
Ustna ocena: PREDSTAVITEV POKLICA 

 

Vsak učenec svoj poklic izbere iz seznama poklicev Centra za informiranje in poklicno svetovanje 

Zavoda RS za zaposlovanje, za katerega tam dobijo osnovne napotke o vsebini in literaturi. Okvirni rok 

za izdelavo predstavitve je 1 mesec – učenci bodo teme predstavljali v začetku meseca aprila.  

 

Na pridobitev ocene vpliva več sestavin (elementov) naloge ali izdelka:  

 vsebina - možnih 6 točk 

Biti mora zapisana in predstavljena razumljivo, zanimivo in sistematično (v logičnem 
zaporedju: uvod, jedro, zaključek; z vizualno podkrepitvijo v Microsoft Power Point 
programu. Slikovni primeri in drugi dodani elementi morajo biti opremljeni z (ustno) 
razlago. Učenci naj se izogibajo uporabi tujk ali strokovnemu poimenovanju pojava oz. 
terminologiji, če ga ne razumejo. Poleg splošne predstavitve problematike mora 
predstavitev vsebovati še kritično mnenje učenca o predstavljenem poklicu. Učenec naj 
poleg vira, ki mu ga je posredovala učiteljica, sam poišče še en dodaten vir za pripravo 
predstavitve. 

 predstavitev teme - možnih 6 točk 

Biti mora prepričljiva, nazorna in izvirna. Ustno poročanje (govorjenje) mora biti mora 
sproščeno, glasno in razločno. Zapisane ugotovitve mora učenec razumeti in znati 
zagovarjati svoje trditve. Predstavitev je opravljena v točno določenem času (od 2 do 5 
minut).  

 oblika izdelka - možne 3 točke 

Učenec na dan predstavitve v elektronski in/ali pisni obliki odda izročke predstavitve in 
vire zanjo. Izdelek mora biti estetsko izdelan, zgradba izdelka pa sistematično 
prikazana in čitljivo napisana. Biti mora brez večjih slovničnih napak. Predstavitev naj 
vsebuje le ključne podatke oziroma besede in ne celotnega besedila. Slike, grafični 
prikazi ipd. morajo biti opremljeni s podnapisi. Pravilno morajo biti zapisani oz. citirani 
uporabljeni viri in literatura. 

 

Naloga bo ocenjena po naslednjih kriterijih: 13,5 - 15 točk (90- %)  = odlično (5) 

      11,5 - 13 točk (75-89 %)  = prav db (4) 

 9 - 11 točk (60-74 %)  = dobro (3) 

 6 - 8 točk  (45-59 %) = zadostno (2) 

 

Predstavitev naj vsebuje naslednje točke: 

 kratek opis poklica s pojasnitvijo vzrokov za njegovo izbiro 

 opravila in naloge poklica 

 znanja in spretnosti za poklic 

 razmere za delo v tem poklicu 

 šolanje za poklic in možnosti zaposlovanja v tem poklicu s komentarjem 

 

Vir za pripravo predstavitve: 

 Opisi poklicev: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev in 

http://www.mojaizbira.si/ 

 Statistični podatki o zaposlovanju (delovna mesta in brezposelne osebe): 

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/TrgDela/Statistika/Default.aspx?t=0 

 ________________________________________________________________ 

 

Izbral sem poklic: 

___________________________________________________________________________ 
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