VABILO K ZUNANJEMU OCENJEVANJU PRI SPLOŠNI MATURI
Državni izpitni center vabi k sodelovanju strokovnjake, ki bi želeli postati zunanji ocenjevalci pri
naslednjih predmetih splošne mature:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

angleščina
biologija,
filozofija,
geografija,
glasba,
informatika,
italijanščina,
italijanščina kot materinščina,
kemija,
likovna teorija,
matematika,
psihologija,
ruščina,
slovenščina,
umetnostna zgodovina,
zgodovina in teorija gledališča in filma.

Pogoji:
Zunanji ocenjevalci za posamezne predmete splošne mature so lahko:
–
–
–

visokošolski učitelji in sodelavci s habilitacijo ustreznega strokovnega področja in vsaj dvema
letoma pedagoških izkušenj,
učitelji z ustrezno strokovno izobrazbo, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje predmeta splošne
mature in so poučevali ali poučujejo predmet vsaj dve leti,
upokojeni visokošolski učitelji in sodelavci ter upokojeni srednješolski učitelji, ki izpolnjujejo pogoje
iz prve oziroma druge alineje.

Prednost pri izbiri bodo imeli tisti, ki poučujejo v gimnazijskih programih.
Pri predmetu likovna teorija pogoj iz druge alineje izpolnjujejo vsi, ki poučujejo/so poučevali likovne
predmete v srednjih strokovnih šolah, splošnih in umetniških gimnazijah najmanj dve leti.
Državni izpitni center bo od leta 2021 dalje pri vseh pisnih predmetih splošne mature uvedel
elektronsko ocenjevanje, zato sta dodatna pogoja za prijavo:
‐
‐

znanje uporabe računalnika,
primerna računalniška oprema z dostopom do spleta.

Zunanjim sodelavcem nudimo:
–
–
–

izobraževanje s področja zunanjega preverjanja znanja in e-ocenjevanja, ki je nujno potrebno za
uspešno delo,
možnost napredovanja po pravilniku o napredovanju v vzgoji in izobraževanju v nazive,
finančno nadomestilo za opravljeno delo.

Ocenjevanje bo potekalo v času izpitnih rokov splošne mature.
Vaše vloge (obvezno navedite: maturitetni predmet, za katerega se prijavljate, elektronski naslov,
na katerega želite prejemati obvestila, in domači naslov) z dokazili o izpolnjevanju pogojev
(fotokopija diplome, fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o najmanj
dveh letih pedagoških izkušenj) pričakujemo do 20. novembra 2020. Vlog, prispelih po tem datumu,
ne bomo obravnavali. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v januarju 2021.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja je Andrej
andrej.kovacic@ric.si ali po telefonu 01/548 46 72.
Vlogo pošljite na naslov:
Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U
1000 Ljubljana

Kovačič, ki je dosegljiv po e-pošti

