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GEOGRAFIJA KOT MATURITETNI PREDMET
Izvleček:
Geografija je najpogosteje izbran maturitetni predmet. Sestavljen je iz pisnega in
praktičnega dela, ki vključuje terensko in laboratorijsko delo ter ekskurzijo. V
diplomskem delu so predstavljeni glavni poudarki glede organizacije in izvedbe mature,
poleg tega pa delo vsebuje analizo težav, ki se pojavljajo pri pripravah na maturo ter v
samem pouku geografije v gimnaziji. Glavne težave izvirajo iz neusklajenosti
maturitetnega kataloga z učnim načrtom ter iz težjih vsebin, katerih obravnava pri pouku
traja predolgo, zato bi bilo potrebna ponovna uskladitev obeh dokumentov ter ponoven
razmislek o razporeditvi vsebin v učnem načrtu, še posebej v luči napovedane prenove
gimnazijskih programov.
KLJUČNE BESEDE: šolska geografija, matura, učni načrt, maturitetni katalog, problemi
pri maturi

GEOGRAPHY AS A SUBJECT ON THE MATURA EXAM
Abstract:
Geography is the most common optional subject on the matura exam. It consists of a
written and practical part, which includes field an laboratory work and an excursion. In
this diploma, the main emphasis about the organization and realization of the matura
exam are presented. Alongside, an analysis of the problems, which arise during the
preparation of pupils for the matura exam, as well as during the instruction of geography,
is included. The main problems are bad adjustment of the matura catalogue with the
study plan, and harder topics, which take too much time in the instruction. The solution is
the adjustment of both documents and reevaluation of the topics in the study plan,
especially in the light of the future reform of grammar school programs.
KEY WORDS: school geography, study plan, matura catalogue, problems with the
matura exam
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1. UVOD
IZHODIŠČE IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
V diplomskem delu predstavljam geografijo kot maturitetni predmet. Osnovno izhodišče
dela je matura kot celota, njena zgodovina in razvoj. V nadaljevanju so predstavljeni
maturitetni organi, odgovorni za organizacijo in potek mature. Nato je predstavljena še
sama matura iz geografije. Naloga vsebuje potek mature iz geografije, teme, ki jih
vsebuje, in sestavo maturitetnega izpita. Poleg tega analiziram tudi težave, s katerimi se
srečujejo snovalci mature iz geografije ter dijaki, ki morajo maturitetni izpit opraviti.
Dejstvo je, da se s tematiko oz. problematiko geografije na maturi strokovno ukvarja
malo ljudi. Posebej presenetljivo je, da tema na Oddelku za geografijo Filozofske
fakultete še ni bila obdelana v obliki diplomskega ali seminarskega dela. To je še posebej
zanimivo, če upoštevamo dejstvo, da je dvopredmetna smer študija geografije na tem
oddelku pedagoška, kar pomeni, da se vsako leto pojavi precej novih usposobljenih
kadrov, od katerih bi lahko pričakovali več zanimanja za tematiko geografije na maturi.
Moje delovne hipoteze se bodo nanašale predvsem na to, kako izboljšati uspeh
kandidatov na maturi iz geografije ter kako se izogniti zmedi glede tematik, ki naj jih
matura vsebuje. Moje hipoteze so:
-

-

uspeh kandidatov na maturi iz geografije bi bil lahko boljši, če bi še bolje
uskladili maturitetni katalog z učnim načrtom;
uspeh na maturi bi bil boljši, če bi učni načrt prilagodili (več časa namenjenega
težjim vsebinam, ki imajo velik pomen za nadaljnje razumevanje geografskih
vsebin, ter skrčenje težkih vsebin v katalogu, ki nimajo uporabne vrednosti za
dijake)
zaradi preobsežnega učnega načrta in slabe časovne razporeditve vsebin se
dogaja, da učitelji ne morejo predelati vseh vsebin v določenem časovnem okviru,
zaradi česar se vsebine prenašajo v višje letnike.

METODE DELA
V diplomskem delu sem se posluževal različnih metod dela. V prvi fazi sem zbiral
podatke iz različnih virov. O geografiji kot maturitetnem predmetu je objavljene malo
literature. Največ razprav na to tematiko je v publikaciji Geografija v šoli, kjer članke v
veliko primerih pišejo profesorji s srednjih šol, ki imajo neposreden stik z maturo in
pripravami nanjo. Poleg tega objavljajo članke tudi univerzitetni profesorji, ki so na tak
ali drugačen način povezani z maturo, pomembni pisci pa so tudi člani različnih
maturitetnih organov.
Precej podatkov je dostopnih tudi na različnih spletnih straneh (predvsem na domači
strani Državnega izpitnega centra).
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Nekaj podatkov sem dobil tudi od višje svetovalke za maturo pri Zavodu RS za šolstvo.
Jedro diplomske naloge predstavlja anketa med študenti 1. letnika geografije na
Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki so odlična referenca, saj je večina njih pred kratkim
(2005) opravljala maturo iz geografije. Analiza dobljenih podatkov je pokazala, ali so
težave pri maturi iz geografije dejansko tam, kjer sem predvideval, da so, na osnovi
pregledane literature.
2. MATURA
MATURA SKOZI ČAS
Matura kot zaključek srednjega šolanja obstaja v Sloveniji že od šolskega leta 1849/50,
ko so izpeljali prvo maturo na gimnazijah v Ljubljani, Celovcu in Gorici. V 19. stoletju se
je število maturantov zelo počasi večalo, saj je od leta 1850 do 1900 maturiralo 4.513
maturantov. Med 1900 in 1920 jih je maturiralo 7.493. Velik porast gimnazijcev je bil
opazen med obema svetovnima vojnama, saj jih je bilo ob koncu 1. svetovne vojne okoli
5.000, pred začetkom 2. svetovne vojne pa že več kot 13.000 (Ribarič, 2005, str. 242). S
tem se je precej povečalo tudi število kandidatov za opravljanje mature. V šolskem letu
1955/56 je tako maturiralo že 10.312 maturantk in maturantov (Ribarič, 2005, str. 233,
234).
Pomembnejši mejnik v povojnem razvoju gimnazije je bilo leto 1958, ko je bila z
reformo ukinjena osemletna klasična gimnazija in uvedena štiriletna gimnazija. Šolanje
na gimnazijah se je v tem času zaključevalo s poenostavljeno maturo, katere zahtevnost je
bila na ravni precej bolj enostavnega zaključnega izpita na drugih srednjih šolah
(tehniških, šol za gospodarstvo in javne službe). V tem času se je začel ideološko in
politično voden proces ukinjanja gimnazij kot »elitnih šol« (Vencelj, 2005, str. 257). Do
leta 1959 (Budin, 2005, str. 262) je bil izpit ob koncu srednje šole podoben današnji
splošni maturi: obsegal je pet predmetov, od tega so bili štirje obvezni, eden pa izbiren.
Poleg slovenskega jezika, tujega jezika in matematike je sodila med obvezne predmete še
zgodovina. Peti, izbirni predmet so kandidati lahko izbirali med tremi naravoslovnimi
predmeti (biologijo, kemijo in fiziko). Leta 1960 je bila ta predhodnica današnje mature
nadomeščena z maturo v obliki razbremenjenega zaključnega izpita, ki je bil sestavljen iz
dveh predmetov obveznega in največ treh predmetov izbirnega dela. V obveznem delu so
kandidati opravljali izpite iz maternega jezika in novejše zgodovine ter družbenopolitične
ureditve države. Predmete izbirnega dela mature pa so določile šole same v soglasju z
Zavodom za šolstvo Republike Slovenije (Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo
2006, str. 6). Maturi so spreminjali vsebino in obseg do leta 1984, ko je bila izvedena
zadnja matura v takšni obliki. Zaradi velikega zanimanja za študij se je selekcija vršila na
podlagi sprejemnih izpitov za visokošolske ustanove, ki so bili sprva mišljeni kot začasen
ukrep (skupaj z omejitvami vpisa), a so kmalu postali stalnica vpisa v visoko šolstvo
(Budin 2005, str. 262). Na koncu srednjega izobraževanja so kandidati prejeli le diplomo,
ki je dokazovala, da so opravili vse obveznosti, določene po izobraževalnem programu.
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Po letu 1980 so z univerze začele prihajati pobude o ponovni uvedbi mature. Po
spremembi Zakona o usmerjenem izobraževanju leta 1983 ter Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja iz leta 1988 je spet postalo možno ob koncu srednje šole opravljati
zaključni izpit, če tako zahteva izobraževalni program. Kandidati so morali prvič spet
opravljati zaključni izpit iz dveh predmetov leta 1991, že naslednje leto pa je obsegal štiri
predmete – slovenski jezik, matematiko ali tuji jezik ter dva izbirna predmeta iz
izobraževalnega programa. Leta 1992 je bila imenovana Republiška maturitetna komisija
in se je lotila priprav na maturo. Imenovane so bile tudi republiške predmetne komisije za
posamezne maturitetne predmete. Za organizacijsko izvedbo mature je bil leta 1993
ustanovljen Republiški izpitni center, kasneje preimenovan v Državni izpitni center
(Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2006).
Leta 1994 je bila na vzorcu srednjih šol izpeljana poskusna matura, prava matura pa je
bila spet uvedena v šolskem letu 1994/95. Maturo, ki je bila v skladu z zakonom hkrati
tudi zaključni izpit, so po končanem gimnazijskem izobraževanju zadnjič opravljali leta
1999, kandidati srednjega strokovnega izobraževanja leta 2001 in kandidati z
izobraževalnega programa trgovske akademije leta 2002 (Maturitetni izpitni katalog za
splošno maturo 2006). Od tedaj velja matura za eksterni izpit z dvema funkcijama.
Leta 2003 je matura dobila končno podobo v obliki Zakona o maturi, ki je do tedaj
enotno maturo poimenoval splošna matura, novost pa je postala še poklicna matura. Z
opravljeno splošno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo in si pridobi možnost vpisa
v univerzitetni ali strokovni študij, kamor se lahko vpišejo kandidati, ki so na maturi
dosegli vnaprej predpisan uspeh, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest. Poleg tega pa
nekatere visoke šole in univerze postavljajo še dodatne vpisne pogoje v obliki
specifičnega preverjanja znanja.
CILJI MATURE
Splošna matura stremi k nekaterim temeljnim ciljem:
-

poudarek na temeljnem znanju: skupni del splošne mature, ki je enak za vse
kandidate (slovenski jezik – na narodnostno mešanih območjih madžarski ali
italijanski jezik, matematika in tuj jezik) obsega temeljno znanje gimnazijskega
programa in je podlaga za univerzitetni študij na vseh področjih. Izbirni del, iz
katerega kandidati izberejo po dva predmeta, obsega potrebno temeljno znanje za
posamezna študijska področja (sem spada tudi geografija);

-

širina in poglobljenost znanja: s petimi predmeti (izbirno šestimi), ki so
obveznost kandidatov pri splošni maturi, in z možnostjo opravljanja nekaterih
izpitov na dveh ravneh zahtevnosti se omogoča doseganje primernega razmerja
med širino in poglobljenostjo znanja v skladu z zanimanjem in usposobljenostjo
kandidatov;
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-

vpliv na kakovost in učinkovitost gimnazijskega izobraževanja: splošna
matura spodbuja dijake, učitelje in šole k doseganju večje učinkovitosti pouka in
učenja in višje kakovosti znanja; povratno pa vpliva na kakovost poučevanja in
učenja v gimnaziji;

-

vpliv na kakovost izobraževanja: z načini in postopki ter pravili notranjega in
zunanjega ocenjevanja pri splošni maturi, ki imajo za cilj nepristranskost in
objektivnost ocenjevanja, se spodbujata splošni dvig kakovosti ocenjevanja v
gimnaziji in dvig izpitne kulture v šolstvu nasploh;

-

sodelovanje med srednjim šolstvom in univerzo: s splošno maturo se je
okrepilo skupno zavzemanje srednjega šolstva in univerze za boljšo
usposobljenost kandidatov za študij in utrdilo sodelovanje visokošolskih in
srednješolskih učiteljev v maturitetnih strokovnih organih pri razvoju vsebine
splošne mature in pri dvigu kakovosti ocenjevanja;

-

zastopanost predmetnih področij: pri splošni maturi se poleg splošnega
ocenjuje posebno znanje, ki je podlaga za univerzitetni študij na različnih
področjih; kandidati lahko opravljajo izbirne izpite iz jezikoslovja, humanistike,
naravoslovja, družboslovja, tehnike in umetnosti; s splošno maturo se spodbuja
zanimanje dijakov za vsa področja študija (Maturitetni izpitni katalog za splošno
maturo 2006).

POMEMBNA NAČELA PRI MATURI
Za pravilno in nemoteno izvedbo mature veljajo nekatera načela pri maturi:
-

učni načrt premeta in predmetni izpitni katalog za splošno maturo: izpitno
znanje je določeno s predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo; izpitno
znanje obsega praviloma znanje trajnejše vrednosti, pomembno za študij; izpitno
znanje po vsebini, obsegu in zahtevnosti ne sme presegati znanja po učnem načrtu
predmeta;

-

izpitna tajnost: z varovanjem tajnosti izpitnega gradiva, šifer kandidatov in
zunanjih ocenjevalcev, postopkov in drugih ukrepov se zagotavljajo enaki pogoji
in anonimnost kandidatov in zunanjih ocenjevalcev;

-

vnaprejšnje obveščanje: kandidati so z obsegom, vsebinami izpitnega znanja in
obveznostmi ter pogoji opravljanja splošne mature seznanjeni najkasneje dve leti
pred splošno maturo (do vpisa v tretji letnik); poznejše spremembe so možne le,
če ne spremenijo obsega, vsebine, obveznosti in pogojev opravljanja splošne
mature oziroma se to spremeni tako, da je za kandidate ugodnejše;
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-

maturitetni akti: maturitetni akti obsegajo pravila, navodila, postopke, merila in
druge informacije, s katerimi se podrobneje ureja izvajanje splošne mature v
tekočem šolskem letu;

-

javnost podatkov: maturitetno letno poročilo za splošno maturo objavlja podatke
o pripravi in izvedbi splošne mature v posameznem letu, podatke o doseženem
uspehu ter ugotovitve, ocene in predloge, pomembne za razvoj splošne mature;
lahko obsega tudi raziskovalne analize o edukometrični analizi testnih nizov in
posameznih izpitnih vprašanj; maturitetno letno poročilo za splošno maturo je
javen letni prikaz rezultatov splošne mature in njenih razvojnih vprašanj;

-

informiranje: maturitetni izpitni katalog za splošno maturo in predmetni izpitni
katalogi za splošno maturo, Vodnik po splošni maturi in drugi maturitetni akti ter
sklepi organov za splošno maturo so namenjeni vnaprejšnjemu informiranju
šolskih vodstev, učiteljev in kandidatov o splošni maturi v posameznem šolskem
letu; z načinom opravljanja izpita in njegovo vsebino se kandidati seznanjajo pri
predmaturitetnem preizkusu, ki poteka v skladu z maturitetnimi pravili za splošno
maturo (Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2006).

MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI CENTER
V projekt mature je vključeno mnogo ljudi, ki skrbijo za pravilno in tekočo izvedbo. Za
tekočo organizacijo je bilo potrebno nekaj let pred prvo izvedbo mature ustanoviti
nekatere maturitetne organe, vsakega s svojimi nalogami in dolžnostmi, vsi pa delujejo
povezani v skupnem sistemu mature. Maturo vodijo naslednji maturitetni organi:
Državna komisija za splošno maturo (DKMS) obravnava strokovna vprašanja v zvezi s
splošno maturo ter v okviru svojih pooblastil vodi strokovno pripravo splošne mature in
spremlja njeno izvedbo. Pri tem:
-

na predlog Državnega izpitnega centra imenuje državne predmetne komisije za
splošno maturo;

-

uskladi in predloži Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo ter predmetne
izpitne kataloge za splošno maturo Strokovnemu svetu Republike Slovenije za
splošno izobraževanje;

-

daje mnenje k predlogu izobraževalnih programov za gimnazije in k predlogu
izobraževalnega programa za maturitetni tečaj;

-

usklajuje strokovno delo državnih predmetnih komisij za splošno maturo;

-

določi način in postopek varovanja podatkov in gradiv, ki so označeni kot izpitna
tajnost;
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-

sprejema letno poročilo za splošno maturo, ki ga najkasneje do 1. decembra
tekočega leta predloži ministru, Strokovnemu svetu Republike Slovenije za
splošno izobraževanje in univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom;

-

obravnava in odloča o pritožbah kandidatov in ugovorih na oceno v skladu s
pristojnostmi;

-

imenuje izvedence za obravnavo ugovorov na ocene in pripravi navodila za
njihovo delo;

-

opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Državno komisijo za splošno maturo sestavljajo predsednik ter dvanajst članov, vanjo pa
so vključeni uveljavljeni strokovnjaki z različnih predmetnih področij splošne mature
oziroma s področja šolskega sistema in zunanjega ocenjevanja.
(Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2006)
Državne predmetne komisije za splošno maturo (DPK SM) so imenovane za
posamezne predmete, iz katerih se opravlja splošna matura. Obravnavajo strokovna
vprašanja in pripravljajo izpitne pole, predmetne izpitne kataloge za splošno maturo,
zbirko vprašanj za ustni izpit in drugo gradivo s svojega predmetnega področja. Sestavo
komisij, njihove pristojnosti in naloge določa 15. člen zakona o maturi. Sodelujejo z
Državno komisijo za splošno maturo in Državnim izpitnim centrom (Maturitetni izpitni
katalog za splošno maturo 2006). Državne predmetne komisije za splošno maturo
sestavljajo predsednik, glavni ocenjevalec in najmanj en član. Za predsednika je lahko
imenovan visokošolski učitelj, v primeru, ko to ni mogoče, pa tudi srednješolski učitelj z
nazivom svetovalec ali svetnik. Za namestnika predsednika oz. člana je lahko imenovan
srednješolski učitelj, visokošolski učitelj ter drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na
določenem predmetnem področju. Državna predmetna komisija za splošno maturo ima
tajnika, ki ga imenuje izmed svojih članov.
V skladu z določbami Pravilnika o maturi so naloge komisije oziroma njenih članov
naslednje:
-

pripravi plan dela za maturo v tekočem šolskem letu;

-

pripravi izpitno gradivo;

-

predlaga in pripravi spremembe predmetnega izpitnega kataloga za vsake tekoče
leto posebej;

-

sodeluje pri izobraževanju zunanjih ocenjevalcev;

-

sodeluje pri pretvorbi točk v ocene in predlaga prag za pozitivno oceno;

-

pripravi poročilo o rezultatih mature za RMK;
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-

pripravi izhodišča za izobraževanje učiteljev;

-

opravlja druge naloge v skladu s sklepi RMK (Maturitetni izpitni katalog za
splošno maturo 2006).

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo vodi pripravo in izvedbo splošne
mature na srednji šoli in opravlja naloge v skladu z podzakonskimi akti. Sodeluje z
Državnim izpitnim centrom in državno komisijo za splošno maturo.
Šolske izpitne komisije za splošno maturo izvajajo ustne izpite iz posameznega
predmeta in obravnavajo vprašanja s svojega strokovnega področja v skladu s
podzakonskimi akti in navodili šolske maturitetne komisije za splošno maturo.
Poleg maturitetnih organov je v organizaciji mature nepogrešljiv Državni izpitni center,
ki opravlja pri splošni maturi strokovna, razvojna, organizacijska in druga dela in izvaja
še druge naloge v skladu z 18. členom Zakona o maturi. Imenuje glavne ocenjevalce,
zunanje ocenjevalce in pomočnike glavnih ocenjevalcev pri posameznih predmetih in
predlaga Državni komisiji za splošno maturo v imenovanje predsednika in člane državnih
predmetnih komisij za splošno maturo. (Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo
2006, str. 23-24). Še ena pomembna naloga, ki jo ima Državni izpitni center, je statistična
obdelava rezultatov ter nudenje strokovne podpore posameznim komisijam.
Slika 1: Maturitetni organi.

Vir: Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo leta 2006.
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3. MATURA IZ GEOGRAFIJE
ŠTEVILO KANDIDATOV NA MATURI IZ GEOGRAFIJE
Geografija velja za enega najbolj priljubljenih maturitetnih izbirnih predmetov, predvsem
v zadnjih nekaj letih, saj je najpogosteje izbran izbirni predmet na maturi. Pogled na
podatke nam kaže, da se je v 11 letih izvajanja 'moderne' mature število kandidatov, ki so
opravljali maturo iz geografije, skoraj podvojilo, prav tako pa se je dvignil odstotek glede
na vse kandidate, ki opravljalo maturo. Predvsem opazno je povečanje števila kandidatov,
ki so opravljali maturo iz geografije v šolskem letu 2002/03, ko se je število tudi prvič
povzpelo nad 4000 oz. nad 40% udeleženih glede na vse kandidate.
Na eni strani je podatek za samo geografijo razveseljiv, saj množičnost opravljanja
mature iz geografije kaže na vedno večjo popularnost predmeta. Vendar pa obstaja tudi
negativna stran večanja števila kandidatov, saj to pomeni tudi, da geografija na maturi
dobiva status enostavnega predmeta, še posebej če vzamemo v obzir podatke o uspehu na
maturi iz geografije v naslednjem poglavju.
Preglednica 1: Število kandidatov, ki so opravljali maturo.
ŠOLSKO LETO
ŠTEVILO VSEH
KANDIDATOV*

ŠTEVILO
KANDIDATOV, KI SO
OPRAVLJALI MATURO
IZ GEOGRAFIJE
7891
2592 (32,85%)
1994/95
8200
2464 (30,05%)
1995/96
8667
2410 (27,8 %)
1996/97
9238
2622 (28,38%)
1997/98
9654
2690 (27,86%)
1998/99
9967
2413 (24,21%)
1999/00
10253
2806 (27,37%)
2000/01
8851
3276 (37,01%)
2001/02
9615
4305 (44,77%)
2002/03
10495
4568 (43,53%)
2003/04
10374
4636 (44,69%)
2004/05
* Podatki o številu vseh kandidatov, ki so opravljali maturo, je različen v različnih virih,
uporabljen je podatek iz Maturitetnih letnih poročil za maturo 1995-2005, od koder
izvirajo tudi podatki o številu kandidatov, ki so opravljali maturo iz geografije.
Vir: Maturitetni izpitni katalog 2007, Maturitetna letna poročila za maturo 1995-2005.

- 15 -

Graf 1: Število kandidatov, ki so opravljali maturo na geografiji v primerjavi z vsemi
kandidati.
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Vir: Maturitetna letna poročila 1995-2005.

USPEH NA MATURI IZ GEOGRAFIJE
Uspeh kandidatov na maturi iz geografije lahko spremljamo na podlagi Maturitetnih
letnih poročil, ki jih vsako leto izdaja RIC. V njem najdemo glavne podatke o
posameznem predmetu na maturi, torej tudi za geografijo. Preglednicii v nadaljevanju
prikazujeta uspeh kandidatov za leta 1995-2005 in sicer prikazujeta razdelitev po
doseženi oceni. Graf št. 2 kaže nihanje ocen med posameznimi leti, graf št. 3 pa
povprečne ocene, dosežene na maturi iz geografije.

- 16 -

Preglednica 2: Uspeh kandidatov na maturi iz geografije.
LETO
OCENA
5
4
3
2
1
299
609
778
818
78
1995
159
526
994
726
59
1996
137
532
853
784
104
1997
121
469
1074
852
106
1998
205
586
1017
772
110
1999
312
426
1077
493
105
2000
327
1120
880
418
61
2001
297
1319
1123
449
88
2002
433
1287
1517
813
255
2003
336
1240
1599
1117
276
2004
277
1088
1846
1129
296
2005
Vir: Maturitetna letna poročila 1995-2005.

Preglednica 3: Uspeh kandidatov na maturi iz geografije (v %).
LETO
OCENA
5
4
3
2
11,54%
23,5%
30,02%
31,56%
1995
6,45%
21,35%
40,34%
29,64%
1996
5,68%
22,07%
35,39%
32,53%
1997
4,61%
17,89%
40,96%
32,49%
1998
7,62%
21,78%
37,81%
28,7%
1999
12,93%
17,65%
44,63%
20,43%
2000
11,65%
39,91%
31,36%
14,9%
2001
9,07%
40,26%
34,28%
13,41%
2002
10,06%
29,9%
35,24%
18,86%
2003
7,36%
27,15%
35%
24,45%
2004
5,97%
23,47%
39,82%
24,35%
2005
Vir: Maturitetna letna poročila 1995-2005.
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POZITIVNI

VSI

2514
2405
2306
2516
2580
2308
2745
3188
4050
4292
4340

2592
2464
2410
2622
2690
2413
2806
3276
4305
4568
4636

POZITIVNI
1
3,01%
2,39%
4,32%
4,04%
4,09%
4,35%
2,17%
2,69%
5,92%
6,04%
6,38%

96,99%
97,61%
95,68%
95,96%
95,91%
95,65%
97,83%
97,02%
94,06%
93,96%
93,61%

Graf 2: Uspeh kandidatov na maturi iz geografije.
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Vir: Maturitetna letna poročila 1995-2005.
Graf 3: Povprečna ocena na maturi iz geografije.
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Vir: Maturitetna letna poročila 1995-2005.
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Uspeh na maturi iz geografije je v primerjavi z drugimi predmeti še zadovoljiv, giblje se
okoli ocene dobro (3), kar je bolje kot ostali najbolj množični izbirni maturitetni
predmeti.
Preglednica 4: Primerjava uspeha na maturi za največkrat izbrane izbirne predmete v letu
2005.
PREDMET
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA SOCIOLOGIJA
2,98
2,91
2,75
POVPREČNA OCENA V
LETU 2005
4636
3703
2066
ŠTEVILO
(44,69%)
(35,70%)
(19,92%)
KANDIDATOV
Vir: Maturitetno letno poročilo 2005.
Pri maturi iz geografije je opaziti vedno več kandidatov z ocenami zadostno in dobro, kar
zaenkrat še ni problem, vendar pa kaže na trend, da se na šolah za geografijo na maturi
odloča vedno več dijakov, ki imajo v času srednje šole nižje ocene pri tem predmetu. To
je pokazatelj, da postaja geografija drugorazredni maturitetni predmet, za katerega se
odloča večina dijakov, predvsem zaradi prepričanja, da gre za enostaven maturitetni
predmet.
IZVEDBA GEOGRAFIJE NA MATURI
Geografija je izbirni predmet na splošni maturi. Izpit poteka pisno na eni ravni
zahtevnosti, kar prinese 80% ocene (zunanje ocenjevanje), ostalih 20% ocene pa
kandidati pridobijo s terenskim in laboratorijskim delom ter ekskurzijo (notranje
ocenjevanje).
Leta 1995 se je v Sloveniji začela šolska ali kurikularna prenova. Ta je najprej zajela
gimnazijo (leta 1996), saj je poleg že obstoječe splošne gimnazije nastala še klasična in
strokovna različica. Zaključek gimnazije predstavlja matura, kjer je ob treh obveznih
maturitetnih predmetih geografija drugi najpogosteje izbran maturitetni predmet. V
okviru kurikularne prenove geografija ni bila deležna velikih sprememb, razen nekaterih
didaktičnih napotkov. Učni načrt predvsem poudarja aktivne oblike pouka in učenja,
največja novost pa so priporočila za izvajanje terenskega dela in ekskurzij v slovenske
regije. Prenova šolstva je bila korenita zato, ker je bistvo pouka prestavila od vsebin k
ciljem. Ta premik zahteva preseganje gledanja, da je prava geografija samo geografija
držav in kontinentov. Na elementarni ravni pomeni ta preskok tudi nadomeščanje pouka
pojmov in dejstev s poukom pojavov in procesov (Lipovšek, 2001)
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IZPITNI CILJI
Namen maturitetnega izpita iz geografije je oceniti kandidatovo:
1. sposobnost prostorske predstave o današnjem svetu in domačem okolju glede na
ustvarjalno sprejemanje in razumevanje vsakodnevnih informacij, ki imajo
prostorsko razsežnost;
2. razumevanje najpomembnejših naravnogeografskih in družbenogeografskih
pojavov ter procesov posamič in v njihovih medsebojnih vzročno-posledičnih
zvezah;
3. razumevanje zakonitosti razmestitve naravnogeografskih in družbenogeografskih
pojavov in procesov ter njihov vpliv na razvitost posameznih izbranih držav;
4. razumevanje geografskih vzrokov za naravno, kulturno, civilizacijsko in politično
pestrost sveta;
5. razumevanje problemov varstva geografskega okolja in pomena prizadevanja za
vzdrževanje ravnotežja med človekovim hotenjem in naravo;
6. sposobnost neposrednega in posrednega geografskega opazovanja naravnih in
družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini;
7. poznavanje različnih meril za regionalizacijo pokrajin in njihovega pomena za
geografsko interpretacijo;
8. sposobnost samostojne uporabe geografskih virov in literature (atlasi, karte,
statistično gradivo in grafični prikazi, slikovno gradivo, članki);
9. sposobnost osnovnega preučevanja in raziskovanja domače pokrajine ter
sposobnost za vključevanje v odločanje o njenem razvoju;
10. stopnjo razumevanja povezanosti geografske teorije s prakso ter sposobnosti in
spretnosti aktivnega terenskega raziskovalnega dela;
11. sposobnost analize in sinteze geografskih podatkov, dejavnikov, pojavov in
procesov v različnih časovnih obdobjih (Predmetni izpitni katalog za splošno
maturo 2006 - geografija, 2004, str. 6).

ZGRADBA IN VREDNOTENJE MATURITETNEGA IZPITA IZ GEOGRAFIJE
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Geografija je izbirni predmet na splošni maturi. Kandidati se nanj pripravljajo posebej v
četrtem letniku, ko imajo 105 ur, namenjenih pripravi na splošno maturo in obravnavanju
slovenskih pokrajin (35 ur za priprave, 35 za slovenske pokrajine ter 35 ur za terensko in
laboratorijsko delo ter ekskurzijo). V šolah z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih
šolah namenijo 35 ur obravnavanju regij Italije oz. Madžarske namesto spoznavanju
slovenskih pokrajin (Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2006 - geografija, 2004
str. 5).
Maturitetni izpit iz geografije se deli na dva sklopa: pisni del ter praktični del v obliki
terenskega in laboratorijskega dela ter ekskurzije.
Pisni del
Pisni del mature iz geografije poteka le na eni ravni zahtevnosti. Za reševanje izpitnih pol
imajo kandidati skupaj 3 ure (180 minut) časa, izpit pa je sestavljen iz dveh izpitnih pol,
ki obsegajo:
IZPITNA POLA 1:
V prvi izpitni poli je šest strukturiranih nalog, ki vsebujejo skupaj med 20 in 50 vprašanj,
kjer je vsako ovrednoteno glede na zahtevnost od 1 do 4 točke. Možnih je 60 točk.
Prva in druga strukturirana naloga preverjata znanje obče geografije na primerih
regionalne geografije.

