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PRIPRAVA NA USTNO
PREVERJANJE
ali

kako ravnati pri ustnem preverjanju znanja

CENTER ZA NEFORMALNA ZNANJA
Sabina Hajnrih s.p. MARIBOR, Koroška cesta 6

USTNO PREVERJANJE ZNANJA

USTNO PREVERJANJE ZNANJA (USTNI IZPIT)
V sedanjem času je po šolah mnogo različnih testov znanj, ki pa ne omogočajo celovite preverbe.
Model preverjanja znanja v pisni in ustni obliki je pri preverjanju še močno prisoten.
Pri pisnem izdelku šteje predvsem uporaba pridobljenega znanja in natančnost, ustni del preverbe znanja
pa zahteva veliko več. Kandidat dokazuje svoje znanje z razumevanjem vprašanja in ustno predstavitvijo
odgovora. Na kakovost odgovora ima direkten vpliv razen znanja še govorna sposobnost, izrazoslovje in
psihofizične sposobnosti kandidata (med drugim tudi trema!).
Ustno preverjanje znanja ni nikakršen BAU-BAU. Zmogle so ga vse generacije pred teboj in previharile
ga bodo tudi sedanje, pa tudi bodoče generacije. Pri pripravah lahko kot pomoč uporabiš koristne
napotke na naslednjih straneh.
Veliko uspeha!
Stran 2

KAKO SE VESTI PRI PREVERJANJU

KAKO SE VESTI PRI USTNEM PREVERJANJU






BODI SAMOZAVESTEN(NA)
VZEMI SI ČAS ZA ODGOVOR
ODGOVARJAJ JASNO IN GLASNO
VEDI SE VLJUDNO IN SPROŠČENO
KADAR NE POZNAŠ ODGOVORA TO TUDI
ODKRITO POVEJ

Stran 3

RAZMISLEK ZA KONCENTRACIJO

KAKO RAVNATI

(ali kaj lahko razen znanja še pripomore k dobremu rezultatu)

PREMOR ZA RAZMISLEK IN KONCENTRACIJO
Čeprav želiš na učiteljevo vprašanje odgovoriti takoj, si vzemi čas za
kratek premor. Zberi se, svoje misli osredotoči na zastavljeno vprašanje
ter odgovori po kratkem preudarku. Pri odgovoru se ne oddaljuj od
zastavljenega vprašanja ali teme.
Pomembno: Ne odgovarjaj z vprašalnicami - takšen način daje vtis
nesigurnosti.

SAMOZAVEST IN STIMULACIJA
Zaprosi prijatelja/ico ali družinskega člana, da prevzame vlogo
izpraševalca. Z vajo se izogneš občutku nesigurnosti pri preverjanju.
Premisli tudi o vprašanjih, ki bi lahko bila zastavljena ter pripravi
odgovore.

LUKNJE V ZNANJU
Na preverjanje znanja si pripravljen, kljub temu pa obstoja možnost, da
na zastavljeno vprašanje ne poz- naš odgovora. Brez panike!
Stran 4

SPREMLJANJE ODZIVA SPRAŠEVALCA
Ohrani trezno glavo. Izgovori »to pri pouku nismo vzeli« ali »doma sem
to znal« niso primerni. Povej izpraševalcu, da na vprašanje ne znaš
odgovoriti ter se pripravi na naslednje vprašanje.

PONOVLJENO VPRAŠANJE
Prejeto vprašanje nisi razumel/a ali pa si del vprašanja preslišal/a. Vljudno zaprosi
izpraševalca, da vprašanje ponovi.

DRŽA TELESA
Drža telesa lahko pri preverjanju znanja oddaja pozitivne ali negativne signale.
Bodi pozoren/a na naslednje:
 drži se vzravnano ter glej izpraševalca prijazno, zainteresirano in pričakujoče
 pri govoru uporabljaj roke in obrazno mimiko
 govori razločno, glasno, ne prehitro in v kratkih stavkih
 pozornost usmeri tudi na telesno držo in geste izpraševalcev
o prikimavanje - pri odgovorih si na dobri poti
o gubanje čela in podobno – hitro premisli odgovor še enkrat.

Stran 5

Sabina Hajnrih s.p. Koroška cesta 6, MARIBOR








INŠTRUKCIJE ZA UČENCE IN DIJAKE
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UČNA POMOČ UČENCEM
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TUJI JEZIKI SKOZI POGOVOR
POGOVORNA NEMŠČINA ZA VSAK DAN
DRUGE STORITVE PO POTREBI STRANK

