
 

Kriteriji za ocenjevanje EKOkotičkov 
 

EKOkotički se bodo ocenjevali po zgledu EKOfrendov z Gorenjske, ki so lansko leto 
samoiniciativno ustvarili svoj EKOkotiček. Na osnovi tega primera dobre prakse bodo 
vse sodelujoče šole v kampanji s pomočjo EKOfrendov in EKOfrendic letos tudi same 
ustvarile kotiček, ki bo namenjen eko aktivnostim.  
 

Pri zasnovi, videzu in oblikovanju EKOkotička imajo EKOfrendi in EKOfrendice proste 
roke. Pomembno je le, da v EKOkotičku objavljajo vsebne, ki so v povezavi z razpisano 
temo ter da ga redno urejajo in zanj pozor(!)no skrbijo. Organizator kampanje, družba 
Goodyear Dunlop Sava Tires, bo med kampanjo posredovala 3 aktualne okoljske 
vsebine, o katerih bodo EKOfrendi spregovorili v EKOkotičkih. To pomeni, da bodo 
morali poiskati take vsebine, ki bodo ustrezale določeni temi ter jih nato na čim bolj 
zanimiv način predstaviti v EKOkotičku. 
 

Datumi, ko prejmete teme EKOkotičkov so sledeči: 

1. tema:  ponedeljek, 26. 11. 2012 

2. tema: ponedeljek, 24. 12. 2012 

3. tema: ponedeljek, 28. 1. 2013 
 

EKOfrendi morajo fotografije dokončno urejenega EKOkotička objaviti na 
Facebook strani Pozor!ni za okolje do vnaprej določenih datumov. Nujen je pripis 
polnega naziva šole in pa kratek opis objavljene fotografije.   

Datumi za objavo so naslednji :  

1. tema:  petek, 21. 12. 2012 

2. tema: petek, 25. 1. 2013 

3. tema: petek, 8. 3. 2013 
 

Oddaja prispevkov pomeni objavo fotografij EKOkotička na Facebook strani Pozor(!)ni 
za okolje (http://www.facebook.com/pozorni.za.okolje). Na njih mora biti jasno 
razvidno, kakšne vsebine o posamezni temi so dijaki objavljali v EKOkotičku. Z objavami 



 

EKOfrendi sodelujejo v imenu šole, ki jo zastopajo, lahko pa tudi posebej za projekt 
ustvarijo nov profil, preko katerega objavljajo fotografije.  

 

Fotografij, ki bodo dokazilo za EKOkotiček šole, lahko EKOfrendi posamezne šole na 
Facebook strani Pozor(!)ni za okolje objavijo največ 20. Pri tem je nujno, da se pri objavi 
fotografije zapiše polno ime šole, za katero EKOfrendi objavljajo dokaze (če to ni razvidno iz 
imena Facebook profila, iz katerega so bile v imenu šole objavljene fotografije; na primer, če 
posamezni EKOfrend objavlja iz privatnega Facebook profila). Pod vsako fotografijo naj bo 
tudi kratka obrazložitev, ki naj nima več kot 250 znakov s presledki, v kateri naj bo opisano 
kaj je na fotografiji. S pomočjo obrazložitve bo ocenjevalna komisija lažje ocenila, kaj 
sporočajo vsebine na EKOkotičkih.   

 

Za vse dodatne informacije o urejanju in ocenjevanju EKOkotičkov smo na voljo na: 
anja_komatar@goodyear.com.  

 

 



 

KRITERIJI OCENJEVANJA EKOKOTIČKOV 

 

Pri urejanju EKOkotičkov se naj EKOfrendi držijo 4-ih ocenjevalnih kriterijev, ki so v 
nadaljevanju razdeljeni po posameznih sklopih. Za vsak sklop lahko prejmejo od 0 do 5 
točk. Bolj ko bodo vsebine ustrezale kriterijem, več točk bodo lahko prejeli.  

 

KRITERIJ OCENA 

- kakovost vsebin 1    2    3    4    5 

- količina vsebin 1    2    3    4    5 

- dodatne (lastne) teme, povezane z glavno temo 1    2    3    4    5 

- ustrezne fotografije EKOkotička, objavljene na 
Facebooku 

1    2    3    4    5 

VSEBINSKA USTREZNOST (SKUPNO) 1    2    3    4    5 

  

- raziskovanje okoljskih  tem na lastno pobudo 1    2    3    4    5 

- vključevanje sošolcev (dodatni materiali, osveščanje, 
spodbujanje) 

1    2    3    4    5 

SAMOINICIATIVNOST (SKUPNO) 1    2    3    4    5 

  

- izvirnost objavljenih novic 1    2    3    4    5 

- lastno ustvarjanje gradiva za EKOkotiček 1    2    3    4    5 

- dodajanje vizualnih elementov (fotografije, risbe …) 1    2    3    4    5 

KREATIVNOST (SKUPNO) 1    2    3    4    5 

  

- pravočasna priprava EKOkotička in objava fotografij na 
Facebooku 

1    2    3    4    5 

TOČNOST (SKUPNO) 1    2    3    4    5 

 

 

 



 

Obrazložitev kriterijev 

 

VSEBINSKA USTREZNOST: 

EKOkotiček naj bo kotiček namenjen aktivnostim, ki jih bodo EKOfrendi izvajali v okviru 
projekta Pozor(!)ni za okolje. Čim bolj bodo vsebine ažurirane in v povezavi z 
razpisanimi temami, več točk bodo lahko prejeli.  

 

SAMOINICIATIVNOST:  

Bolj kot bodo dijaki proaktivni, bolj kot bodo raziskovali in delili uporabne nasvete v 
povezavi z razpisano temo s svojimi sošolci, več točk bo lahko prejel EKOkotiček. 
Osveščanje, spodbujanje in opozarjanje sovrstnikov je tisto, ki šteje. Naj bo EKOkotiček 
zaradi vsebine, ki bo v njem, tudi uporaben.  

 

KREATIVNOST: 

Šteje tudi kreativnost. Omejitev pri postavitvi EKOkotička tako rekoč ni. Objavljanje, 
ustvarjanje, nastopanje, organizacija, fotografiranje so samo nekatere izmed možnosti. 
Kreativnost se bo ocenjevala z:  

• izvirnostjo pri objavljanju novic (ni nujno, da je novica ubesedena v 
besedilu) 

• samostojnem ustvarjanju gradiva za EKOkotiček (na primer: reciklirani 
izdelki, ki jih dijaki in EKOfrendi napravijo sami)  

• dodajanje čim več vizualnih elementov (fotografije, risbe, video materiali 
…)  

• objavljanje zanimivih fotografij in vsebin v  povezavi z okoljem ali 
projektom  

 

TOČNOST:  

Eden izmed ocenjevalnih kriterijev je tudi točnost. Držati se je potrebno določenih 
časovnih omejitev, saj morajo EKOfrendi svoje prispevke oddati do vnaprej določenih 
datumov. Ti datumi so:  



 

4. tema:  petek, 21. 12. 2012 

5. tema: petek, 25. 1. 2013 

6. tema: petek, 8. 3. 2013 

 