Slika 2: Primer prve ali druge strukturirane naloge v prvi poli.
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Vir: http://www.ric.si.
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Tretja in četrta strukturirana naloga preverjata znanje iz regionalne geografije dveh
izbranih celin.
Slika 3: Primer tretje ali četrte strukturirane naloge v prvi poli.
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Vir: http://www.ric.si.
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Peta in šesta strukturirana naloga preverjata znanje iz regionalne geografije dveh izbranih
regij Evrope.
Slika 4: Primer pete ali šeste strukturirane naloge v prvi poli.

- 26 -

Vir: http://www.ric.si.
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Kateri tematski sklopi oz. regije (kateri dve celini ter kateri dve evropski regiji) bodo
izbrani za izpit, objavi RIC pred začetkom šolskega leta, in sicer prvi torek v februarju ob
12. uri na njihovi spletni strani, po tem datumu pa so pisno obveščene še šole. Možne
izpitne vsebine v prvi poli so:
a.
-

OBČA GEOGRAFIJA
fizična geografija
družbena geografija
gospodarske dejavnosti človeka

b.
-

REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA (BREZ EVROPE)
Azija
Afrika
Latinska Amerika
Severna Amerika
Avstralija in Oceanija

c.
-

REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE
naravnogeografske značilnosti Evrope
sodobni geografski pojavi in procesi v Evropi
regije Evrope, njihov gospodarski pomen in razvojni problemi

IZPITNA POLA 2:
V drugi izpitni poli so štiri strukturirane naloge, ki vsebujejo skupaj med 15 do 40
vprašanj, kjer je vsako ovrednoteno glede na zahtevnost od 1 do 4 točke.
Prva in druga izpitna naloga sta namenjeni predvsem preverjanju poznavanja splošnih
značilnosti Slovenije.
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Slika 5: Primer prve ali druge strukturirane naloge v drugi poli.
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Vir: http://www.ric.si.
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Tretja in četrta strukturirana naloga preverjata poznavanje slovenskih regij.
Slika 6: Primer tretje ali četrte strukturirane naloge v drugi poli.
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Vir: http://www.ric.si.
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Za dvojezične šole in šole z italijanskim učnim jezikom je izpitna pola prilagojena tako,
da sta zadnji strukturirani nalogi namenjeni preverjanju poznavanja Madžarske in Italije.
Možne izpitne vsebine v drugi poli so:
a. GEOGRAFIJA SLOVENIJE
-

lega Slovenije v svetu
naravnogeografske osnove Slovenije
družbenogeografske značilnosti Slovenije
geografski problemi slovenskih pokrajin
Slovenci v zamejstvu

V obeh polah se pojavljajo različni tipi nalog:
-

strukturirana vprašanja
naloge zaprtega – objektivnega tipa
interpretacijske naloge

V vsaki izpitni nalogi se preverja tri različne ravni znanja, saj mora izpit zagotoviti
ocenjevanje celovitega znanja, ki so ga kandidati usvojili med srednješolskim
izobraževanjem, hkrati pa mora biti ocenjevanje pravično do vseh kandidatov. Ocenjene
morajo biti vse vsebine, maturitetni izpit iz geografije pa mora biti podobno kompleksen
in zahteven kot ostali maturitetni predmeti ter kot izpiti preteklih let (Maturitetni izpitni
katalog za splošno maturo 2006). Pri maturi iz geografije (kot pri drugih predmetih) se
znanje ocenjuje na različnih ravneh zahtevnosti in kompleksnosti, ki jim rečemo tudi
taksonomske stopnje znanja oz. taksonomija učno-vzgojnih smotrov.
To taksonomijo je izdelala skupina strokovnjakov pod vodstvom ameriškega psihologa
Benjamina Blooma. Kategorije taksonomije se nahajajo na kognitivnem (spoznavnem)
področju in so razporejene hierarhično, od najbolj preprostih, do vse bolj kompleksnih,
pri čemer vsaka stopnja vsebuje tudi obvladanje vseh nižjih stopenj. Taksonomskih
stopenj je šest:
1. ZNANJE: prepoznavanje ali obnova podatkov, dejstev, definicij, tudi
metod, teorij ali kategorij, približno tako, kot jih je učenec usvojil. S tem
pridobiva material, ki ga bo uporabil na višjih miselnih ravneh.
2. RAZUMEVANJE: gre za to, da učenci razumejo smisel in bistvo
sporočila, ki jim je posredovano, se pravi, ga znajo predstaviti na drugačen
način, kot jim je bilo posredovano.
3. UPORABA: učenec dokaže uporabnost svojega znanja, če je zmožen na
podlagi primernih splošnih pravil, formul, zakonitosti, ki jih je usvojil,
reševati zanj nove probleme, se pravi zmožnost reševanja neke nove,
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nikoli videne naloge s pomočjo prej pridobljenega znanja. Tu gre
pravzaprav za transfer – zmožnost prenosa naučenega v nove situacije.
4. ANALIZA: učenec naj bo sposoben razstaviti neko sporočilo v sestavne
dele tako, da postanejo jasni odnosi med sestavinami in tudi njihova
organiziranost v celoto. Pomembno je tudi razlikovanje med bistvenimi in
nebistvenimi elementi.
5. SINTEZA: učenec združuje razne elemente, ki jih je prej spoznal, v novo
celoto, ki je doslej ni bilo. Elemente mora pritegniti iz najrazličnejših
virov in jih primerno kombinirati.
6. VREDNOTENJE: učenec mora izraziti svojo sodbo o vrednosti določenih
idej, argumentov, rešitev, metod. Sodba mora biti zavestna, ne slučajna in
naj nastane na podlagi prej pridobljenih kriterijev (Malajner, 1994).
Spodnja preglednica prikazuje taksonomske stopnje ter zahteve, ki jih le-te postavljajo.
Poleg tega je v tabeli prikazan tudi delež maturitetnih nalog, ki se uvrščajo v posamezno
taksonomsko stopnjo ter število točk, ki jih lahko kandidat doseže.
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Preglednica 5: Taksonomske stopnje pri maturi iz geografije.
TAKSONOMSKA
STOPNJA

MISELNI
PROCES

ZNANJE, KI SE
OCENJUJE

1. STOPNJA

ZNANJE

- naštevanje,
prepoznavanje,
reprodukcija
geografskih vsebin,
dejstev, terminov,
klasifikacij, pojmov,
načel in posplošitev
- osnovno topografsko
znanje

2. STOPNJA

RAZUMEVANJE
UPORABA

3. STOPNJA

SAMOSTOJNO
REŠEVANJE
NOVIH
PROBLEMOV
(ANALIZA)
SAMOSTOJNA
INTERPRETACIJA
(SINTEZA)
VREDNOTENJE

- ugotavljanje vzročnoposledičnih odnosov
- iskanje primerov,
navajanje lastnih
primerov
- reševanje problemov
- analiza, primerjava,
razlikovanje in
prepoznavanje
različnih geografskih
dejavnikov, pojavov in
procesov
- razvijanje lastnih idej
na podlagi
pridobljenega
geografskega znanja in
geografskih metod dela
- samostojno, kritično
in utemeljeno
vrednotenje raznih
pojavov, teorij, rešitev
…

DELEŽ NALOG

ŠT. TOČK ZA
POSAMEZNO
NALOGO

30 %

1-2

50%

1-3

20%

1-4

Vir: Predmetni izpitni katalog za splošno maturo leta 2006 - geografija, 2004 str. 8).
Naloge prve ravni znanja so lahko naloge dopolnjevanja, povezovanja in izjemoma
kratkih odgovorov, lahko pa so to tudi naloge, kjer je potrebno pravilne rešitve obkrožiti.
Slika 7: Primer naloge, ki ocenjuje prvo raven znanja (znanje).

Vir: http://www.ric.si.
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Naloge druge ravni znanja so namenjene preverjanju sposobnosti analize različnega
slikovnega gradiva (karte, grafi, fotografije, skice). To so naloge objektivnega tipa
(naloge dopolnjevanja, povezovanja) ali pa naloge s kratkimi odgovori.
Slika 8: Primer naloge, ki ocenjuje drugo raven znanja (razumevanje in uporaba).

Vir: http://www.ric.si.

Pri nalogah tretje ravni znanja mora kandidat pokazati znanje višje ravni. To so
praviloma zadnja vprašanja pri strukturirani nalogi. Pogosto zahtevajo odgovore,
oblikovane v krajših stavkih, s katerimi kandidat pokaže sposobnost prenosa uporabe
znanja ter spretnosti vzročno-posledičnega sklepanja in presoje.

- 36 -

Slika 9: Primer naloge, ki ocenjuje tretjo raven znanja (analiza, sinteza in vrednotenje).

Vir: http://www.ric.si.

Praktični del
Praktični del maturitetnega izpita iz geografije je terensko in laboratorijsko delo ter
ekskurzija. V sklopu priprav na maturo je praktičnemu delu namenjeno 35 ur v četrtem
letniku.
Naloge, ki jih morajo kandidati opraviti v okviru terenskega in laboratorijskega dela so
lahko fizičnogeografske ali družbenogeografske, zato kandidati praviloma opravljajo
enako število nalog iz obeh delov, kar omogoča preverjanje in izvedbo različnih metod
dela. Obvezni del vaj je sestavljen iz več terenskih vaj, od katerih se jih ovrednoti največ
6 (tri naravnogeografske in tri fizičnogeografske). Za vsako vajo kandidati napišejo
poročilo in ga oddajo učitelju, ki vajo oceni z 0 do 11 točkami, največje možno število
točk pri terenskem delu je torej 66.
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Ekskurzija je drugi del praktičnega dela izpita, s katerim si kandidati lahko pridobijo še
6 točk – 3 točke za pripravo na ekskurzijo in izvedbo dela ekskurzije, še 3 točke pa za
pisno poročilo o ekskurziji.
S praktičnim delom izpita lahko torej kandidati dobijo največ 72 točk, ki predstavljajo
20% končne ocene pri splošni maturi iz geografije (Predmetni izpitni katalog za splošno
maturo leta 2006 - geografija, 2004 str. 11).
Preglednica 6: Shema maturitetnega izpita iz geografije.

PISNI DEL
IZPITNA
POLA
1
2

NASLOV
POLE
Obča
geografija,
izbrane regije
Geografija
Slovenije

ČAS
REŠEVANJA
100 min

DELEŽ PRI
OCENI
48%

VRSTA
OCENJEVANJA
Zunanje

80 min

32%

Zunanje

35 ur

20%

Notranje

PRAKTIČNI DEL
Terensko-laboratorijske vaje in
ekskurzije
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4. TEŽAVE PRI MATURI IZ GEOGRAFIJE
(NE)USKLAJENOST MATURITETNEGA IZOITNEGA KATALOGA Z UČNIM
NAČRTOM GEOGRAFIJE
Eden od problemov povezave med poukom geografije ter maturo iz geografije je
neusklajenost vseh materialov, ki so potrebni za doseganje končnega cilja – mature. To je
problem, ki ga predmetna maturitetna komisija počasi rešuje, vendar se nekateri primeri
še vedno pojavljajo. Primerjava učnega načrta za geografijo za splošne gimnazije ter
maturitetnega kataloga pokaže kar precej primerov neusklajenosti med obema. Vzroki za
neusklajenosti so predvidoma trije: napake v učnem načrtu, napake v maturitetnem
katalogu ali pa napake v maturitetnih vprašanjih (ki so vezana na maturitetni katalog). Te
neusklajenosti se najbolj zavedajo učitelji v srednjih šolah, saj se v maturitetnih polah
precejkrat pojavljajo vsebine in vprašanja, ki jih ni zaslediti v nobenem od zgoraj
omenjenih aktov, zaradi česar se precej profesorjev namesto učnega načrta poslužuje
uporabe učbenika kot osnove za pripravo pouka.
Za potrebe diplomskega dela sem primerjal cilje iz učnega načrta za geografijo za
splošno gimnazijo ter cilje iz Predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo –
geografija. Preglednica 7 prikazuje neskladja med učnim načrtom in maturitetnim
katalogom.
Preglednica 7: Primerjava vsebinskih ciljev iz predmetnega in maturitetnega kataloga.
CILJ IZ UČNEGA NAČRTA
(UN)

CILJ IZ MATURITETNEGA
KATALOGA (MK)

Sklop OBČA
GEOGRAFIJA

OBČA GEOGRAFIJA

Učenec:
Razloži vzroke za nastanek
vetrov in našteje njihove vrste.

Učenec:
Opiše pomen posameznih vetrov.

Pojasni sodobne procese pri rasti
in preobrazbi sodobnih mest in
posledice za življenje ljudi.

Razloži glavne značilnosti
posameznih mestnih četrti.
Razloži mestne vplivne cone.

Sklop SVET

SVET

Učenec:
Opiše geografske enote Srednje
Amerike.

Učenec:
Opiše geopolitične enote Srednje
Amerike.
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NEUSKLAJENOST MED
CILJI, VSEBINAMI OZ.
RAVNMI ZNANJA

Različen poudarek obeh ciljev,
druga je tudi taksonomska raven.

S cilji iz UN dijak ne more
odgovoriti na cilje iz MK. Gre pri
ciljih iz MK za uporabo
predznanja?

Pojem geopolitične enote ne
obstaja v UN. Pojavi se
vprašanje, kaj naj dijak opiše:
površje, prst, gospodarsko
razvitost …? Razlaga pojma
geografske enote je nejasna.

Pojasni gospodarske značilnosti
in posebnosti izbranih regij
Srednje Amerike.

Pojasni gospodarske značilnosti
Srednje Amerike.

UN zahteva poznavanje
gospodarskih značilnosti izbranih
regij, ne cele Srednje Amerike.

S pomočjo ustreznih
klimogramov opiše …

Pozna glavne tipe podnebja.

Ali mora dijak na maturi poznati
(na pamet, brez klimogramov)
glavne podnebne tipe? V cilju iz
MK ni jasno, kaj naj bi dijak
poznal. Raven znanja ni jasna.

S pomočjo tematskih kart poveže
naravne poteze prebivalstva in
gospodarsko usmerjenost
Brazilije.

Pozna razlike v gospodarski
usmerjenosti posameznih delov
Brazilije.

Pozna razlike brez zemljevidov?
Po UN ni treba obravnavati
posameznih delov Brazilije. Cilj
iz UN zahteva drugačno raven
znanja.

Ni v UN

Našteje glavna gospodarska in
naselitvena žarišča v Braziliji.

Cilja ni v UN. Gre za
reprodukcijo predznanja?

Pojasni značilnosti naseljevanja
in sestave ameriškega
prebivalstva.

Razloži rasno sestavo in pojem
amerikanizacija.

Poznavanje amerikanizacije kot
ene od značilnosti sestave
ameriškega prebivalstva ni v UN.

Sklop EVROPA

EVROPA

Učenec:
1. UVOD

Učenec:
1. LEGA IN POLOŽAJ

Na karti politične razdelitve
Evrope pokaže vse evropske
države in njihova glavna mesta.

Pozna politično razdelitev.

Kaj pomeni pozna? Mora dijak
brez zemljevida našteti evropske
države?

Na karti pokaže velike geografske
note Evrope, našteje države, ki
ležijo v njih.

Razloži osnovne geografske
enote Evrope.

