KRITERIJI OCENJEVANJA PRI PREDMETU SNOVANJE IZDELKOV
program srednjega poklicnega izobraževanja – MIZAR 3. LETNIK (prenovljeni program)

1. NAČINI OCENJEVANJA
Dijak si pri posameznem sklopu pridobi naslednje ocene:
Vsebinski sklop, poklicne
kompetence

SNI 3

NAČINI OCENJEVANJA
 ocena dnevnika in
 ocena izdelave izdelka ( postelja in regal)

2. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IZDELKOV TER DELAVNIŠKIH DNEVNIKOV:
Pri posameznem sklopu od SNI 3 si dijaki pridobijo minimalno eno oceno iz delavniškega dnevnika in eno oceno skupinske in individualne izdelave izdelkapostelje in regala. Poleg minimalno določenih ocen, se ovrednoti vsak napredek pri dijaku, upoštevanje varnega dela in upoštevanje zaščitnih naprav pri izdelavi
izdelka. Učitelj ima pravico preverjati znanje iz predhodnih obdobij, ki so ključnega pomena za dosego ciljev za izdelavo izdelka. Če dijak v posameznem sklopu
ne doseže minimalnega standarda znanja, mora to doseči v dogovoru z učiteljem s katerim določita datum popravljanja.
Nezadostno (1) Ni izdelal izdelka, ki mu je bil dodeljen po učnem načrtu. Izdelka ni izdelal v predpisanem času. Ni oddal delavniških poročil v
dogovorjenem roku.
Površno narejen izdelek, slabe kakovosti, dimenzijsko pa odgovarja. Poročilo s slabo tehnično pisavo, slabe in površne
Zadostno (2)
oziroma manjkajoče skice.
Zadovoljivo narejen izdelek, ustrezna izbira lesa, dimenzijsko odgovarja. Dobro pripravljeno poročilo, pisava povprečna, skice
Dobro (3)
zadovoljive.
Prav dobro (4) Natančno izdelan izdelek, ustrezna izbira lesa, samostojnost in marljivost pri delu, kakovostno pobrušen, dimenzijsko
odgovarjajoč. Dobro narejeno poročilo, dobra tehnična pisava, skice natančne.
Zelo natančno in kakovostno izdelan izdelek v predvidenem ali celo krajšem času. Vesten, marljiv in samostojen pri delu.
Odlično (5)
Ustrezna izbira materialov, kakovostno pobrušen, dimenzije pa odgovarjajo dani skici ali načrtu. Zelo lepo izdelano poročilo,
tehnična pisava brezhibna, skice so natančne in pregledne.
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3. NAČRT PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
VSEBINSKI
SKLOP:

SNI 3

ČASOVNA
OPREDELITEV:

september april

CILJI

PREDVIDEN PREIZKUS ZNANJA

- Izdela izdelek ter zagovarja tehnološki postopek izdelave
- Delavniški dnevniki pozna osnovne konstrukcijske materiale, vrste in oblike
postelj glede na uporabo in konstrukcijo;
- na primeru klasične postelje in regala spozna in skicira osnovne sestavne dele
in vezavo posameznih delov regala in postelje( skončnice, stranice, vezne letve,
okovje)
- pozna načine stabiliziranja masivnih plošč in robno obdelavo plošč izdelanih iz
ploščnih materialov (različni nalepki);
- pozna osnovne merske standarde pri konstruiranju miz postelje
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Delavniški dnevnik
Skupinsko in individualna izdelava izdelka
- postelje in regala

