NAČRT IZVEDBE PRAKTIČNEGA DELA IZPITA SPLOŠNE MATURE 2021/22 PRI GEOGRAFIJI
PODROČJE

VAJA

načrtovana izvedba

A. FIZIČNA GEOGRAFIJA:
- terensko delo
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B. DRUŽBENA GEOGRAFIJA:
- terensko delo
C. EKSKURZIJA
Skupaj:

4 vaje in ekskurzija

IZVAJANJE VAJ IN EKSKURZIJE:
1. Vaje in ekskurzijo izvaja šola v skladu z zgoraj predstavljenim načrtom v okviru pouka 4. letnikov ne glede na to, v
katerem roku nameravajo opravljati maturo iz geografije.
2. Za jesenski rok mature vaj ne izvajamo ponovno, lahko pa dijaki poročila ponovno oddajo (z odbitki za nepravočasno oddajo,
določeno med poukom ob vsaki od opravljenih vaj).
3. Natančnih datumov izvedbe praktičnega dela izpita med poukom vnaprej ni mogoče določiti, saj nanjo odločujoče
vpliva vreme. Vaje praviloma izvajamo v skladu z urnikom po zgornjem vrstnem redu, upoštevajoč vremenske razmere pa so
potrebni sprotni medsebojni dogovori med profesorico in dijaki.
4. Dijaki, ki se iz upravičenih razlogov v času trajanja pouka niso udeležili katere od vaj, lahko po prihodu v šolo v dogovoru
s profesorico dobijo nadomestno vajo.
5. Nadomestne ekskurzije šola (iz organizacijskih razlogov) ne izvaja.
6. Vsak dijak dobi natančna navodila za izvajanje vaj in ekskurzije na obrazcih.

PRIPRAVE NA VAJE:
Priprave na vaje se izvajajo med poukom pred izvedbo vaj.
ODDAJANJE POROČIL:
1. Kandidat dobi natančna navodila, kako mora poročilo napisati. Prejme tudi vse potrebne obrazce, ki jih izpolnjuje.
2. Kandidat v »Ocenjevalni mapi pri splošni maturi« s podpisom potrdi, da je vajo in poročilo opravil samostojno. (10.
člen Pravilnika). Namesto tega lahko izjavo z enako vsebino priloži vsakemu od poročil.
3. Rok oddaje vsakokratnega poročila za spomladanski rok mature določi profesor ob izvajanju vsake od vaj oz. ob izvedbi
ekskurzije.
4. Končni oz. skrajni rok oddaje poročil (14. april 2022) o vajah in ekskurziji za spomladanski rok mature je določen z
»Maturitetnim koledarjem« na spletni strani RICa (www.ric.si), skrajni rok oddaje poročil za jesenski rok mature pa je dan, ko se v
tem roku izvaja prvi pisni izpit iz kateregakoli predmeta.
5. Ob oddaji poročila s podpisom potrdi, da je samostojno opravil vajo in samostojno izdelal poročilo.
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