Ni jasno, kaj mora dijak razložiti.
Razloži nastanek, sestavo
Vzhodne Evrope? Katere so
osnovne geografske enote?

2. ZGRADBA IN POVRŠJE

2. NARAVNE ZNAČILNOSTI

Ni v UN.

Pozna glavne tipe površja
Evrope.

Opredeli bistvene značilnosti
geološke zgradbe Evrope, pokaže
na karti stara gorovja, plošče in
ščite ter jih poveže z nahajališči
rud in premoga.

Ob geološki zgradbi (verjetno
zemljevidu geološke zgradbe?!)
opiše geološki razvoj Evrope ter
ga poveže z nahajališči rud in
energijskih virov.

Ni v UN

Ob geološki karti (Evrope)
našteje njene glavne zgradbene
enote in jih opiše.
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Je tu mišljena uporaba znanja
(celovita in poglobljena) oz.
sinteze iz obče geografije? V tem
primeru je to znanje na izjemno
visoki ravni, ki ga UN ne zahteva.
Poznavanje geološkega razvoja,
t.j. procesa nastajanja površja
Evrope, pomeni veliko širše
znanje, kot ga zahteva UN. Cilj
povezovanja geološke zgradbe in
nahajališč energijskih virov (ne
premoga) je širši kot v UN.
Pojma glavne zgradbene enote
Evrope ni v UN.

- Obča geografija: Zna
ovrednotiti gospodarski pomen
morij.
- Geografija Evrope: Ovrednoti
pomen ribištva za Norveško in
Islandijo ter /…/ ovrednoti pomen
Sredozemskega morja za
turistični razvoj držav, ki ležijo
ob njem.

Zna ovrednotiti pomen morja za
človeka.

3. SODOBNI GEOGRAFSKI
POJAVI IN PROCESI V
EVROPI

3. SODOBNI GEOGRAFSKI
POJAVI IN PROCESI V
EVROPI

Na karti locira najbolj gosto
poseljena območja v Evropi in
razloži vzroke za takšno
razporeditev prebivalstva.

Pojasni različno gostoto
prebivalstva v povezavi z
naravnogeografskimi dejavniki.

Pojasni brez zemljevida? Zelo
celovit in zahteven cilj, ki je širši
kot cilj iz UN.

Obča geografija: Našteje največje
svetovne religije ter na tematski
karti locira njihovo
razprostranjenost.

Našteje glavna verstva in opiše
njihovo razširjenost po različnih
evropskih državah.

Po UN v 1. letniku ni treba
obravnavati verstev v Evropi.

Ni v UN.

Našteje glavne jezikovne skupine
in narode, ki jim pripadajo.

Po UN v 1. letniku ni treba
obravnavati jezikov v Evropi.

SEVERNA EVROPA

SEVERNA EVROPA

Ni v UN.

Razloži razvitost kmetijstva
(Norveške, Islandije?) in navede
glavne kmetijske pridelke.

PRIBALTSKE DRŽAVE

PRIBALTSKE DRŽAVE

Ni v UN.

Primerja sodobni razvoj treh
malih pribaltskih držav z
razvojem Slovenije.

ZAHODNA EVROPA

ZAHODNA EVROPA

Ni v UN.

Definira pojem frankofonski svet.

Gre tu za medpredmetno
povezavo iz francoskega jezika?
Vsi dijaki se ne učijo francoskega
jezika.

Opiše posebnosti reliefa v
državah Beneluxa in jih zna
povezati s pogoji za poselitev in
gospodarstvo.

Navede glavne reliefne
značilnosti Beneluxa in jih
poveže s pogoji za naselitev in
gospodarstvo.

Posebnosti v UN nimajo istega
pomena kot značilnosti v MK.
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Cilj iz UN pri obči geografiji je
zelo splošen, zaradi česar je težko
ugotoviti, kaj naj bi dijak sploh
poznal.

Gre za sklepanje ali prenos
znanja iz obče geografije?

Ali naj dijak sklepa in uporabi
predznanje? Gre za prenos znanja
iz znanega na neznano? Iz
splošnega h konkretnemu?

Razloži vzroke za veliko
ogroženost Nizozemske od
poplav ter opiše, kako se branijo
pred to nevarnostjo.
JUŽNA EVROPA

Razloži problematiko
pridobivanja novih zemljišč na
Nizozemskem.

Na karti določi reliefne enote na
Iberskem polotoku.

Našteje glavne reliefne enote na
Iberskem polotoku.

UN zahteva uporabo zemljevida,
v MK pa gre za reprodukcijo
znanja.

Na karti locira največje reliefne
enote Italije in opiše značilnosti
njenega reliefa.

Navede območje vulkanizma (na
Apeninskem polotoku).

UN zahteva uporabo zemljevida,
v MK gre za reprodukcijo znanja.

SREDNJA EVROPA

SREDNJA EVROPA

Na nemi karti pokaže
najpomembnejše evropske reke
- razloži proces preobrazbe
Porurja.

Pojasni gospodarski pomen
Renske doline.

Porurje in Renska dolina nista
enaki geografski enoti.

Ovrednoti način zagotavljanja
jezikovnih pravic prebivalcev
Švice.

Zna razložiti kantonalno ureditev
Švice.

Gre tu za sedanjo kantonalno
razdelitev Švice ali zgodovinsko?
Morda gre za medpredmetno
povezavo z zgodovino?

Ni v UN.

Primerja različne naravne enote
Srednje Evrope in prepozna
njihove probleme …
VZHODNA EVROPA

Kaj pomeni prepozna? Kaj so
problemi naravnih enot?

Ni v UN.

Razloži glavne značilnosti
kolhozov in sovhozov.

Kolhozov in sovhozov ni v UN.

Ovrednoti naravne in družbene
pogoje za kmetijstvo.

Pojasni problem liberalizacije v
kmetijstvu.

Pojma liberalizacije kmetijstva v
UN ni.

VZHODNA EVROPA

Morda gre tu za navezavo na
posebnosti reliefa v državah
Beneluxa.

JUŽNA EVROPA

Vir: delno povzeto po Stankovič, 2005.
Primerjava pokaže 29 primerov neusklajenosti med učnim načrtom in maturitetnim
katalogom, čeprav bi podrobnejša analiza pojmov verjetno prinesla še več neskladij.
Neskladja se pojavljajo predvsem v obliki vsebin in ciljev, ki se pojavljajo v
maturitetnem katalogu, a jih ne najdemo v učnem načrtu.
Drug primer neskladij je neenotnost pri zahtevah, ki jih postavlja maturitetni katalog v
primerjavi z učnim načrtom, saj v nekaterih primerih cilj iz maturitetnega kataloga
zahteva znanje na višji taksonomski stopnji kot učni načrt.
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Tretji primer neskladij pa so cilji in vsebine, ki so v maturitetnem katalogu širše
zastavljeni kot v učnem načrtu, kar pa se ne bi smelo dogoditi, saj je maturitetni katalog
podrejen učnemu načrtu.
Kritika neusklajenosti maturitetnega kataloga z učnim načrtom je upravičena, saj je to
razlog za nezaupanje profesorjev geografije na srednjih šolah v akte, ki bi morali biti
načeloma dosledno usklajeni. Vendar pa pogled z drugega zornega kota prinese še eno
razlago. Izpitnih ciljev iz poglavja 'obča geografija' namreč ne smemo jemati ločeno,
ampak jih je potrebno povezati s cilji celotnega izpita. Maturitetni katalog je torej treba
razumeti širše. Tako na primer nekatera maturitetna vprašanja iz področja regionalne
geografije temeljijo na sklopu 'obča geografija' v maturitetnem katalogu. Na ta način se
lahko v osnovi vse regionalne tematike navezujejo na občo geografijo, vendar v tem
primeru zahtevajo od dijakov zelo visoko raven razumevanja in sinteze.
Glavni problem usklajevanja maturitetnega kataloga z učnim načrtom se nanaša na
maturitetno načelo vnaprejšnjega obveščanja, ki govori o tem, da morajo biti kandidati
z obsegom in vsebinami izpitnega znanja ter obveznostmi in pogoji seznanjeni do vpisa v
tretji letnik. Poznejše spremembe so možne le, če ne predrugačijo obsega, vsebine,
obveznosti in pogojev, oziroma se spreminjajo tako, da so za kandidate ugodnejše
(Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2006). Postopek priprave, obravnave in
predložitve sprememb kataloga je dolgotrajen, saj traja vsaj eno leto. K temu je treba
dodati še dve leti, ker mora katalog iziti dve leti pred svojo veljavo (zaradi načela
vnaprejšnjega obveščanja). To pomeni, da spremembe v maturitetnem katalogu lahko v
praksi zaživijo šele po treh letih.
PROBLEM SNOVI, ZA KATERO PRI POUKU ZMANJKA ČASA
Eno od izhodišč mojega diplomskega dela je bilo, da učiteljem v štirih letih pouka
geografije zmanjka časa, da bi ustrezno predelali vse vsebine, ki so določene v učnem
načrtu. To posledično pomeni, da ne predelajo niti maturitetnih vsebin, določenih z
maturitetnim katalogom.
Temeljni akt šolskega predmeta je učni načrt, ki je sestavljen iz načelnih (globalnih)
operativnih ciljev, predpisanih geografskih vsebin ter pojmov, določa pa tudi nivo
težavnosti posameznih vsebin. Sprejme ga strokovni svet in je uradni dokument.
Podrejena in ožja od njega sta izpitni in/ali maturitetni katalog, temu pa morajo biti
podrejene izpitne oz. maturitetne naloge. Učbenik se mora skladati z učnim načrtom,
lahko ga presega, ne sme pa izpuščati ciljev učnega načrta, če je potrjen. Pouk oz.
izvedba pouka je še bolj svojska od učbenika, saj se prilagaja učencem, šoli, okolju in
učitelju, vendar je podrejena učnemu načrtu.
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Slika 10: Grafična ponazoritev hierarhije oz. prekrivanj.

Vir: Lipovšek, 2001
V okviru kurikularne prenove so bili učni načrti posameznih predmetov precej
spremenjeni, kar pa za geografskega ne velja, saj je po vsebini ostal skoraj enak
prejšnjemu, razlikuje se le v didaktičnih navodilih, ki poudarjajo aktivne oblike pouka in
učenja. Največja novost je bila uvedba terenskega dela in ekskurzij v slovenske regije.
V predmetniku je geografija za vso populacijo umeščena v prvi, drugi in tretji letnik, v
četrtem letniku pa jo imajo le učenci, ki si jo izberejo za maturo.
V treh letih, ko imajo učenci in učitelji zagotovljeni po dve uri tedensko, morajo predelati
4 vsebinske sklope:
- občo geografijo (v prvem letniku)
- regionalno geografijo sveta (v drugem letniku)
- regionalno geografijo Evrope (20 ur v drugem in 35 ur v tretjem letniku)
- Slovenijo (35 ur v drugi polovici tretjega letnika)
Drugi del vsebinskega sklopa Slovenije (podrobnejše spoznavanje slovenskih regij) je
namenjen učencem, ki se pripravljajo na maturo, in se ga predela v četrtem letniku.
Takšna razporeditev vsebin je obstajala že v prejšnjem učnem načrtu, kurikularna
prenova pa je ni spremenila. Zato so problemi, ki so bili prisotni že pred njo, ostali enaki,
predvsem problemi z realizacijo učnih vsebin, ki jih je matura še zaostrila (Cigler, 2001).
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Realizacija učnih vsebin
V okviru projekta spremljave prenovljenega gimnazijskega programa je bila opravljena
tudi spremljava pouka (Cigler 2000 in 2001). Namen spremljave je bil ugotoviti, kako se
pri pouku uresničujejo cilji, ki jih je leta 1996 utemeljil Nacionalni kurikularni svet.
Podatki so bili pridobljeni s spremljavo učnih ur v prvem, tretjem in četrtem letniku, z
vprašalniki o realizaciji učnega načrta v prvem, drugem in tretjem letniku, intervjujih z
učitelji v prvem, tretjem in četrtem letniku ter intervjujih s po tremi učenci po vsaki
spremljani uri pouka. Analizirani so bili tudi opisi 5 zaporednih učnih ur iz drugega in
tretjega letnika ter naloge za pisno ocenjevanje znanja. V projektu je sodelovalo 30
gimnazij, znotraj njih pa 37 učiteljev ter njihovi dijaki (Cigler, 2001).
UGOTOVITVE:
1. LETNIK: učitelji v razpoložljivem številu ur ne morejo predelati vseh poglavij učnega
načrta, zato nepredelana poglavja prenesejo v naslednje letnike. Očitno je, da učitelji
večino ur porabijo za fizično geografijo, predvsem za poglavje o podnebju in za zunanje
preoblikovalne procese, proti koncu leta pa jim zmanjkuje časa, zato zadnja poglavja
predelajo v precej krajšem času. Mnogim zmanjka časa za družbeno geografijo.
2. LETNIK: Na začetku leta predelajo nepredelane vsebine družbene geografije iz prvega
letnika, nekateri pa družbeni del predelajo skupaj ob temah regionalne geografije sveta in
Evrope. Pri vsebinah iz drugega letnika pa je pogosto zmanjkovalo časa za zadnja
poglavja (Avstralija in Oceanija ter polarna območja). Od 10 učiteljev so le trije uspeli
obravnavati tudi Evropo, čeprav je fond realiziranih ur dosegal ali presegal 70 ur.
Preglednica 8: Realizirano število ur po vsebinah učnega načrta v 2. letniku na 10 šolah.
POGLAVJE IZ UN
Prenos iz 1. letnika – Obča g.
Razv. države in drž. V razvoju
Azija
Afrika
Latinska Amerika
Severna Amerika
Avstralija in Oceanija
Polarna območja
Evropa
Skupaj realiziranih ur

1
0
3
21
6
23
25
10
0
0
88

2
0
4
16
13
16
14
7
0
0
70

3
0
2
12
8
14
16
7
0
0,2
59

4
11
7
8
6
12
24
5
0
20
93

ŠOLA
5
6
0
11
3
0
9
20
23
13
15
17
12
8
2
0
0
0
0
0
64
69

7
0
5
11
8
8
9
6
2
22
71

8
0
2
19
12
13
8
5
0
23
82

9
0
6
20
15
17
5
7
2
0
72

10
5
3
13
13
16
12
7
0
0
69

skupaj
27
35
149
117
151
133
56
4
65
737

Vir: Cigler, 2001.
3. LETNIK: Nekateri učitelji skušajo v prvih urah nadomestiti zamujeno snov iz
prejšnjega leta (predvsem Latinska Amerika, Severna Amerika, Avstralija in Oceanija ter
polarna območja), nato pa začnejo z obravnavo Evrope, kar je povzročilo, da jim je na
koncu leta zmanjkalo časa za obravnavo Slovenije. Od vključenih v raziskavo so le 4
učitelji od 17 uspeli predelati Slovenijo v predvidenem obsegu ur (18 do 31 od 35
predvidenih ur), trije v obsegu 2-12 ur, osmim učiteljem pa ni uspelo opraviti nobene ure.
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Posamezniki so končali tretji letnik z obravnavo Južne, Srednje ali Jugovzhodne Evrope,
torej niso uspeli predelati niti Evrope.
Preglednica 9: Realizirano število ur po vsebinah učnega načrta v 3. letniku na 17 šolah.
Poglavja 2. letnika
Latinska Amerika
Severna Amerika
Avstralija in Oceanija
Polarna območja
Evropa, pojem
Zgradba, površje
Podnebje
Prst in rastlinstvo
Vodovje
Sod. Procesi v Evropi
Severna Evropa
Zahodna Evropa
Južna Evropa
Srednja Evropa
Jugovzhodna Evropa
Vzhodna Evropa
Slovenija
Skupaj realiziranih ur

