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OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA
KOMISIJA ZA UEBENIKE

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOSNO TZOBRAZEVANJE

Avtorswo gradiv:

JsseNSnK Vida. phrase ologie: Kompendiumftir germanistische Studien. Maribor: Filozofska fakulteta, oddelek za

germanistiko,2013.

i;i;iiSEK,nia", nuneo, peter, STEyER, Kathrin, HELIC, Denis, FORGACS, Tam6s, MAREK Libor, FABCIC, Melanija,

BERNJAK Elizabeta, KACJAN, Brigita, KOPOLD, Oejan, etal.. sprichwort Datenbank: sprichwort'Plattform. Maribor:

Filozofska fakulteta, Oddelekza g-ermanistiko,20L3 (Gradivo za utenje in poudevanje frazeologijeJ-DuRtA;t"l;;ieetre, 
uelanija, GMDWoHL,'Eszter,lsspNSEK,Vida, tvtAtvAs,ludit, MUH& Rudoll BORGULYA,

;;;;, o*iie, ir."", 3alnx(ov{r"ro"ika. EnHRAS: ein mehrsprachiges phraseologisches Lernmaterial = vetiezitno

frazeoloiko uino gradivo. Ljubljana, 2006. Toptidni disk [CD-ROM). (Gradivo za utenje in poudevanje frazeologije)

lpsnNSsK Vida Nemiki nepravilni gtagoli'Maribor: Obzorja, 2001'

Recenzija gradiv, sekundarno avtorswo:

Recenzentka utbeni5kih gradiv za nemSki jezik:

KOLTAK Mihael. Nemski jezik 1. Delovni zvezek/ Mihael Koltah Herta oreSid,lvana oresit. L1' natis prenovljene

izd. - Maribor: Obzorja, 2002. - 157 str'
KoLTAK Mihael. ttemit<i jezik 1. Uibenik nemskega jezikazaosnovno Solo / Mihael Koltah Herta oresii, Ivana

Ore5ii. - 7. natis prenovljene izd' - Maribor: Obzorja, 2002' - 139 str'

KOLTAK Mihael. Nemski jezikl.Delovni zvezek/Mihael Koltah Herta oresid,lvana oresid. - 10. natis prenovljene

izd. - Maribor: Obzorja, 2002. - 135 str.
KOLTAK Mihael. Nem$ki jezik 3. Delovni zvezek/ Mihael Koltah Herta oresii. - 9. natis prenovljene izd. - Maribor:

Obzorja, 2002. - 132 str.
KOLTAK Mihael. Nemski jezik 4. Delovni zvezek/ Mihael Koltak Herta oreiid. - 9. natis prenovljene izd. - Maribor:

Obzorja, 2002. - L22 str.

Mentorswo nri zakliudnih diplomskih delih Y qniverzitetnem izo

KOLTAK Mihael. Nemiki jezikl.Udbenik nemskega jezikazaosnovno Solo / Mihael Koltah Herta Oresid, Ivana

Ore5it. - 7. natis prenovljene izd. - Maribor: Obzorja, ?OOL' - 15L str'
KoLTAK Mihael. Nemiki jezik4.uibenik / Mihaei Koltah Herta oresid. - 4. natis. - Maribor: obzorja, 2001. - 139 str'

MESOJEDEC Erlih, Emilija. Du und Deutsch. Textbuch 3 / Emilija Mesojedec Erlih, Robert Saxer, Marusja Uhernik' - 1'

natis. - Maribor: obzoria,zooz. - 180 str. - ISBN 96L-230-230-8'
iirraau-priii i."n". t.tt und Deutsch 1. Nemskiljefrk t za drugo triletje osnovne Sole: uibenik / avtorica Irena oman

v sodelovanju s Herto OreSid' - 1. natis. - Maribor: Obzorja,2OO2' - 63 str'

o*i;e, H;] w;ileiser 3: udbenik nemskega jezifta kot obveznega izbirnega predmeta v 9' razredu devetletne

osno\me Sole / [aviorici Herta Ore$it, Brigita Kacjan. - ].. natis. - Maribor: Obzoria 2002. - 94 str'

