dela vsebine ali vsebine celotnega šolskega leta 

predmeta.  
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6. Oblikovanje zaključne ocene  

  

SKUPNO NAČELO UČITELJA/mentorja in dijakov izhaja iz etičnega smotra, da naredimo že prvič s pripravo in 

vajo najbolje. V tem se vidi pozitiven odnos posameznikov in skupine.       

6.1 Prvo ocenjevalno obdobje: 

-          Dijak je neocenjen, če v ocenjevalnem obdobju ne pridobi nobene ocene. 

-          Dijak je negativen, če ima v ocenjevalnem obdobju  nepopravljene negativne ocene .  

 

6.2 Drugo ocenjevalno obdobje in zaključevanje ocen:  

-          Dijak/dijakinja mora opraviti v šolskem letu vse ustne in pisne obveznosti in  pridobiti zanje pozitivne ocene .    

-          Dijaku se ob zaključevanju ocen upoštevajo vse pridobljene ocene , te so  ob zaključevanju enakovredne in 

tvorijo skupno zaključno oceno vnosa vseh  podatkov ocen v  e-Asistent.  Izračunavanja deležev in razmerij pri 

zaključevanju ocen niso predvideni. Učitelj zaključuje ocene v razredu – javno;  

 1.   Če dijak v času zaključevanja ni prisoten, se ocena ne zaključi brez njegove navzočnosti. Izjema je bolezen in 

druga opravičena odsotnost dijaka. V tem primeru se ocena zaključi v razredu skupaj z dijaki zadnjo uro pouka ob 

roku zaključevanja ocen. 
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 2. Dijaki vodijo tudi osebno redovalnico; ta predstavlja hkrati tudi dijakovo načrtovanje lastnih aktivnosti. 

Osebna redovalnica ali načrt dela je podatkovno veljaven ob pogoju podpisov ocen učitelja. V načrt dijak vpisuje 

vse ocene.  

 3.  Dijak, ki je opravil vse obveznosti, lahko predlaga zaključitev ocene že v drugi polovici aprila 

tekočega šolskega leta. 

 4.  Za pozitivno zaključeno oceno mora dijakova ocena v e-Asistentu znašati  najmanj rezultat:2,0(dva) 

vrednosti izračuna e-Asistenta; nasprotno se zaključi ocena z: 1.00 (nezadostno). 

  5.  Ocene, ki povprečno vključno vrednosti: 2,5; 3,5 in 4,5 se zaključujejo v nižjo ocenjeno vrednostjo; 

ocene izračunane z vrednostmi: 2,6; 3,6 in 4,6 se zaokrožujejo k višji oceni. 

 

7      Izvedba popravnih, predmetnih, dopolnilnih in sprejemnih izpitov 

  

7.1   Opravljanje vseh izpitov je pisno in ustno. 

7.2   Ista navodila in kriteriji veljajo za popravne izpite, predmetne izpite, dopolnilne izpite in sprejemne izpite. 
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7.2.1        A)  Pisni del zajema :   

Pisanje eseja v obsegu 1000 besed, izdela se miselni vzorec/koncept in nanj zapiše tezo, ki je v eseju 

obravnavana; pisanje traja 90 minut. 

Vsebine esejskih nalog se nanašajo na obravnavano snov, ki je bila v tekočem šolskem letu predstavljena in je bila 

zajeta v esejskem pisanju rednih podajanj snovi. Vsebina esejskih vprašanj se nanaša na pisanje eseja iz vsebin besedil:  

-          --   Platon, Država; --          Aristotel, Nikomahova etika; -- Descartes, Meditacije; -- Nietzsche, Tako je govoril Zaratustra;  in -- Sartre, Izbrani spisi. 

Esej  kandidat piše tako, da naslov in izhodišče pisanja eseja izvleče naključno med večjim številom ponujenih 

naslovov  vsebin, kot so  bila obravnavana pri rednem šolskem delu. Esej se oceni skladno s kriteriji ocenjevanja 

uporabljenimi pri rednem šolskem delu.  

  

7.2.2         B)  Ustni del izpita traja 30 minut, od  tega: 

Priprava na dialog traja: petnajst (15) minut in predstavlja priprave kandidata na ustno vodenje dialoga in Ustni 

del izpita (dialog),  ki traja najmanj petnajst (15) minut,  pomembno: (če je kandidat na izpit  temeljito pripravljen,  

sme ta trajati z njegovim soglasjem  dialog tudi daljši  čas.).  