1

3
2
2
2
2
5
10
10
9
10
5
3
5
68

2

2

10
6
10
9
14
20
10
6
18
105

3

4
6
5
4
4
6
10
9
9
15
8
5
0
85

4

6
10
8
13
13
10
10
3
73

5

1
1
0,5
0,5
0
2
4
6
11
12
6
5
12
61

6
13
10
3

1
1
1
2
7
10
4
10
0
0
0
62

7

2
2
2
0
7
12
11
11
×
11
0
58

8

4
4
2
5
5
10
9
10
9
7
0
0
65

ŠOLA
9
10
3

2

1
4
2
1
0
0
11
14
13
10
4
0
0
63

1
2
1
2
1
4
4
10
8
13
7
10
2
67

11

12

1
6
2
3
5
9
10
10
12
0
0
0
58

7
7
9
4
9
24
60

13

4
2
2
1
4
8
17
11
9
3
0
0
0
67

14
8
6

2
×
×
×
×
12
10
11
13
0
0
0
0
62

15

8
8
7
10
3
5
31
72

16

7
8
9
11
×
3
28
66

17
6
1
3
6
2
5
3
5
9
8

4
4
11
67

Vir: Cigler, 2001.
To da v prvih treh letnikih ne predelajo celotnega predvidenega programa, je na eni strani
problem za učence, ki nimajo predvidene mature na geografiji, saj so prikrajšani za
znanje o svoji državi, kar pomeni, da se morajo zadovoljiti z znanjem, ki so ga pridobili v
osnovni šoli. Na drugi strani pa je to velik problem za kandidate za maturo iz geografije,
saj so na račun nepredelane snovi iz prejšnjih letnikov prikrajšani za pravilno izvedbo
priprav na maturo, saj morajo prej predelati še manjkajočo snov iz prejšnjih letnikov na
račun ponavljanja in utrjevanja maturitetne snovi.
Vzroki, da učitelji ne predelajo predpisanih vsebin
Za razpoložljivo število ur je v učnem načrtu občutno preveč učnih vsebin, še posebej
kritičen je prvi letnik, kjer je snov najtežja in je največ novih pojmov. Lažje je učiteljem,
ki v naslednjih letnikih dobijo še 35 ur iz fonda za izbirne predmete.
Očitne so tudi razlike med posameznimi učitelji, saj se nekateri dalj časa zadržijo pri težji
snovi, ki jo učenci počasi usvajajo, nekateri pa se ustavijo pri temah, ki so jim bližje ali
so bolj zanimive za učence.
Eden glavnih vzrokov pri pomanjkanju časa za nekatere učne vsebine je, da se učitelji pri
podajanju snovi držijo predvsem učbenika, namesto učnega načrta. Učbenik je precej
obsežnejši od učnega načrta (kaj šele od maturitetnega kataloga), zato v veliko primerih
učitelji obravnavajo snov, ki je ni v katalogu znanja (Slika 9). K temu dosti pripomore
tudi matura, saj učitelji do tretjega letnika ne vedo, kdo od učencev se bo odločil
opravljati maturo iz geografije, zato snov obravnavajo podrobno in temeljito z vsemi.
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Vzrok je včasih tudi uvodna tema, ki jo nekateri učitelji naredijo, a je učni načrt ne
predvideva.
Težje vsebine
V okviru spremljave pouka so učitelji definirali, katere vsebine se jim zdijo težke oz. jih
določen odstotek učencev ni usvojil.
1. LETNIK:
- zgradba Zemlje: litosferske plošče
- podnebje: zračne fronte, potujoči cikloni, zračna vlažnost
- prst: klasifikacija prsti
- regionalizacija Slovenije
2. LETNIK
- rastlinstvo Azije
- podnebje Avstralije
3. LETNIK
- geotektonska zgradba Evrope
- geološka starost (nastanek naravnih enot Evrope)
- zgradbeni pasovi Nemško-poljskega nižavja
- pojmi Velika Britanija, Združeno kraljestvo, Anglija
- podnebje, prst, rastlinstvo in vode v Sloveniji
(Cigler, 2001)
Kot težje vsebine se pojmuje večinoma vsebine iz prvega letnika, še posebej podnebje in
geološke teme.
ZAHTEVNEJŠE GEOGRAFSKE UČNE VSEBINE KOT IZOBRAŽEVALNI
PROBLEM
Za bolj podrobno opredelitev zahtevnejših geografskih učnih vsebin sem se oprl na
raziskavo »Zahtevnejše geografske učne vsebine kot izobraževalni problem«. V okviru
raziskave so bile med drugim opravljene ankete med učitelji geografije na splošnih
gimnazijah ter dijaki na splošnih gimnazijah.
Raziskava se je osredotočila na pojme in gesla, ki jih za posamezne letnike predpisuje
gimnazijski učni načrt. Skupno število geografskih pojmov oziroma gesel, ki so zapisana
v učnem načrtu, je 574 v vseh štirih letnikih (Resnik Planinc, 2001). Glede na to, da v
nalogi operiram z učnimi vsebinami, sem pojme in gesla, ki so se izkazali za zahtevnejše
in težje razumljive, razporedil k ustreznim učnim vsebinam iz gimnazijskega učnega
načrta.
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V raziskavi so navedena kot zahtevnejša in težje razumljiva gesla tista, za katere je več
kot 25% anketirancev menilo, da so zahtevnejša in težje razumljiva kot ostala.
Po mnenju anketiranih učiteljev geografije na gimnazijah je zahtevnejših in težje
razumljivih pojmov in gesel 55. Naslednja preglednica prikazuje le pojme in gesla, za
katera je več kot 50% učiteljev menilo, da so zahtevnejša in težje razumljiva.
Preglednica 10: Pojmi in gesla, za katere je več kot 50% učiteljev menilo, da so
zahtevnejša in težje razumljiva.
POJEM
% UČITELJEV
1. LETNIK
teorija demografskega prehoda
73,1
mezofiti
61,5
trnavost (tekstura)
53,8
intraconalne prsti
50,0
sestava (struktura)
46,2
2. LETNIK
zelena revolucija
53,8
Kreoli
53,8
peoni
53,8
sisal
42,3
3. LETNIK
mezoevropa
50,0
lesostepje
50,0
mezziogiorno
46,1
paleoevropa
42,3
4. LETNIK
zatok
56,0
hidrogram (dežni, snežni, mešani)
44,0
suburbanizacija
44,0
Vir: Resnik Planinc, 2001.
Po razporeditvi pojmov in gesel k ustreznim učnim vsebinam so se kot zahtevnejše in
težje razumljive izkazale naslednje vsebine po mnenju učiteljev:
Preglednica 11: Zahtevnejše in težje razumljive vsebine po mnenju anketiranih
gimnazijskih učiteljev.
VSEBINA
ŠTEVILO ZAHTEVNEJŠIH
IN TEŽJE RAZUMLJIVIH
GESEL
vreme in podnebje
1
prst
10
rastlinstvo
3
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vodovje
prebivalstvo
naselja
kmetijstvo
energetika in industrija
naravne značilnosti Azije
prebivalstvo Azije
kmetijstvo Afrike
splošne značilnosti latinske Amerike
urbanizacija v severni Ameriki
naravne značilnosti Evrope
prebivalstvo Evrope
Zahodna Evropa
Južna Evropa
Vzhodna Evropa (gospodarstvo)
podnebje Slovenije
prst in rastlinstvo Slovenije
naselja v Sloveniji

6
4
4
2
1
1
1
2
3
1
4
1
1
1
2
3
1
1

Po mnenju anketiranih dijakov na gimnazijah je zahtevnejših in težje razumljivih pojmov
in gesel 208. Naslednja preglednica prikazuje le pojme in gesla, za katera je več kot 50%
učiteljev menilo, da so zahtevnejša in težje razumljiva.
Preglednica 12: Pojmi in gesla, za katere je več kot 50% dijakov menilo da so
zahtevnejša in težje razumljiva.
POJEM
% DIJAKOV
1. LETNIK
megalopolis
85,2
čok
81,5
mezofiti
80,4
higrofiti
80,3
klimatska kolebanja
79,5
kserofiti
79,5
antiklinala
79,1
sinklinala
77,3
degradacija prsti
73,5
somestje
70,2
aridna – semiaridna območja na Zemlji
66,0
projekcija prebivalstva
63,9
intraconalne prsti
63,1
rendzina prsti
62,5
aconalne prsti
62,5
mestoslužne funkcije
61,9
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conalne prsti
podor
mestotvorne funkcije
mrtvice
deagrarizacija
morske kose
abrazija
teorija demografskega prehoda
siga
agrarna prenaseljenost
astenosfera
okluzija
troposfera
zrnavost (tekstura)
alternativni viri energije (obnovljivi viri)
feralitne prsti
2. LETNIK
peoni
sisal
Kreoli
pomen Arktike in Antarktike za znanost in
gospodarstvo
maniok
zelena revolucija
3. LETNIK
logi
resave
Mezziogiorno
lesostepje
kmetijski trikotnik
sovhozi
kantonalna ureditev
kolhozi
Cambridge fenomen
centralna/periferna območja
neoevropa
informacijska družba
mezoevropa
Projekt Delta
socialistični tabor
paleoevropa
atomske centrale
industrijski trikotnik
4. LETNIK
zatok
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61,6
60,7
60,0
58,0
56,8
54,6
54,3
53,9
53,4
52,9
52,6
51,7
51,2
51,2
50,7
50,0
84,9
73,7
64,5
57,0
54,0
52,0
86,6
86,2
84,8
82,4
69,7
69,2
67,6
64,7
61,7
60,7
58,5
58,5
57,7
56,8
54,1
53,4
50,9
50,9
80,3

mrtvice
orografska karta
ogozdovanje
I., II., III., IV. Kakovostni razred
zemljiške kategorije
Vir: Resnik Planinc, 2001.

74,4
58,9
58,3
57,7
53,2

Po razporeditvi pojmov in gesel k ustreznim učnim vsebinam so se kot zahtevnejše in
težje razumljive izkazale naslednje vsebine po mnenju dijakov:
Preglednica 13: Zahtevnejše in težje razumljive vsebine po mnenju anketiranih dijakov
gimnazij.
VSEBINA
ŠTEVILO ZAHTEVNEJŠIH
IN TEŽJE RAZUMLJIVIH
GESEL
predmet poučevanja geografije
2
nastanek in zgradba zemlje
8
površinske oblike
22
vreme in podnebje
19
prst
19
rastlinstvo
3
vodovje
15
naselja
5
kmetijstvo
4
energetika in industrija
3
promet
1
naravne značilnosti Azije
1
prebivalstvo Azije
1
kmetijstvo Azije
1
naravne značilnosti Afrike
1
kmetijstvo Afrike
2
splošne značilnosti latinske Amerike
3
geografske enote latinske Amerike
4
urbanizacija severne Amerike
2
naravne značilnosti Avstralije
1
prebivalstvo Avstralije
1
naravne značilnosti Evrope
14
sodobni geografski pojavi in procesi v Evropi
3
Severna Evropa
3
Zahodna Evropa
11
Južna Evropa
4
Srednja Evropa
2
Jugovzhodna Evropa
1
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Vzhodna Evropa
relief Slovenije in njegov pomen
podnebje Slovenije
vodovje Slovenije
kmetijstvo Slovenije
industrija Slovenije
regionalna in okoljska protislovja
geografska členitev Slovenije

5
4
8
3
6
4
1
2

Pogled na rezultate tako posameznih pojmov in gesel kot tudi vsebin, h katerim
spadajo pojmi, razkrije dve dejstvi:
-

večina zahtevnejših in težje razumljivih vsebin spada k obči geografiji, predvsem
k fizični geografiji; poleg obče geografije se je kot zahtevnejša in težje razumljiva
vsebina izkazala Evropa, predvsem fizične značilnosti;

-

primerjava med učitelji in dijaki pokaže, da so vsebine, ki jih smatrajo za
zahtevnejše in težje razumljive, v osnovi enake, vendar pa so dijaki navedli precej
več zahtevnejših in težje razumljivih pojmov.
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5. RAZISKAVA – ANKETE, OPRAVLJENE MED ŠTUDENTI 1. LETNIKA
ŠTUDIJA GEOGRAFIJE NA FF
Anketa je bila sestavljena z namenom ugotavljanja, kakšen je pogled študentov prvega
letnika študija geografije na maturo iz geografije, priprave na maturo iz geografije ter na
pouk geografije. Študenti prvih letnikov so bili izbrani, ker so (vsaj v večini) v lanskem
letu opravljali maturo iz geografije. V anketi so morali študenti in študentke odgovoriti na
12 vprašanj (Priloga 1):
-

na vprašanje o starosti in spolu, srednji šoli, ki so jo obiskovali, leto opravljanja
mature ter dosežena ocena na maturi iz geografije;

-

na štiri vprašanja, pri katerih so morali dijaki obkrožiti odgovor;

-

na dve vprašanji s prostimi odgovori;

-

ne eno vprašanje, kjer so morali glede na zahtevnost rangirati posamezne učne
vsebine.

V anketo je bilo zajetih 55 študentk in študentov prvega letnika študija geografije na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. V preglednicah 9, 10, 11 in 12 so zajeti osnovni podatki o
starosti in spolu anketirancev ter o letu opravljanja mature in doseženi oceni.
Preglednica 14: Starost anketirancev.
STAROST
19
20
30
15

21
2

Preglednica 15: Spol anketirancev.
SPOL
ŽENSKI
38

22
2

MOŠKI
12

Preglednica 16: Leto opravljanje mature anketirancev.
LETO OPRAVLJANJA MATURE
2005
51

NI PODATKA
6

NI PODATKA
5

2004
2

Preglednica 17: Ocena, ki so jo anketiranci dosegli na maturi iz geografije.
OCENA NA MATURI IZ GEOGRAFIJE
1
2
3
4
0
0
5
33
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2003
2

5
17

5.1. ANKETNA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA TEMATIKO
Kako bi ocenil/a pouk geografije v srednji šoli?
Vprašanje z izbiro odgovorov se je nanašalo na oceno pouka geografije v srednji šoli.
Študenti so morali rangirati pouk glede na naslednjo lestvico:
1 – odlično
2 – zelo dobro
3 – dobro
4 – slabo
5 – zelo slabo
Svojo odločitev so morali študentje tudi argumentirati.
Graf 4: Ocena pouka geografije v srednji šoli.

ZELO SLABO
8%

ODLIČNO
24%

SLABO
5%

DOBRO
25%

ZELO DOBRO
38%

Graf 4 prikazuje oceno pouka geografije v srednji šoli. Več kot polovica anketiranih
študentk in študentov je ocenila pouk kot zelo dober (22 oz. 38%) ali odličen (14 oz.
24%). Le 13% študentov je ocenilo pouk geografije v srednji šoli kot zelo slab (5 oz. 8%)
ali slab (3 oz. 5%).
Študenti, ki imajo izrazito negativno mnenje o pouku geografije v srednji šoli (ocena
slabo in zelo slabo), so za slabo kakovost pouka navedli naslednje glavne vzroke:
-

slaba pripravljenost profesorja oz. nezanimiva razlaga;
premalo terenskega in praktičnega dela;
premalo časa, da bi normalno predelali vse vsebine.
- 54 -

Študenti, ki so ocenili pouk izrazito pozitivno (ocena zelo dobro in odlično), so svojo
odločitev podprli z naslednjimi argumenti:
-

dobra razlaga ter pripravljenost profesorja;
terensko delo;
uporaba slikovnega gradiva in drugih pripomočkov.

