1. Procesiranje podatkov- vsebinski del
KRITERIJ
•uporaba različnih tehnik in
informacijskih virov

4-5 točk
•uporabljeni vsaj trije viri informacij
•primeri izbrani zelo primerni in
raznoliki

2-3 točke
•uporabljena dva poljudna vira, delno
primerna, pomanjkljiva

0-1 točka
•uporabljen le en vir, članek oz.
učbenik; vir manj primeren ali
neprimeren

•interpretacija (predstavitev)
in sinteza podatkov

•odlično povezovanje virov
prodorna interpretacija, prodorna
sinteza različnih virov
•odlična in prepričljiva argumentacija

•povezovanje virov pomanjkljivo
•interpretacija delno ustrezna
•argumenti nepopolni, povezave delno
ustrezne, nejasne ali skope

•le navajanje povzetka vira, ni
interpretacije in argumentov
•ni sinteze, le nizanje dejstev

•presoja vrednosti podatkov

•kritična
•jasna
•odločna

•delno kritična
•delno jasna
•neodločna

•nekritična
•nejasna
•medla

2. Učinkovito predstavljanje in izražanje idej-predstavitveni del, nastop
KRITERIJ
•Jasnost izražanja idej

4-5 točk
•govori prosto
•različne metode izražanja
•prepričljiv nastop

2-3 točke
•si pomaga z napisanim
•nastopa suvereno, na trenutke
neprepričljivo

0-1 točka
•bere napisano
•govori nejasno
•govor ni prepričljiv

•Učinkovitost komunikacije

•govor jasno razumljiv poslušalcem
•predstavlja zanimivosti z osebno
zavzetostjo

•govor jasen nekateri izrazi
poslušalcem tuji
•predstavlja običajna dejstva

•govor poslušalcem nejasen
•uporablja tujke brez pojasnila

•Ustvarjanje kvalitetnih
produktov – povzetek

•povzetek kratek, jasen, zajema bistvo
seminarske naloge

•povzetek deloma jasen
•vsebuje tudi nebistvene podatke

•povzetek nejasen ali prekratek,
povzema le nekaj dejstev

•Plakati, prosojnice,…
Glej opisnike za izdelavo
prosojnic, plakatov

•tehnično lepo narejeni
•dovolj veliki
•vsebujejo le bistveno, učinkovito
predstavljajo bistvo, slikovno opremljeni

•tehnično primerni
•nekateri teksti premajhni
•vsebuje tudi nebistvene podatke

•tehnično pomanjkljivi, premajhni
ali prazni, preveč podatkov oz.
podrobnosti
•na njih je le tekst

3. Sodelovanje (če je v referatu sodelovalo več učencev)
KRITERIJ
•prispevek k delu skupine

4-5 točk
•aktivno sodeluje z drugimi, svoje ideje
kompromisno usklajuje z drugimi, se
dopolnjujoče vključuje v predstavitev

2-3 točke
•sodeluje le tam, kjer vidi osebno
korist, trmasto vztraja pri svojih
idejah, vključuje se le delno

0-1 točka
•sodeluje le pri predstavitvi – polaga
prosojnice, ne pozna dela drugih v
skupini, sodeluje le pri eni
dejavnosti (risanju plakata, zbiranju
literature)

•učinkovito prevzemanje
različnih vlog

•v diskusiji se hitro in jasno odzove na
mnenja drugih
•na vprašanja poslušalcev odgovarja
prepričljivo, z razumevanjem

•odzove se le na nekatera vprašanja
•na vprašanja odgovarja z
razumevanjem, vendar odgovorom
ni kos

•na mnenja poslušalcev se odzove
jezno, na vprašanja odgovarja z
ignoranco
•ne želi ali ne zna dodatno pojasniti
vsebine

