Republiška maturitetna komisija je na 49. seji dne 18. 2. 2000 sprejela

PRAVILA ZA IZVAJANJE VAJ PRI
GEOGRAFIJI
1. člen
(splošne lastnosti)
Kandidati opravljajo maturitetno terensko in laboratorijsko delo ter ekskurzijo (v nadaljevanju:
vaje) pri geografiji v časovnem in ciljno – vsebinskem obsegu v okviru pouka tako, kot je to
določeno v predmetnem izpitnem katalogu za geografijo in s temi pravili. Kandidat opravlja
vaje iz geografije, praviloma v 4. – zadnjem letniku izobraževanja, po mentorjevih navodilih.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena lahko mentor določi, da opravlja
kandidat, ki vaj ni opravil iz upravičenih razlogov, le - te iz vsebine praktičnega dela
predmeta.
2. člen
(mentor)
Mentor mora imeti ustrezno izobrazbo za učitelja predmeta, pri katerem kandidat opravlja
vaje. Če na šoli ni učitelja z ustreznimi izobrazbenimi pogoji, je lahko mentor tudi učitelj, ki
poučuje maturitetni predmet na šoli. O tem odloči ravnatelj šole.
Mentorjeve naloge so, da:
– pripravi predloge vaj, ki po številu in vsebini ustrezajo zahtevam v predmetnem izpitnem
katalogu za geografijo,
– pripravi rezervne vaje za kandidate, ki iz upravičenih razlogov niso mogli opraviti
načrtovanih vaj,
– na vidnem mestu v šoli objavi najkasneje do 10. 9. v tekočem šolskem letu datume in urnik
izvajanja vaj,
– datume oddaje pisnih poročil o opravljenih vajah iz geografije,
– urnik konzultacij,
– načrtuje in spremlja kandidatovo delo,
– vodi mapo vaj,
– sprejema pisna poročila o opravljenih vajah,
– dodatno preveri znanje kandidata pred ocenitvijo vaj, če meni, da ta ni rezultat
kandidatovega samostojnega dela,
– po potrebi zahteva imenovanje komisije (v kateri so poleg mentorja še učitelj geografije, ki
poučuje maturitetni razred in zunanji član), ki preveri samostojnost kandidatovega dela,
– oceni posamezno vajo po kriterijih iz predmetnega izpitnega kataloga (PIK),
– izpolni ocenjevalni list in ocenjevalne liste odda tajniku ŠMK do datuma, določenega z
maturitetnim koledarjem.
3. člen
(odklonitev poročila)
Mentor ne sprejme pisnega poročila o opravljeni vaji iz geografije, če ni bila pripravljena po
postopkih, določenih s temi pravili, ali če utemeljeno dvomi, da je kandidat ni izdelal
samostojno ali če kandidat sploh ni sodeloval pri njeni izvedbi.
4. člen
(kriteriji za ocenjevanje)
Kriterije za ocenitev vaje določi RPK za geografijo v predmetnem izpitnem katalogu. Vaje so

lahko ocenjene kot neustrezne, če ne izpolnjujejo izpitnega standarda, določenega v
predmetnem izpitnem katalogu (ne glede na to, da so bile izvedene po ustreznih postopkih).
Če mentor oceni vaje kot neustrezne ali če jih kandidat ne odda, dobi za ta del interne ocene
0 točk.
5. člen
(naloge kandidatov)
Kandidat:
– izbere vaje v dogovoru z mentorjem najkasneje do 30. 9. v tekočem letu,
– opravlja vaje po navodilih mentorja,
– napiše za vsako vajo pisno poročilo,
– poročila odda mentorju v predvidenih rokih,
– ob oddaji vaje s podpisom v mapi vaj iz geografije potrdi, da je samostojno opravljal vajo in
samostojno pripravil pisno poročilo,
– mora za interni del ocene pri maturitetnem predmetu geografija opraviti najmanj 6 vaj (kot
je določeno v predmetnem izpitnem katalogu).
6. člen
(mapa vaj)
Mapo vaj vodi mentor. V njej hrani podatke o udeležbi kandidata pri vajah, osebne
opazovalne liste in oceno posameznih vaj. Mapo sestavlja gradivo, ki vsebuje naslednje
podatke:
– ime in priimek kandidata,
– ime in priimek mentorja,
– osebne opazovalne liste (datume prisotnosti pri vajah, odnos do dela, aktivnost kandidata
ipd.),
– zapis o obveznih (3 ure) in drugih konzultacijah: komentar, podpis mentorja in datum,
– en izvod oddane vaje,
– izjavo kandidata o samostojni pripravi terenske vaje (naziv terenske vaje, podpis kandidata
in podpis mentorja, datum),
– ocenjevalni list,
– druga gradiva v zvezi z vajami (kandidatove delovne liste, anketne liste, vprašalnike, liste z
navodili in drugo).
7. člen
(arhiv)
Mapo vaj za vsakega kandidata hrani šola v arhivu ŠMK najmanj do 31. decembra v
koledarskem letu, v katerem je kandidat opravil maturitetni izpit iz (navedba predmeta).
8. člen
(prehodna določba)
Pravila začnejo veljati za maturo 2002. V letu 2000 in 2001 veljajo le, če niso v nasprotju z
navodili v predmetnem izpitnem katalogu.
dr. Jožko Budin
Predsednik