OneSrc, n".t". iv.g*eiser 2: delovni zveiek} / iavtoriciHerta Oreiid, Brigita Kacjanl. - 1' natis' - Maribor: Obzorja'

2000. - 64 str.
Ons$Ie, H"rt". Wegweiser 2: udbenik nemskega jezika kot obveznega izbirnega predm-ea v 8. razredu devetletne

osnovne Sole / [aviorici Herta Ore5id, Brigita Kaclan. - 1. natis. - Maribor: Obzorj4 2000' - 95 str'

SAXE& Robert Hotel Grammy: eine Grammatik fiir Anfinger und Fortgeschrittene: [slovniini priroinik za maturo in

mednarodne izpite iznemskega jezika. Del 2, Slovnidne in pravopisn e iaie z re5iwamil / von Robert Saxer' - Maribor:

Obzorja,2000. - 227 str.

Druge aktivnosti:

Mentorswo pri zakljudnih (doktorskih, magistrskih) nalogah v univerzitetnem izobraZevaniu uiiteljev nemskega

jezika:

SARXRN;, Lidija Udenj e in posredovanje besedifita v izbranih utbenikih: mogistrsko d'elo = Wortschatz,

Wortschatzerwerb und Wo'rtschatzermittlung in ausgewtihlten Lehrwerken: Masterarbeit,20L6'

KOKOL, Barbara. Eigenschaften der Sprichworcer uid deren Einfluss auf das DaF'Lernen: Masterarbeit = Lastnosti

pregovorov in njihoi vpliv ia utenje nemitine kot tuiega jezika: mag.istrsko delo ,20L5'
'Kaiste, M"i; iit a Nimttje - besedje, vezano ,a aei"iorianstvo v itbeniskem kompletu optimal: magistrsko delo =

Das Bild von Deutschland'- Zur Vermittlung landes- und kulturspeziftscher Lexik im Lehrwerkband Optimal:

Masterarbeit.20LS.
KRALJ, Natasa. phraseologie und phraseographie in der Zeit der IKT-AM: dargestellt am Beispiel eines elektronischen

phraseolog ischen Materials: Dissertation, 2072'
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ga jezika, prim. httpN//www,cqbiss,si/, Osebne bibliografije

o

(Recenzent oznadi vidik opravljene ocene')

Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeliuieio predmet

oziroma oodrodie

Ocena metodidno didaktitne ustreznosti

Ocena razvojno psiholo5ke ustreznosti

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega udbenika:

Pisna utemeljitev ocene v nadaljevanju se nana5a na delovni predlog udbenika z naslovom

Sprichst du Deutsch?, ki mi ga je v ustrezni obliki posredovalazaloLba, natandneje na njegovo

skladnost s spoznanji oiljega strokovnega podrodja, tj. germanistidnega jezikoslovja.

Predlog udbenika sestavlja osem poglavij, t. i.lekcij, ki so tematsko smiselno izbrana glede na

primarnega naslovnika in cilje, ki jih zasleduje ustrezni udni nadrt in v celoti Worijo vsebinsko
smiselno in koherentno uibenilko strukturo. Vsako posamezno poglavje oz. lekcija je vsebinsko

dlenjeno na posamezne enote, ki temeljijo na sistematidnem pridobivanju aktivne jezikovne

kompetence, in sicer branja, razumevanja, govorjenja in pisanja. Uporabnik se na zadetku

vsakega poglavja seznani z vsebino in obsegom novih znan| predstavljenih v poglavju. Vsako

poglavje poleg vsebinsko aktualnih, primernih in predvsem dialo5kih besedil vsebuje nabor

ustreznitr jezikovnih vaj, podkrepljenih z razlidnimi grafiinimi vsebinami in mestoma s

sistematidnim prikazom izbranih jezikovnosistemskih tem, kot sta npr. spreganje in sklanjanje.