Glede na dobljene rezultate se je pokazalo, da po mnenju študentov k dobremu pouku
geografije v srednji šoli pripomore v največji meri pripravljenost, usposobljenost in
razlaga profesorja geografije. Za drugi dejavnik dobrega pouka pa se je izkazalo terensko
delo.
Kako bi ocenil/a priprave na maturo iz geografije v srednji šoli?
Vprašanje z izbiro odgovorov se je nanašalo na oceno priprav na maturo iz geografije.
Študenti so morali rangirati pouk glede na naslednjo lestvico:
1 – odlično
2 – zelo dobro
3 – dobro
4 – slabo
5 – zelo slabo
Svojo odločitev so morali študenti tudi argumentirati.
Graf 5: Ocena priprav na maturo.
ZELO SLABO
2%
SLABO
7%

ODLIČNO
30%

DOBRO
22%

ZELO DOBRO
39%
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Graf 5 prikazuje oceno priprav na maturo v srednji šoli. Dobljeni rezultati so podobni
kot pri oceni pouka v srednji šoli, kar ni presenetljivo, saj so študenti poudarjali, da je
priprave na maturo večinoma organiziral isti profesor kot pri rednem pouku. Še bolj
očitno je, da so bili študenti zadovoljni s pripravami na maturo, saj je več kot dve
tretjini študentov ocenilo priprave kot zelo dobre (21 oz. 39%) ali odlične (16 oz.
30%).
Študenti, ki so imeli izrazito negativno mnenje o pripravah (ocena slabo in zelo
slabo), so kot vzrok za slabe priprave na maturo izpostavili naslednje argumente:
-

fond ur za priprave na maturo so izkoristili za obravnavo snovi, ki je niso uspeli
predelati prej, zaradi česar je zmanjkalo časa za ponavljanje in utrjevanje snovi;
niso spoznali maturitetnih nalog, kakršne se pojavljajo na maturi.

Študenti, ki so imeli izrazito pozitivno mnenje o pripravah (ocena zelo dobro in
odlično), so predvsem izpostavili naslednje argumente:
-

profesorji, ki so vodili priprave na maturo, so znali predstaviti pasti, ki se lahko
pojavijo na maturi;
reševali so starejše maturitetne pole in s tem spoznavali tipe nalog, ki se lahko
pojavijo na maturi iz geografije ter njihovo zahtevnost.

Kako bi ocenil/a zahtevnost mature iz geografije?
Vprašanje se je nanašalo na mnenje o zahtevnosti mature iz geografije. Študenti so morali
rangirati pouk glede na naslednjo lestvico:
1 – zelo zahtevna
2 – zahtevna
3 – srednje zahtevna
4 – enostavna
5 – zelo enostavna
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Graf 6: Ocena zahtevnosti mature.

ENOSTAVNA
13%

ZELO
ZAHTEVNA
4%

ZAHTEVNA
41%
SREDNJE
ZAHTEVNA
42%

Graf 6 prikazuje oceno zahtevnosti mature. Nihče od anketiranih študentov ni ocenil
mature kot zelo enostavne, medtem ko jo je kot enostavno ocenilo 7 študentov (13%).
Kot zelo zahtevno sta jo ocenila dva študenta (4%), ki sta pri vprašanju o oceni priprav na
maturo le-te ocenila kot slabe oz. zelo slabe.
Iz odgovorov je opaziti, da so maturo kot težjo ocenili študenti, ki so ocenili priprave na
maturo in pouk geografije v srednji šoli kot slab ali zelo slab.
Maturo so kot enostavno večinoma ocenili študenti, ki so ocenili priprave na maturo in
pouk geografije v srednji šoli kot dobre ali zelo dobre.
Na kakšen način bi lahko dosegel boljši uspeh na maturi iz geografije?
Vprašanje se je nanašalo na mnenje študentov o tem, kako bi lahko bolje opravili maturo.
Izbirali so med naslednjimi odgovori:
-

z boljšimi pripravami na maturo
boljše zasnovan pouk geografije v šoli
več učenja
z drugačnimi učbeniki
več truda vloženega v terensko delo
drugo (napiši):
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Študenti so lahko izbrali več odgovorov, pri odgovoru 'drugo' pa so morali napisati svoj
odgovor.
Graf 7: Načini, kako bi lahko dosegli boljši uspeh na maturi.

VEČ TRUDA
VLOŽENEGA V
TERENSKO DELO
17%

BOLJŠE PRIPRAVE
NA MATURO
18%

DRUGAČNI
UČBENIKI
4%

BOLJŠA ZASNOVA
POUKA
25%
VEČ UČENJA
36%

Pri odgovorih na to vprašanje se je pokazalo, da se študenti zavedajo, da večina dela
glede priprave na maturo še vedno leži na njih. 36% anketiranih študentov je namreč
poudarilo, da bi se morali za dosego boljšega rezultata na maturi iz geografije sami bolje
pripraviti. Četrtina študentov meni, da bi lahko boljši uspeh dosegli z drugačno zasnovo
pouka v srednjih šolah, 18% pa z bolje organiziranimi pripravami na maturo.
Katere vsebine bi si želeli pri pripravah na maturo v srednji šoli bolj podrobno
predelati?
Vprašanje je zahtevalo od študentov, da prosto napišejo, katere vsebine so se jim zdele na
pripravah na maturo premalo obdelane.
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Graf 8: Vsebine, ki bi jih morali pri pripravah na maturo predelati bolj podrobno

NIČESAR
11%

OSTALO
3%
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GEOGRAFIJA
36%

REGIONALNA
GEOGRAFIJA
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14%
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20%

REGIONALNA
GEOGRAFIJA
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16%

Graf 8 prikazuje odgovore na vprašanje o vsebinah, ki bi jih morali na pripravah na
maturo iz geografije predelati bolj podrobno. Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da so
morali študenti sami napisati vsebine, zaradi česar je lahko en študent navedel tudi več
tem.
Predvsem se je pokazala želja po bolj podrobni obravnavi obče geografije (23 študentov,
od tega bi jih 10 hotelo več fizične geografije, 2 več obče geografije, ostalih 11 pa ni
točno navedlo, kateri del obče geografije). Poleg obče geografije bi si študenti želeli pri
pripravah na maturo bolj obdelati Slovenijo (13 študentov), predvsem členitev Slovenije.
7 študentov je odgovorilo, da si ne bi želeli podrobneje predelati nobene tematike.
Katere vsebine bi bilo treba pri pripravah na maturo obravnavati manj
podrobno?
Vprašanje je zahtevalo od študentov, da prosto napišejo, katere vsebine so se jim zdele na
pripravah na maturo preveč natančno obdelane oz. jih ne bi bilo treba obravnavati.
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Graf 9: Vsebine, ki bi jih morali pri pripravah na maturo predelati manj podrobno.
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Graf 9 prikazuje odgovore na vprašanje o vsebinah, ki bi jih morali na pripravah na
maturo iz geografije predelati manj podrobno. Večina študentov je bila zadovoljna s
tematikami, saj je kar 27 študentov (55%) odgovorilo, da ne bi bilo potrebno manj
podrobno obravnavati ničesar. Zanimiv je podatek, da je 15 študentov (31%) poudarilo,
da bi lahko na pripravah na maturo manj podrobno obravnavali Slovenijo, predvsem
členitev Slovenije, glede na to, da je v prejšnjem vprašanju 20% študentov odgovorilo, da
bi bilo treba Slovenijo obravnavati bolj podrobno. Vzrok temu je verjetno sam potek
pouka in priprav na maturo, ki se razlikujeta od šole do šole.
5.1.7. Ocena zahtevnosti maturitetnih vsebin
Zadnje vprašanje je od študentov zahtevalo, da so rangirali maturitetne vsebine iz
Predmetnega izpitnega kataloga za geografijo. Poleg vsebine so bili napisani tudi ključni
pojmi za to vsebino, s pomočjo katerih naj bi se študenti bolj spomnili, katere vsebine so
jim zares povzročale težave pri maturi in katere vsebine so bile enostavnejše.
Študenti so rangirali maturitetne vsebine po naslednji lestvici:
1 – zelo zahtevna vsebina
2 – zahtevna vsebina
3 – srednje zahtevna vsebina
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4 – enostavna vsebina
5 – zelo enostavna vsebina
Pri ocenjevanju vsebin se je pri nekaterih zgodilo, da vsebine niso ocenili vsi študenti.
Razloga za to sta dva:
-

vsebine v srednji šoli niso obdelali in je zato niso mogli oceniti (razvidno po
komentarjih, ki so jih napisali ob manjkajoče odgovore)
nenatančnost pri pregledu ankete, saj so nekateri študenti mislili, da nekaterih
vsebin na višjem nivoju ni potrebno oceniti (npr. ocenili so samo posebej naravne
in družbene značilnosti JV Evrope, vsebine JV Evropa kot celota pa ne).

Pri vsebinah, kjer se je to zgodilo, sem v preglednici vključil opombo o številu študentov,
ki ni ocenilo vsebine.
Preglednica 18: Zahtevnost maturitetnih vsebin.

VSEBINA
OBČA GEOGRAFIJA

OCENA

FIZIČNA GEOGRAFIJA
NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE (endo/eksogeni procesi,

2,89

kamnine, geološke dobe, orogeneze, vulkanizem, potresi, celine)

POVRŠINSKE OBLIKE (zunanji preoblikovalni procesi, tipi površja)
VREME IN PODNEBJE (podnebni dejavniki, elementi,

3,04
2,65

vremenotvorna središča, vetrovi, toplotni pasovi, podnebni tipi)

PRST (nastanek in razvoj prsti, pedogenetski dejavniki, profil prsti, tipi prsti)
RASTLINSTVO (glavne skupine, pomen)
VODOVJE (fizikalne in kemične lastnosti vode, tekoče vode, jezera, morje,

2,27
3,31
3,31

podtalnica, onesnaževanje)

DRUŽBENA GEOGRAFIJA
PREBIVALSTVO (sestava, gibanje števila prebivalstva, starostna

3,51

piramida, verstva, selitve)

NASELJA (podeželska, mestna naselja, mestne funkcije)
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ČLOVEKA
KMETIJSTVO (oblike kmetovanja, kmetijske panoge, zemljiške

3,47
3,31

kategorije)

ENERGETIKA IN INDUSTRIJA (surovine, energetski viri,

2,82

razmestitveni dejavniki, industrijska pokrajina)

PROMET
TURIZEM

3,54
4,07

REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA
AZIJA
NARAVNE ZNAČILNOSTI (relief, brezodtočna območja, klima)
PREBIVALSTVO (naravni prirastek, verska sestava, zaostalost)
KMETIJSTVO (pomen kmetijstva, načini pridelave, zelena revolucija,

3,14
3,24
3,08

lakota, gospodarski in politični problemi)

AFRIKA
NARAVNE ZNAČILNOSTI (površje, podnebje, rastlinstvo,
razporeditev padavin, Sahel, suša)
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3,33

KMETIJSTVO (samosokrbno/tržno kmetijstvo, nomadska/tržna živinoreja)
RUDARSTVO (povezava s kamninsko zgradbo, rude, nafta, izvoz rud)
LATINSKA AMERIKA
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI (pomen odkritja Amerike, rasna

3,51
2,82
3,42

sestava)

SREDNJA AMERIKA (Ciudad de Mexico)
JUŽNA AMERIKA (naravne enote, rasna sestava, gospodarska

3,36
3,18

usmerjenost, Brazilija, amazonski pragozd)

SEVERNA AMERIKA
NARAVNE ZNAČILNOSTI (podnebje, vdori vročega/mrzlega

3,16

zraka)

PREBIVALSTVO (naseljevanje ZDA, amerikanizacija, multikulturnost,

3,24

položaj črnega prebivalstva)

KMETIJSTVO (zemljiška razdelitev, kmetijski pasovi)
INDUSTRIJA (stara/nova industrijska območja, razmestitveni dejavniki)
URBANIZACIJA (primerjava ZDA/Kanada, megalopolis, sestava

2,93
3,00
3,22

velemest)

AVSTRALIJA IN OCEANIJA
NARAVNE ZNAČILNOSTI (podnebje, vegetacija, vpliv na

3,32

kmetijstvo)

PREBIVALSTVO (priseljevanje, etnična sestava, neenakomerna

3,32

porazdelitev prebivalstva)

GOSPODARSTVO

3,08

REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE
NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
EVROPE
LEGA IN POLOŽAJ (meje, lega in položaj, politična razdelitev,

3,35

primerjava z drugimi celinami)

NARAVNE ZNAČILNOSTI (geogr. enote, površje, geologija –
povezava z rudarstvom in energetiko, geološke enote, podnebje, hidrografska
mreža)
SODOBNI GEOGRAFSKI POJAVI IN PROCESI
V EVROPI
PREBIVALSTVO (gostota, verstva, jezikovne skupine,

2,73

3,17

multikulturalnost, migracije)

GOSPODARSTVO (gospodarske povezave, kmetijska politika EU)
PROMET IN TURIZEM
REGIJE EVROPE
SEVERNA EVROPA
-

Nordijske države (ledeniška preoblikovanost, podnebje,
razporeditev prebivalstva, kisli dež, HE, nafta, ribolov, kmetijstvo,
gozdarstvo, švedsko jeklo)

- Pribaltske države (jezik, primerjava s Slovenijo)
ZAHODNA EVROPA (geološka zgradba, podnebje, kmetijstvo, gosp.
Razvoj, Commonwealth)

-

Britansko otočje
Republika Irska (kmetijstvo, izseljevanje, verski konflikti)
Države Beneluksa (pojem Beneluks, polderji, kmetijstvo)
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2,73
3,52
3,00
27 (49,1%) brez odgovora
3,14
3,04
3,14
11 (20%) brez odgovora
3,38
3,31
3,25

- Francija (nacionalna sestava, migracije, centralizem)
JUŽNA EVROPA (obseg, kmetijstvo, turizem, ekologija)
-

Iberski polotok (boj proti suši, kmetijstvo, masovni turizem)

-

Apeninski polotok (vulkanizem, sever/jug, manjšine)

-

Grčija

SREDNJA EVROPA
-

naravne značilnosti (geologija hercinskih sredogorij, geološka
zgradba Alp)

-

družbene značilnosti (pojem Sr. Evrope, vzhod/zahod,

3,16
3,38
13 (26,64%) brez odgovora
3,47
6 (10,91%) brez odgovora
3,39
6 (10,91%) brez odgovora
3,28
5 (9,09%) brez odgovora
2,93
25 (45,45%) brez odgovora
2,70
2 (3,64%) brez odgovora
2,83

kmetijske usmeritve držav)

-

izbrani primeri in problemi (renska dolina, prometna
prehodnost, prelazi v Alpah, kantoni v Švici, primerjava naravnih enot)

JUGOVZHODNA EVROPA
-

naravne značilnosti

-

družbene značilnosti (krizna žarišča)

VZHODNA EVROPA
-

naravne značilnosti

-

prebivalstvo (narodi, Rusija, rusifikacija, nacionalni konflikti)

-

gospodarstvo (kolhozi, sovhozi, liberalizacija, težka industrija,
ekologija, nacionalna sestava)

2,75
3,31
26 (47,27%) brez odgovora
3,00
6 (10,91%) brez odgovora
2,86
6 (10,91%) brez odgovora
2,86
17 (30,91%) brez odgovora
3,13
7 (12,73%) brez odgovora
2,85
7 (12,73%) brez odgovora
2,65
6 (10,91%) brez odgovora