Zastavljena vprašanja KANDIDAT ALI DIJAK naključno izvleče; vprašanja so pripravljena, obsegajo tri različne sklope vsebin, 

nanašajo se na celotno obravnavano snov rednih predavanj šolskega leta.  
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7.2.3        C)  Vprašanja ustnega preverjanja se nanašajo na teme iz naslednjih vsebin: 

 -- Antična filozofija;   
   Grška mitologija in predsokratovska fil. misel, --   Platon, Država; -- Aristotel, Nikomahova etika,  

 -- Humanizem, -- Giordano Bruno;  
 --  Novoveška filozofija, racionalizem  in empirizem:  
--  Hume, Raziskovanje človeškega razuma; --   Descartes,1. in 2. Meditacija;  

--  Sodobna filozofija: 
 --  Mill, O svobodi, -- Nietzsche, Tako je govoril Zaratustra; --  Sartre, Izbrani spisi; 

Vsa  gradiva, ki so predmet preverjanja in odgovarjanja kandidatom dosegljiva na spletnih straneh šolske knjižnice SVŠGL.  

Kriteriji ocenjevanja ustnega preverjanja znanja na izpitih  

Za ustno ocenitev kandidatovega znanja se uporabljajo isti kriteriji kot za redno ustno preverjanje pri pouku v tekočem 

šolskem letu.  Kriteriji so definirani v tem gradivu pod zaporedno številko: 4., naslov:  Kriteriji ocenjevanja ustnega 

preverjanja znanja.  

 

7.2.4        Zaključevanje ocene na izpitu 

Obe oceni: a) pisna ocena iz pisanja eseja in b)  ustna ocena iz ustnega dela izpita tvorita  skupno zaključeno oceno.  

Znanje na izpitu se sme oceniti z vsemi zakonsko opredeljenimi ocenami. Te so predstavljene tudi v teh kriterijih v poglavju 

ocenjevanje. 
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8 Dijakovi pripomočki gradiva - besedila in materialni pripomočki pri 

pouku  

  

ZVEZEK: predstavlja obvezen  del dijakovega spremljanja pouka; priporočljiv obseg je (cca. 80 strani),  

dijak ga uredi, ki  sestoji iz: 

A dela ZVEZKA, ta predstavlja šolsko delo in uvid v sodelovanje ter oblikovanje zapiskov pri pouk ter 

dokumentiranju nastopov.    

Zvezek dijaku predstavlja osnovno dokumentacijo sodelovanja in navzočnosti  pri pouku. Zvezek dijak opremi z 

osebnimi podatki: šolo, razredom, imenom in priimkom, šolskim letom. To zapiše na A in na B strani 

platnic zvezka. Pri pregledu domačih nalog zvezki brez identifikacije niso obravnavani. V tem primeru 

se razume, da dijak zvezka ni oddal. 

Namen in vsebina: (Vanj beleži dijak vsebine in vsa lastna vprašanja preverjanja in vprašanja preverjanja 

sošolcev;- tudi vsebine nastopov, tudi drugo prejeto gradivo pri predmetu) , ki je v zvezek prilepljeno. 

REDOVALNICA DIJAKA: Dijak v zvezku na A strani platnice zvezka vodi tudi osebno redovalnico ocen in 

vseh pri predmetu terjanih in načrtovanih obveznosti. Redovalnica predstavlja tudi dijakov načrt 

šolskega in domačega dela pri predmetu. 

Dijak izključno lasten zvezek z osebnimi zapisi sme uporabljati pri preverjanju znanja. Osebni zapisi predstavljajo 

dijakove  rokopisne in ne fotokopirane zapise. 
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B del ZVEZKA: v katerega dijak piše domače eseje – vaje v pisanju eseja, (skupaj najmanj pet (5) 

rokopisnih esejev in miselnih vzorcev. Vanj so vpisani tudi dodatno zapisani  eseji, ki predstavljajo dijakove  

vaje in priprave na pisanje šolskih esejev).  

Ta del dijakovih dejavnosti bo ob datumu pisanja šolskega eseja pregledan. Za manjkajoče domače 

napisane vaje se dijaku ocena iz pisanja esejev lahko tudi zniža za vsak esej. 

Gradiva, pomembna informacija:  

Logika z metodologijo, tiskana – fotokopirana oblika; 

Gradiva, ki jih dijak kopira s šolske e knjižnice za vsebine: Ant. Fil. Mitologija; Parmenid, Fragmenti, 

Platon: Država; Aristotel, Nikomahova etika; Descartes, Meditacije; Nitzsche, Tako je govoril 

Zaratustra; Sartre, Spisi,  

Izbrano besedilo za seminarsko nalogo in drugo izbrano besedilo za ustni nastop. 

Nabavo gradiv  dijaki uredijo sami.  

Druga materialna sredstva: papir, plakatni papir za pripravo plakata ob  nastopu, 1-2 kosa,  delujoča pisala za beleženje 

vsebin pouka, pisanje esejev in za pisanje domačih nalog; barvaste svinčnike, po dijakovi želji tudi sorodno.   

 


