DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
DRŽAVNA KOMISIJA ZA SPLOŠNO MATURO
DRŽAVNA KOMISIJA ZA POKLICNO MATURO
Datum: 9. 11. 2012
Številka: 900-1/2012
VABILO NA 4. STROKOVNI POSVET O MATURI
Spoštovani.
Vabimo vas, da se udeležite 4. strokovnega posveta o maturi, ki bo 23. novembra 2012 v Veliki dvorani
Konservatorija za glasbo in balet, Ižanska 12, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.
Po plenarnem delu, v katerem bo predstavljen predlog izboljšav mature, se bodo udeleženci razdelili v skupine, v
katerih bo potekala razprava o različnih vidikih predlaganih sprememb mature. Razprave v skupinah bodo
moderirali člani državnih komisij za poklicno in splošno maturo, ki bodo po zaključku dela v skupinah tudi poročali
na plenarnem zaključku.
Gradivo s predlogi za izboljšanje mature bo objavljeno na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si)
od 20. 11. 2012 naprej.
Zaradi lažje izvedbe vas prosimo, da se na posvet prijavite na povezavi: http://eric.ric.si/posvet2012 najpozneje do
19. 11. 2012. Ob prijavi izberite skupino, v kateri bi najraje sodelovali, in glede na prostorske zmogljivosti bomo
vašo željo skušali v največji meri upoštevati. Praviloma naj se iz vsake institucije prijavi po en udeleženec.
Parkiranje pri Konservatoriju ni zagotovljeno, možno pa je parkirati v širši okolici šole (Streliška ulica, parkirišče
trgovskega centra Leclerc).

V znanju je moč.
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Priloga
Program 4. strokovnega posveta o maturi:
8:30 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 9:25
9:25 – 9:40

Sprejem udeležencev
Uvod z glasbenim nastopom dijakov Konservatorija za glasbo in balet
Pozdrav državne sekretarke MIZKŠ ge. Mojce Škrinjar
Pozdrava predsednikov DK SM in DK PM
prof. dr. Blaž Zmazek, predsednik DK SM, dr. Boris Dular, predsednik DK PM

9:40 – 9:55

Ocena (analiza) stanja pri poklicni in splošni maturi v Sloveniji
mag. Irena Bahovec, MIZKŠ

9:55 – 10:15

Splošna matura na Slovenskem: včeraj, danes, jutri
prof. dr. Valentin Bucik, FF UL

10.15 – 10.35

Zunanje preverjanje znanja v Sloveniji in v svetu
doc. dr. Darko Zupanc, direktor Ric

10:35 – 10:55
10:55 – 11:40

Odmor
Predlog izboljšav matur(e)
prof. dr. Blaž Zmazek, predsednik DK SM, dr. Boris Dular, predsednik DK PM

11:40 – 13:40
13:40 – 14:40
14:40 – 16:00
16:00

Razprava v skupinah po plenarnem delu
Odmor za kosilo
Poročila razprav po skupinah
Zaključek posveta

Opis skupin:
Skupina A – Sistemska ureditev mature in vpliv sprememb na delo v srednjih šolah
Kaj predlagane izboljšave pomenijo za sistemsko ureditev mature v srednješolskem sistemu in šolski
vertikali (različni izobraževalni programi, prehodi med programi, izhodi in nazivi, učinki na univerze,
visoke in višje šole ter na trg dela, …). Kakšen bo vpliv sprememb na delo v srednjih šolah, od prvega
do zaključnega letnika, v zaključnem letu in ob koncu pouka – v času opravljanja izpitov.
Skupina B – Priprava izpitov za splošne predmete mature in izbirne predmete na dveh ravneh zahtevnosti
Kako bi se glede na predlagane spremembe pripravljali izpitni kompleti pri splošnih predmetih mature
(slovenščina, matematika, tuji jezik) in kako pri izbirnih predmetih: BIO, KEM, FIZ, ZGO, GEO – kako
pripraviti izpite na dveh ravneh zahtevnosti in kaj predstavljata obe ravni glede na sedanje izpite.
Skupina C – Priprava izpitov na strokovnoteoretičnih področjih (sedanje poklicne mature)
Kaj predlog sprememb pomeni za pripravo izpitov na strokovnoteoretičnih področjih/predmetih –
priprava izpitov v državnih predmetnih komisijah (oblikovanje končnega števila področij, povezovanje z
obstoječimi DPK za strokovne predmete pri splošni maturi ter zunanje ocenjevanje na B-ravni, drugi
izbirni predmeti splošne mature na B-ravni zahtevnosti).
Skupina D – Interni deli maturitetnih izpitov
Kaj predlog prinaša na področju internih delov izpitov: maturitetni nastop, maturitetni izdelek, maturitetna
naloga, opravljanje mature za dijake umetniških gimnazij, kaj to pomeni za ocenjevanje in kaj glede na
sedanjo ureditev.

