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MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2016/17 

 
 
Dijakinja / dijak pridobi šest ocen v šolskem letu. Ena ocena je ustna in se tiče 

tehničnega znanja uporabe opreme (kamera, program za video montažo). Ostale 

ocene dijak/inja pridobi s praktičnimi vajami, pri čemer je ocenjena vsaka praktična 

vaja, ki se pri pouku izvaja. Vaje, ki so obsežnejše se lahko ocenjujejo po sklopih.  

 

V celotnem letu dijakinja / dijak pridobi šest  ocen in mora pri pouku opraviti najmanj 

75% praktičnih nalog, sicer mora te opraviti samostojno ali v skupini izven šolskega 

časa. 

 

Dijakinja / dijak pridobi ocene z izdelki narejenimi samostojno ali v skupini. Za vsak 

praktični izdelek dobi po eno oceno. Končna ocena je povprečje pridobljenih ocen, pri 

čemer se upošteva tudi napredovanje. V ocenjevalnem obdobju je ocena negativna, 

če je povprečna ocena nižja od 1, 5 ali če dijak/inja ne opravi 75% vseh praktičnih 

vaj. Dijak/inja lahko ocene popravi med poukom tako, da samostojno opravi kakšno 

praktično nalogo ali je ustno vprašan/a. Ocenjuje se pravilna raba teoretično in 

praktično pridobljenega znanja pridobljenega pri pouku ter kreativni pristop.  

 

Kriteriji za ocenjevanje vaj: 

 tehnična korektnost izdelka na podlagi praktičnega in teoretičnega znanja, 

pridobljenega med poukom in aktivnost / angažiranost pri izvedbi, 50%.  

Kriteriji: kvalitetna svetloba, belina, ostrina, gibanje, zvok, montaža, scenarij, 

snemalna knjiga, zvezno gibanje v animaciji ipd. 

 stopnja ustvarjalnosti dosežena pri posnetem gradivu, 50%. 

 

Kriteriji: 

 0%  Kandidat/ka ne more pokazati nobenega vidnejšega dosežka pri 

ustvarjalni vaji;  

 10%  dosežek je neopazen, nedomiseln, neprepričljiv; kandidat/ka pokaže 

zelo malo strokovnega znanja in spretnosti  

 20% dosežek je nedomiseln, neprepričljiv; kandidat/ka pokaže malo 

strokovnega znanja in spretnosti; izrazno ni pretirano zanimiv / domiseln,  



video izdelek ni tekoč, na trenutke dolgočasen, z napakami; pokaže le nekaj 

prvin kakovosti;  

 30% dosežek izraža nekaj domiselnosti ter je vsaj tu in tam prepričljiv; 

kandidat/ka pokaže osnovno strokovno znanje in spretnosti; opazne so 

inovacije v slogu / estetiki, vidni so elementi uspelega eksperimentiranja; 

pokaže več prvin kakovosti;  

 40% dosežek pokaže estetske in stilske domiselnosti; kandidat/ka se poskuša 

približati podani vsebini tudi preko inovativne uporabe filmskih izraznih 

sredstev; izdelek je tehnično izjemno kakovosten in v sozvočju z vsebino, tako 

rekoč brez napak, prepričljivo; solidno strokovno znanje, spretnosti in več 

izvirnosti; dosti prvin kakovosti;  

 50% dosežek je domiseln, opazen in odmeven, zelo razgiban, privlačen, 

zanimiv; kandidat/ka se prepričljivo in izvirno spopade z vsebino AV sporočila; 

njeno/njegovo strokovno znanje je solidno in široko; vsebuje pomembne 

prvine kakovosti.  

 

Pojasnilo: kakovostne prvine so npr. lahkotnost – jasnost – naravnost – duhovitost – 

energičnost – obvladanje vizualne estetike – sposobnost aktualiziranja – uporaba 

raznolikih estetskih pristopov  

 

Ker v področje AV produkcije spada tudi distribucija, dijake / dijakinje spodbujamo k 

distribuciji svojih izdelkov tudi izven šolskih obveznosti. Udeležba na tečajih in 

nagrade lahko dijakinji ali dijaku prinesejo dodatno pozitivno oceno, seveda tudi 

glede na dosežen rezultat. 

 

Tip ocene 4. A, 4.B, 4.C 

praktični 

izdelek 

5 
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seminarska 

naloga 

 

esej  

 



 

Vsebinska znanja: 

 obvlada osnovne tehnike snemanja 

 pozna osnove filmskega jezika in drugih teoretičnih zakonitosti 

 uporabi teoretično in praktično poznavanje tehnologije zapisa slike in zvoka pri 

ustvarjanju in oblikovanju vizualnih sporočil 

 estetsko oblikuje krajše video izdelke 

 uporablja spoznanja pri oblikovanju lastnega filmskega okusa in pri kritičnem 

vrednotenju avdiovizualnih sporočil 

 uporablja računalniško in drugo digitalno opremo pri snemanju vizualnih 

izdelkov (fotografija, video) 

Procesna znanja: 

 funkcionalno uporablja aplikacije za montažo videov in animacij na tabličnem 

računalniku 

 načrtuje in samostojno ali v skupini pripravi krajši video zapis, izvede 

produkcijo krajšega igranega filma, igranega prizora, umetniškega videa ali 

scenskega videa, lahko tudi v sodelovanju z drugimi moduli 

 uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sposobna/en je kritičnega 

odnosa do informacije na spletu in drugje 

 kritično reflektira lastno znanje (učenje učenja) 

 je ustvarjalna/en, daje pobude, sprejema odločitve 

 uporablja znanje, pridobljeno pri video filmski delavnici, v vsakdanjem življenju 

 