GEOGRAFIJA SLOVENIJE
SLOVENIJA KOT GEOGRAFSKI POJEM
LEGA SLOVENIJE V SVETU
NARAVNOGEOGRAFSKE OSNOVE
SLOVENIJE
RELIEF IN NEJGOV POMEN (kamnine in njihov vpliv na relief)
PODNEBJE (povezava z reliefom in oddaljenostjo od morja, bioklimatski

4,00
2,69
3,24

višinski pasovi)

PRST IN RASTLINSTVO (gozd, rastlinstvo v povezavi z nadmorsko

3,15

višino)

VODOVJE (podtalnica, onesnaženost, rečni režimi, voda na krasu, mokrišča,
poplavna območja)
DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
SLOVENIJE
KMETIJSTVO (večanje gozdnih površin, posestna sestava, delež
kmečkega prebivalstva)
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3,15

3,42

ENERGETIKA IN SUROVINE (premogovniki, HE, JEK)
INDUSTRIJA (ind. polmesec, panoge, delež zaposlenih)
PROMET (tranzitna država, prometni križ, Luka Koper)
TURIZEM
PREBIVALSTVO (naravni prirastek, stagnacija, depopulacija, migracije,

3,02
3,18
3,67
4,05
3,64

manjšine)

NASELJA (urbanizacija, suburbanizacija, tipi naselij)
REGIONALNA IN OKOLJSKA PROTISLOVJA
GEOGRAFSKI PROBLEMI SLOVENSKIH
POKRAJIN
GEOGRAFSKA ČLENITEV SLOVENIJE (makroregije,

3,47
3,13
2,67

mezoregije, regionalizacije)

SLOVENCI V ZAMEJSTVU
SLOVENCI V ITALIJI
SLOVENCI V AVSTRIJI
SLOVENCI NA MADŽARSKEM

3,38
3,33
3,27

Preglednica 13 prikazuje rezultate vprašanja, pri katerem so morali študentje rangirati
vsebine iz maturitetnega kataloga za geografijo. V rezultatih je predstavljena povprečna
ocena vseh anketirancev za posamezno vsebino. Čeprav je bilo anketirancev 55, se je
zgodilo, da posameznih vsebin niso rangirali vsi.
Meja med lažjimi in težjimi vsebinami je 3 (srednje zahtevna vsebina). Ocene, nižje od 3,
pomenijo, da je vsebina težja ali težka.
Študenti so za težje in težke označili 18 vsebin. Kot najtežja vsebina se je izkazalo
poglavje o prsti pri obči geografiji (ocena 2,27). Kot zelo zahtevne vsebine so se izkazale
še vreme in podnebje (2,65), gospodarstvo vzhodne Evrope (2,65), geografska
členitev Slovenije (2,67) in relief Slovenije (2,69). Ostalih 13 težjih vsebin se giblje med
ocenami 2,7 in 2,93.
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6. ZAKLJUČEK
Matura ni sama sebi namen, kot se morda zdi nekaterim, temveč stremi k določenim
ciljem. Predvsem gre tu za poudarek na temeljnem znanju ter širini in poglobljenosti
znanja. Obenem matura pozitivno vpliva na kakovost in učinkovitost gimnazijskega
izobraževanja, verjetno najpomembnejši vidik mature pa je povezava srednjega šolstva z
univerzo. Maturitetni preizkus namreč nudi zelo dobro osnovo za nadaljnji študij.
Matura iz geografije je poleg obveznih maturitetnih predmetov najbolj pogosto izbran
izbirni predmet na maturi, saj ga je na zadnji maturi opravljalo že več kot 40% vseh
bodočih maturantov, kar pa morda ni tako razveseljiv podatek, kot se sliši, saj ob večanju
števila kandidatov pada povprečna ocena pri maturi iz geografije. Na splošno je uspeh na
maturi iz geografije še zadovoljiv, vendar geografija počasi tone v povprečnost na račun
množičnosti.
Matura iz geografije je sestavljena iz dveh delov. Na eni strani je pisni izpit, sestavljen iz
dveh maturitetnih pol, ki preverjata občo geografijo, regionalno geografijo sveta in
Evrope ter geografijo Slovenije. Ta del izpita je glede izvedbe v osnovi podoben maturi
pri vsakem drugem maturitetnem predmetu. Drugi del izpita pa je specifičen za
geografijo, saj se je po prenovi srednjega šolstva v maturitetni preizkus uvedla tudi ena
od osnov geografije – terensko delo in ekskurzija. Pisni del izpita skupaj s praktičnim
delom je odlična osnova za morebitni nadaljnji študij geografije ali pa kateregakoli
drugega predmeta, geografija namreč velja za enega najbolj uporabnih maturitetnih
predmetov, saj v svojem učnem načrtu vsebuje polno multidisciplinarnih povezav, ki jo
vežejo z drugimi predmeti.
Pisni del izpita je sestavljen na treh ravneh znanja, ki se nanašajo na Bloomovo
taksonomijo spoznavnih ciljev. V največji meri se na maturi iz geografije ocenjuje
razumevanje in uporabo (50% pisnega izpita), 30% je preverjanje golega znanja, ostalih
20% pa je preverjanja najbolj zahtevnih analize, sinteze in vrednotenja. Za praktični del
izpita imajo dijaki in učitelji v okviru priprav 35 ur časa.
V diplomski nalogi sem se poleg predstavitve geografije kot maturitetnega predmeta
osredotočil na glavne probleme, ki se pojavljajo pri samem pouku geografije, saj ta
predstavlja osnovo za maturo, ter pri sami geografiji.
Prva težava, ki sem jo opazil v fazi zbiranja in pregledovanja materiala, je neusklajenost
maturitetnega izpitnega kataloga z učnim načrtom za geografijo. Tudi pogovori z
nekaterimi učitelji geografije so mi dali vedeti, da do teh neskladij kljub vsakoletnemu
usklajevanju še vedno prihaja. Zaradi tega sem vključil primerjavo vsebinskih ciljev iz
predmetnega maturitetnega kataloga za geografijo ter učnega načrta za geografijo. V
primerjavi se je pokazalo 29 neskladij med katalogom in učnim načrtom. Neskladja so
predvsem v usklajenosti ciljev v obeh aktih, saj nekaterih ciljev, ki so zapisani v
maturitetnem katalogu, ne najdemo v učnem načrtu. Nadalje najdemo neskladja pri
taksonomiji, saj v nekaj primerih maturitetni katalog zahteva višjo raven znanja kot učni
načrt, kar pa se ne sme zgoditi, saj je maturitetni katalog podrejen učnemu načrtu, enak
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argument pa lahko uporabim pri vsebinah, ki so v maturitetnem katalogu širše zastavljene
kot v učnem načrtu. Kaj to pomeni? V teoriji zadeva deluje, saj se vedno lahko
sklicujemo na to, da so vsi vsebinski cilji iz regionalne geografije vezani na osnovo v
obči geografiji in na ta način se lahko rešimo vsakršnih zapletov, saj je obča geografija
tako široka tematika, da si z njo lahko razlagamo vse možne primere. Vendar v praksi
temu ni tako. Upoštevati je treba, da so dijaki, ki se pripravljajo na maturo, pod stalnim
pritiskom ne samo zaradi mature iz geografije, temveč tudi še štirih (ali celo petih)
maturitetnih predmetov. V vsakega se na žalost ne morejo poglobiti tako podrobno, kot bi
si želeli, zato je nemogoče od njih zahtevati, da bi iz vsebin obče geografije lahko
sklepali na prav vse ostale vsebine. Prav zato je treba še bolje uskladiti maturitetni
katalog z učnim načrtom. Problem te neusklajenosti pa se ne ustavi le pri zmedi pri
dijakih, temveč pusti posledice tudi pri samem pouku geografije v vseh štirih letnikih.
Učitelji namreč prav tako pogosto (pri pregledu maturitetnih pol ali pripravah na maturi)
v maturitetnih polah naletijo na maturitetna vprašanja, ki so se prelila preko roba
maturitetnega kataloga ali celo učnega načrta. Posledica tega je, da učitelji izgubijo
zaupanje v maturitetne akte in se pri pripravi pouka začnejo opirati na učbenike, ki pa so
še vedno vsebinsko preširoko in problemsko preozko zasnovani. Seveda pa zadeva ne
more biti tako enostavna, kot se sliši. Spremembe maturitetnega kataloga so namreč
dolgotrajna zadeva, saj se pri vseh vsebinskih spremembah upošteva načelo
vnaprejšnjega obveščanja, kar pomeni, da sta za vsako spremembo, ki jo želimo uvesti v
maturitetni katalog, potrebni dve leti, saj morajo dijaki imeti na voljo maturitetne vsebine
ob vpisu v tretji letnik, ko se odločajo za izbirne predmete na maturi. Tema dvema letoma
moramo dodati še eno leto, kolikor traja postopek spreminjanja kataloga, tako pridemo do
treh let, ki so potrebna, da sprememba zaživi.
Drugi velik problem geografije na maturi je problem snovi, za katero pri pouku zmanjka
časa. Gimnazijski maturi sta tedensko namenjeni dve uri, in sicer v prvih treh letnikih.
Geografija v četrtem letniku je domena kandidatov za maturitetni izpit iz geografije. V
treh letih morajo učitelji in dijaki predelati štiri vsebinske sklope (obča geografija,
regionalna geografija sveta, regionalna geografija Evrope, Slovenija), medtem ko v
četrtem letniku kandidati za maturo iz geografije spoznajo še geografsko členitev
Slovenije, ostale ure pa so namenjene pripravi na maturo. Snovi za predelavo je v treh
letnikih ogromno in stalni problem, ki se pojavlja na velikem številu slovenskih gimnazij,
je pomanjkanje časa za predelavo vseh vsebin v predvidenem roku. Jedro problema se
skriva že v prvem letniku, ko so na vrsti osnove geografske znanosti, se pravi obča
geografija, v kateri najdemo največ težjih vsebin v geografiji. Večino časa učitelji
porabijo za fizično geografijo, kar pomeni, da morajo ali okrniti družbeno geografijo v
prvem letniku ali pa jo prenesti v drugi letnik. V drugem letniku prve ure porabijo za
družbeno geografijo, tisti bolj iznajdljivi pa družbeno geografijo predelajo vzporedno z
regionalno geografijo sveta. Te manjkajoče ure se prenašajo iz letnika v letnik in na
koncu tretjega letnika se zgodi, da v veliko primerih učni načrt ni predelan. Tak način
dela ima kar precej negativnih posledic:
1. Dijaki, ki ne izberejo geografije na maturi, so v veliko primerih prikrajšani za zadnja
poglavja učnega načrta, ki pa so zelo pomembna, saj vključujejo geografijo Slovenije
in s tem ne spoznajo svoje države.
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2. Dijaki, ki so izbrali geografijo na maturi, so prikrajšani za prepotrebne ure priprav na
maturi, saj morajo nadoknaditi zaostanek iz prejšnjih letnikov, zaradi česar ne ostane
veliko časa za utrjevanje snovi in ponavljanje.
3. Prenatrpan učni načrt in premalo razpoložljivih ur povzroča, da pouk geografije trpi
na kvaliteti, saj je postal vse preveč usmerjen v končni cilj – maturo.
Posledica je siromašenje pouka z vidika nazornosti pouka, saj morajo učitelji skoraj
industrijsko predelovati snov, če hočejo v doglednem času predelati predvideno snov.
Pouk je zaradi tega okrnjen uporabe didaktičnih pripomočkov, s katerimi bi izboljšali
razumevanje snovi, vse manj pa je poudarka na razvijanju veščin. Temeljni cilj pouka je
postal le usvajanje snovi do ravni razumevanja in pridobivanja prostorske predstave,
zanemarjeni pa so drugi cilji, kot so spoznavanje in uporaba različnih metod učenja,
raziskovanja, metod predstavljanja lastnega znanja drugim, razvijanje kritičnega
mišljenja, komunikacije in sposobnosti za delo v skupini, ki vse zahtevajo več časa kot
frontalni pouk, kjer ima glavno besedo učitelj.
Analiza težkih vsebin, ki jih je podrobno predelala že Resnik Planinčeva v svojem
doktorskem delu, ter analiza anket, ki sem jih opravil med študenti prvega letnika
geografije na Filozofski fakulteti potrjuje prej omenjeni problem. Zahtevne vsebine v
učnem načrtu za gimnazijsko geografijo so se pokazale predvsem v obči geografiji, bolj
podrobno v fizični geografiji. To pomeni, da se zelo veliko časa porabi za obravnavo
fizičnogeografskih in ostalih občih vsebin. Kaj bi lahko naredili na tem področju? Za
normalizacijo pouka geografije v gimnazijah, bi morali:
1. uskladiti maturitetni katalog znanja s predmetnim ter zagotoviti, da se bodo
maturitetna izpitna vprašanja držala okvirov učnega načrta in predmetnega
kataloga znanj;
2. skrčiti ali predrugačiti učni načrt; ena možnost je skrčenje učnega načrta, in sicer
na račun vsebin, ki so lažje dojemljive za dijake; ta možnost morda ni najboljša,
saj se s tem podre celovitost učnega načrta; boljša možnost je sprememba učnega
načrta; vsebine naj bi torej ostale enake, le razporeditev ur bi morala biti
drugačna, se pravi, da bi morale težke vsebine dobiti več ur na račun lažjih
vsebin;
3. ne glede na vsa priporočila in pripombe, se še vedno veliko učiteljev geografije
poslužuje kot osnove za pouk vsebin iz učbenikov namesto vsebin iz učnega
načrta; potrebno je torej poskrbeti, da bi bili učbeniki ožje zasnovani in usklajeni
z učnim načrtom, medtem ko bi morale biti morebitne dodatne vsebin vidno
ločene od tistih, ki so predvidene po učnem načrtu.
210 ur je malo za tako pomemben predmet, kot je geografija. Geografije nočem
precenjevati, vendar menim, da je geografija poleg obveznih maturitetnih predmetov
najpomembnejši maturitetni predmet, saj predstavlja neke vrste medpredmetno vozlišče,
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kjer se prepletajo vsi ostali gimnazijski predmeti. Zaradi te pomembnosti, tudi kot
nacionalnega predmeta, bi bilo morda potrebno razmišljati o spremembi koncepta
gimnazijske geografije in ji podobno kot zgodovini nameniti več ur, tako da bi bila
obvezna za vse dijake tudi v četrtem letniku. Težko si predstavljam podobo geografije kot
predmet s 140 urami v gimnazijskih programih, kot je to predvideno v Izhodiščih
prenove gimnazijskega programa, ki so bila objavljena marca 2006 na spletnih straneh
MŠŠ. Glede na to, da bi s predlaganimi spremembami izgubilo zaposlitev do ene tretjine
že zaposlenih gimnazijskih učiteljev različnih predmetov (tudi našega), je težko razumeti
naglico pripravljanja in sprejemanja za gimnazijo tako usodnih odločitev.
Prvi del Izhodišč predstavi analizo sedanjega stanja, ključne probleme in razloge za
spremembe. Posameznim argumentom tega dokumenta ne moremo oporekati, vendar pa
skupaj ne tvorijo neke zaključene vzročno-posledične celote.
Predlagani okvir gimnazijskega programa, kot je prikazan v Izhodiščih, predvideva za
gimnazijsko geografijo le 140 obveznih ur namesto dosedanjih 210. Glede na to, da je
geografija prav gotovo predmet zelo velikega nacionalnega pomena, se mi zdi to krčenje
nerazumno. Geografija bolj kot katerikoli drugi predmet poučuje dijake o svetu, v
katerem živijo, in z nobenim drugim šolskim predmetom ni povezanih toliko novic ter
svetovnih tem kot ravno z geografijo. Kot že omenjeno, predstavlja geografija
medpredmetno vozlišče naravoslovja, humanistike in družboslovja, zato ni presenečenje,
da je geografija največkrat izbrani izbirni maturitetni predmet.
Med cilji prenovljenega programa se med drugim pojavi tudi razvijanje nacionalne
samozavesti in vzgoja dijakov za aktivno državljanstvo. Prav tu je geografija
nenadomestljiva, saj morajo dijaki svojo državo poznati, če naj jo sploh lahko cenijo in
spoštujejo, vendar pa se je že pri sedanjem obsegu gimnazijske geografije pokazalo, da
prihaja do težav pri obravnavanju tematike Slovenije, razen pri dijakih, ki se odločijo za
geografijo na maturi.
Predlagana prenova je v javnosti že sprožila številne polemike, predvsem zaradi spomina
na pretekle neuspele reforme, ki se kot take niso obnesle in so kmalu zahtevale reforme
reform in tako dalje. Predlagane spremembe bi zelo močno posegle v zasnovo in
delovanje gimnazije, kar bi v skrajnem primeru lahko povzročilo kaotično stanje pri
izvajanju gimnazijskih programov. Težava predvidene prenove je, da so se je lotili
teoretiki, ki kot prvič, nimajo stika z geografijo, saj v komisiji, ki je pripravila prenovo ni
nobenega geografa. Kot drugič pa je bila prenova pripravljena daleč od šolskih razredov,
kjer pouk zares poteka. In kot se rado zgodi, se ideje, ki bi morale v teoriji delovati zelo
dobro, izkažejo za popolnoma zgrešene.
Seveda napisano ne pomeni, da so reforme nepotrebne, vendar pa bi morale biti bolj
premišljene in ne tako nenadne, kot naj bi se to zgodilo sedaj. Kajti že sedaj je
vsakoletnih sprememb ogromno in številni učitelji jim enostavno ne morejo več slediti.
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Slovenska šolska geografija je v primerjavi z ostalimi članicami EU na zavidljivi ravni.
Prav pri geografiji smo lahko v večini elementov lahko mi vzor Evropi in ne oni nam.
Zakaj bi morali torej degradirati našo gimnazijsko geografijo?
Za konec naj omenim le še dejstvo, ki me je nemalo presenetilo. Maturo iz geografije v
veliki meri opravljajo dijaki, ki se odločajo med drugim tudi za študij geografije. Vendar
pa so študenti v kar nekaj primerih poudarili, da jim pri študiju geografije matura iz
geografije in priprave nanjo niso koristile prav nič. Kakšen je potem sploh smisel mature
iz geografije? Upam in vem, da so mnenja deljena, osebno mi je namreč matura iz
geografije precej pripomogla k razumevanju snovi pri študiju geografije, obenem pa sem
se spomnil na žalostno dejstvo, da sem prvič začel resno uporabljati srednješolski
učbenik Obča geografija šele pri študiju geografije na fakulteti.
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7. SUMMARY
The matura exam is not a purpose for itself as some might think, but it has certain goals.
The emphasis is especially on basic knowledge, its extent and depth. It positively affects
the quality and effectiveness of grammar school education, its most important aspect is
the connection of grammar school with the university, as the exam is an excellent base
for further studies.
Geography is one of the most picked subject on the matura exam, as it is chosen by more
than 40% of all candidates. That is on one side an agreeable information, but on the other
side it shows that with the increase in the number of candidates, the results are showing,
that geography is sinking into mediocracy.
The matura exam consists of two parts. The written part of the exam, which consists of
two exam sheets. This par of the exam tests general geography, regional geography of the
world and Europe and geography of Slovenia. The second part of the exam is specific for
geography, as it consists of field work and an excursion. This structure of the exam is an
excellent base for further studies, as geography is one of the most useful subjects,
because it is full of interdisciplinary connections with other subjects.
In my thesis I focused on the presentation of geography on the matura exam and on the
problems, which occur with geography in grammar school , which is the base for the
matura exam and geographical science.
The first problem I noticed, was the adjustment of the matura catalog with the basic study
plan, that is why I compared the both documents and found 29 unadjusted topics. It is a
great problem for teachers, as they do not plan their classes on the basic study plan, but
they start to rely on study books, which are much greater in content. That causes, that
they can not realize all study topics in the amount of classes they have available. These
adjustments are hard to correct, because the change of the matura catalog takes at least
three years.
The other big problem with geography on the matura exam are the topics, for which there
is no time in the classes. In grammar school there are two hours of geography foreseen in
one week in the first three school years. The fourth year has geography foreseen only for
students, who will prepare for the matura exam. There are a lot of subjects to work
through, and many teachers can not realize their whole plan in three years.
This situation causes, that the geography classes are not as good as it could be, because
there is less usage of didactic tools, which would help understand the subjects. There is
also substantially less emphasis on the development of geographical skills.
The analysis of harder topics in geography, which was done by dr. Resnik Planinc and in
a research, which I have done, confirms that the previously mentioned problem exists.
The harder topics in the study plan for grammar school have shown to be especially
general geography, especially physical geography, which means, that most of the time
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teachers deal with this topics. For the normalization of studies in grammar school, we
should:
1. adjust the matura catalog with the study plan and assure that the questions on the
exam stay within the topics in the study plan;
2. shrink or reorganize the study plan. One option is shrinking the plan of easier
topics and give more emphasis on the harder topics;
3. make sure that the textbooks for geography are less detailed and in accordance
with the study plan. The extra topics should be marked visibly.
210 hours is very little time for a subject of such importance as geography. Geography is
the most important subject at choice on the matura exam, as it represents a sort of
interdisciplinary crossroad, where all the other subjects meet. That is why we should start
thinking of expanding the subject, so it would be available for all students also in the
fourth year. It is hard to imagine geography with 140 hours in study plans for grammar
schools, as it is planned in the future reform of grammar schools.
Geography as a subject of national importance teaches students much more about the
world in which they live and it includes more world news and world problems than any
other subject. As already mentioned, geography represents the crossroad of physical,
social and human studies. The future reform was already widely discussed in the public,
especially because of memories of other rapid school reforms, which did not work. This
does not mean, that change is not needed, but it should not be as rapid as it is planned.
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za študente 1. letnika študija geografije na FF