Udbenik vsebuje 5e strnjen prikaz slovnr"dnYh struktur, obvladovanje katerih je nujno za aktivno

rabo jezika v vsakdanjem sporazumevanju i'5r dvojeziini glosar z besedjem, ki se pojavlja v
besedilnih delih, pri demer je posebej pohvalno, da mestoma smiselno vkljuiuje tipidne
kolokacijskezveze in primerljive vedbesednb izrazje, kar je v celoti v skladu z novejSimi

spoznanji o posredovanju besedja pri udenju in pouievanju tujih jezikov'

f ezikovni slog je ustrezen in razumljiv; razumljivost navodil in izbranih krajSih
jezikovno;istemskih razlagje zagotovljena tudi s smiselnim navajanjem prevedkov v sloven5dino.

Posebej izpostavljam ustrezno in po spoznanjih germanistidne stroke potrebno uvajanje
razlikovanja med jezikovnim slogom vsakdanjega sporazumevanja v tujem jeziku (dialogi,

aktualna besedila o vsakdanjih temah) in jezikovnim slogom t. i. uinega iezika (Bildungssprache),

torej strokovno specifidnega sloga, preko katerega udbenik posreduje jezikovnosistemska znania,

predvsem slovnidna in terminoloSka. Razlikovanje med jezikovnimi slogi oz. registri je dodana

vrednost gradiva in jo je razumeti kot prispevek k strokovno-jezikovnim kompetencam udedega,

ki lahko tovrstno znanje primerja s podobnimi kompetencami, pridobljenimi pri pouku

maternega jezika.

Udbenik v celoti in vsako posamidno poglavje izkazuie pregledna strukturiranos! podkrepljena z

enotno uporabo barv in sicersnjega oblikovanja in smiselno uporabo slikovno-grafidnega gradiva'

pripombe glede uporabljene terminologije in glosarskega dela udbenika, ki sem jih zaloZbi

poiredoval" po piuum pregledu, so bile glede na ponovno branje v celoti upo5tevane.

uiem. da ie rokopis udbenika vsebinsks in lezikovno povsem skladen s sodobnimi sPoznanji
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blo udni Predmet Nemiki jezik in ga priporodam za tisk

Pred pregledom sem bil seznanjen s Pravilnikom o potrjevanju udbenikov in pojasnili za

recenzenta [http://www.zrss.si) : trgla tr ne

Pregledal sem

nda

predlog udbenika v dokondnem 1:1 formatu [celotni besedilni in nebesedilni del):

Pregledal sem udbenik:

n v celoti n del, in to od poglavja do 

-oz.

od strani

Drugo: /

trne

do

Pregledal sem udbenik pripravlienzaobiavo v elektronski obliki, ki na

. trustrezen n neustrezen

nadin vkljuduje interaktivne gradnike (vodene uine poti, igre, naloge, teste, orodja za analizo

odgovorovJ za pridobivanje, utrjevanjq tep preverjanje znanja

. rustrezen tr neustrezen

motivira udenca za aktivno komunikaciiozvsebinami in predstaviWami

. trustrezen trneustrezen

nadin vkljutuje vetmedijske/multimedijske elemente ( statidne in gibljive podobe) za hitro in

nazorno r azlago p oj avov, p ro cesov, zakonito sti

. nustrezen tr neustrezen

natin z navodili usmerjaudenca pri postopnem razumevanju udnih vsebin, povezovanju Ze

usvojenegaznanjater razvijanju sposobnosti za razvijanje ciljnih dejavnosti.

Pri ponovnem pregledu so bile moje pripombe ustrezno upo5tevane:

n da n ne n jih nisem imel
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Pregledani udbenikv celoti: n ustreza n delno ustreza s ne ustreza

Podpis recenzenta:

.r*


