Datum: 13. 5. 2021
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM
OBVESTILO MENTORJEM TEKMOVALCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ SLOVENŠČINE ZA
CANKARJEVO PRIZNANJE 2020/2021

Spoštovani!
Obveščamo vas, da bo na dan tekmovanja v soboto, 22. 5. 2021, ob 12.00 potekala moderacija in 1.
vrednotenje, ki smo ga na pobudo velikega števila mentorjev podaljšali do torka, 25. 5. 2021,

do 16.00.
***Na državnem tekmovanju je lahko mentor istočasno v vlogi nadzornega in ocenjevalca zaradi
velikega števila tekmovalcev.
Ocenjevalci boste znani 20. maja 2021.
Po e-pošti vam bomo poslali obvestilo in ZOOM povezavo do Učilnice za moderacijo, število nalog
(dostop do nalog bo možen šele na dan tekmovanja po pisanju) in geslo za dostop na DMFA strežnik,
če ga še nimate. (Preverite, če imate na strežniku DMFA pravilno vpisan e-naslov.)
Ob 12.00 se začne moderacija meril za vrednotenje in predstavitev ocenjevalne pole po tekmovalnih
skupinah.
Vrednotenje bo potekalo od 22. 5. do 25. 5. 2021 do 16.00.
Mentor ocenjevalec ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerim lahko vstopa na DMFA strežnik.
Dodeljene naloge bosta ovrednotila dva ocenjevalca neodvisno.
Ocenjevalec na strežniku odpre dodeljene naloge, jih ovrednoti ter vpiše rezultate v pripravljen
ocenjevalni obrazec.

NAVODILA ZA UPORABO CAMSCANNER (Morda pride komu prav, seveda pa lahko uporabite tudi
katero koli drugo aplikacijo, ki omogoča posnetek dokumenta v enem pdf dokumentu. Aplikacije
delujejo zelo podobno. Vsaka je tudi predstavljena v Trgovini Play in pa veliko jih je na Youtube.)
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6., 7. in 8. korak ponovite tolikokrat, kot imate strani
naloge in šele potem vse skupaj delite (pošljete sebi
na e-naslov)
Naložite na namizje, poimenujete Naloga_8 ali …
Z namizja naložite na DMFA strežnik.

POMEMBNI DATUMI:
21. 5. 2021 – na DMFA strežniku objava zadolžitev mentorjev na dan tekmovanja (mentorji so
lahko imenovani v nadzor ali kot ocenjevalci)
22. 5. 2021 – tekmovanje
22. 5. 2021 ob 12.00 – moderacija ocenjevalcev
22. 5. 2021 – 1. vrednotenje na daljavo

22.–25. 5. 2021 – vnos ovrednotenih spisov (do 16.00) – ocenjevalci
24. 5. 2021 – razporeditev tekmovalcev 3. ocenjevalcu
27. 5. 2021 – 2. vrednotenje na daljavo
27. 5. 20 21– vnos ovrednotenih spisov (do 24.00) – ocenjevalci
31. 5. 2021 – objava neuradnih rezultatov (objavi predsednik državne TK, do 14. ure)
do 4. 6. 2021 do 14. ure – se lahko vložijo ugovori (po 48. členu pravilnika)
4. 6. 2021 (14. –15. ure) – vpogledi (po 48. členu pravilnika)
4. 6. 2021 ob 15. uri – sestanek komisije za ugovore
5. 6. 2021 – do 14. ure – vnos odgovorov na ugovore
7. 6. 2021 – do 15. ure – konec vseh vnosov
11. 6. 2021 – objava uradnih rezultatov
Uspešno tekmovanje Vam želim.
Ljiljana Mićović Struger, l.r.
koordinatorica in strokovna tajnica tekmovanja

dr. Igor Saksida, l.r.
predsednik DTK