Starost:

Spol:

 Katero srednjo šolo si obiskoval/a?
 Katerega leta si opravljal/a maturo?
 Kakšno oceno si dosegel/dosegla na maturi?
 Kako bi ocenil/a pouk geografije v srednji šoli?
1 – odlično
2 – zelo dobro
3 – dobro
4 – slabo
5 – zelo slabo
Prosim argumentiraj svojo odločitev v nekaj besedah:

 Kako bi ocenil/a priprave na maturo iz geografije v srednji šoli?
1 – odlično
2 – zelo dobro
3 – dobro
4 – slabo
5 – zelo slabo
6 – nisem imel priprave na maturo iz geografije
Prosim argumentiraj svojo odločitev v nekaj besedah:

 Katere vsebine bi si želel pri pripravah na maturo v srednji šoli
bolj podrobno predelati?

 Katere vsebine bi bilo treba pri pripravah na maturo obravnavati
manj podrobno?
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 Kako bi ocenil zahtevnost mature iz geografije?
1 – zelo zahtevna
2 – zahtevna
3 – srednje
4 – enostavna
5 – zelo enostavna
 Na kakšen način bi lahko dosegel boljši uspeh na maturi iz
geografije (izberete lahko več načinov):
- z boljšimi pripravami na maturo v šoli
- boljše zasnovan pouk geografije v srednji šoli
- več učenja
- z drugačnimi učbeniki
- več vloženega truda v terensko delo
- drugo (napiši):

 Spodaj so podane različne geografske vsebine iz Predmetnega
izpitnega kataloga za splošno maturo za predmet geografija, v
oklepaju pa so napisane tudi nekatere ključne besede, ki vam
bodo morda spodbudile spomin.
Z oceno 1 – 5 oceni zahtevnost naslednjih maturitetnih vsebin
1 – zelo zahtevna vsebina
2 – zahtevna vsebina
3 – srednje zahtevna vsebina
4 – enostavna vsebina
5 – zelo enostavna vsebina

OBČA GEOGRAFIJA
FIZIČNA GEOGRAFIJA
NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE (endo/eksogeni procesi, kamnine, geološke
dobe, orogeneze, vulkanizem, potresi, celine)

POVRŠINSKE OBLIKE (zunanji preoblikovalni procesi, tipi površja)
VREME IN PODNEBJE (podnebni dejavniki, elementi, vremenotvorna središča, vetrovi,
toplotni pasovi, podnebni tipi)

PRST (nastanek in razvoj prsti, pedogenetski dejavniki, profil prsti, tipi prsti)
RASTLINSTVO (glavne skupine, pomen)
VODOVJE (fizikalne in kemične lastnosti vode, tekoče vode, jezera, morje, podtalnica,
onesnaževanje)
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OCENA

DRUŽBENA GEOGRAFIJA
PREBIVALSTVO (sestava, gibanje števila prebivalstva, starostna piramida, verstva,

OCENA

selitve)

NASELJA (podeželska, mestna naselja, mestne funkcije)
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ČLOVEKA
KMETIJSTVO (oblike kmetovanja, kmetijske panoge, zemljiške kategorije)
ENERGETIKA IN INDUSTRIJA (surovine, energetski viri, razmestitveni dejavniki,

OCENA

industrijska pokrajina)

PROMET
TURIZEM

REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA
AZIJA
NARAVNE ZNAČILNOSTI (relief, brezodtočna območja, klima)
PREBIVALSTVO (naravni prirastek, verska sestava, zaostalost)
KMETIJSTVO (pomen kmetijstva, načini pridelave, zelena revolucija, lakota, gospodarski in

OCENA

politični problemi)

AFRIKA
NARAVNE ZNAČILNOSTI (površje, podnebje, rastlinstvo, razporeditev padavin,

OCENA

Sahel, suša)

KMETIJSTVO (samosokrbno/tržno kmetijstvo, nomadska/tržna živinoreja)
RUDARSTVO (povezava s kamninsko zgradbo, rude, nafta, izvoz rud)
LATINSKA AMERIKA
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI (pomen odkritja Amerike, rasna sestava)
SREDNJA AMERIKA (Ciudad de Mexico)
JUŽNA AMERIKA (naravne enote, rasna sestava, gospodarska usmerjenost, Brazilija,

OCENA

amazonski pragozd)

SEVERNA AMERIKA
NARAVNE ZNAČILNOSTI (podnebje, vdori vročega/mrzlega zraka)
PREBIVALSTVO (naseljevanje ZDA, amerikanizacija, multikulturnost, položaj črnega

OCENA

prebivalstva)

KMETIJSTVO (zemljiška razdelitev, kmetijski pasovi)
INDUSTRIJA (stara/nova industrijska območja, razmestitveni dejavniki)
URBANIZACIJA (primerjava ZDA/Kanada, megalopolis, sestava velemest)
AVSTRALIJA IN OCEANIJA
NARAVNE ZNAČILNOSTI (podnebje, vegetacija, vpliv na kmetijstvo)
PREBIVALSTVO (priseljevanje, etnična sestava, neenakomerna porazdelitev prebivalstva)
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OCENA

GOSPODARSTVO

REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE
NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE
LEGA IN POLOŽAJ (meje, lega in položaj, politična razdelitev, primerjava z drugimi

OCENA

celinami)

NARAVNE ZNAČILNOSTI (geogr. enote, površje, geologija – povezava z rudarstvom
in energetiko, geološke enote, podnebje, hidrografska mreža)
SODOBNI GEOGRAFSKI POJAVI IN PROCESI
V EVROPI
PREBIVALSTVO (gostota, verstva, jezikovne skupine, multikulturalnost, migracije)
GOSPODARSTVO (gospodarske povezave, kmetijska politika EU)
PROMET IN TURIZEM
REGIJE EVROPE
SEVERNA EVROPA
- Nordijske države (ledeniška preoblikovanost, podnebje, razporeditev
prebivalstva, kisli dež, HE, nafta, ribolov, kmetijstvo, gozdarstvo, švedsko jeklo)

- Pribaltske države (jezik, primerjava s Slovenijo)
ZAHODNA EVROPA (geološka zgradba, podnebje, kmetijstvo, gosp. Razvoj,
Commonwealth)

- Britansko otočje
- Republika Irska (kmetijstvo, izseljevanje, verski konflikti)
- Države Beneluksa (pojem Beneluks, polderji, kmetijstvo)
- Francija (nacionalna sestava, migracije, centralizem)
JUŽNA EVROPA (obseg, kmetijstvo, turizem, ekologija)
- Iberski polotok (boj proti suši, kmetijstvo, masovni turizem)
- Apeninski polotok (vulkanizem, sever/jug, manjšine)
- Grčija
SREDNJA EVROPA
- naravne značilnosti (geologija hercinskih sredogorij, geološka zgradba Alp)
- družbene značilnosti (pojem Sr. Evrope, vzhod/zahod, kmetijske usmeritve
držav)

-

izbrani primeri in problemi (renska dolina, prometna prehodnost, prelazi v
Alpah, kantoni v Švici, primerjava naravnih enot)

JUGOVZHODNA EVROPA
- naravne značilnosti
- družbene značilnosti (krizna žarišča)
VZHODNA EVROPA
- naravne značilnosti
- prebivalstvo (narodi, Rusija, rusifikacija, nacionalni konflikti)
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OCENA

OCENA

-

gospodarstvo (kolhozi, sovhozi, liberalizacija, težka industrija, ekologija,
nacionalna sestava)

GEOGRAFIJA SLOVENIJE
SLOVENIJA KOT GEOGRAFSKI POJEM
LEGA SLOVENIJE V SVETU

OCENA

NARAVNOGEOGRAFSKE OSNOVE SLOVENIJE
RELIEF IN NEJGOV POMEN (kamnine in njihov vpliv na relief)
PODNEBJE (povezava z reliefom in oddaljenostjo od morja, bioklimatski višinski pasovi)
PRST IN RASTLINSTVO (gozd, rastlinstvo v povezavi z nadmorsko višino)
VODOVJE (podtalnica, onesnaženost, rečni režimi, voda na krasu, mokrišča, poplavna

OCENA

območja)

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
SLOVENIJE
KMETIJSTVO (večanje gozdnih površin, posestna sestava, delež kmečkega prebivalstva)
ENERGETIKA IN SUROVINE (premogovniki, HE, JEK)
INDUSTRIJA (ind. polmesec, panoge, delež zaposlenih)
PROMET (tranzitna država, prometni križ, Luka Koper)
TURIZEM
PREBIVALSTVO (naravni prirastek, stagnacija, depopulacija, migracije, manjšine)
NASELJA (urbanizacija, suburbanizacija, tipi naselij)
REGIONALNA IN OKOLJSKA PROTISLOVJA
GEOGRAFSKI PROBLEMI SLOVENSKIH
POKRAJIN
GEOGRAFSKA ČLENITEV SLOVENIJE (makroregije, mezoregije,

OCENA

OCENA

regionalizacije)

SLOVENCI V ZAMEJSTVU
SLOVENCI V ITALIJI
SLOVENCI V AVSTRIJI
SLOVENCI NA MADŽARSKEM

OCENA
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