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NAČRT IZVEDBE PRAKTIČNEGA DELA IZPITA SPLOŠNE MATURE 2017 PRI PREDMETU ZGODOVINA

ŠOLSKO LETO 2016/2017

     PREDMET OZ. MODUL: ZGODOVINA
     
     PROGRAM: GIMNAZIJA		
     LETNIK: 4.
     UČITELJI:MANICA MIVŠEK


PODROČJE
TEMA
št. ur
načrtovana izvedba
NARODNA ZGODOVINA 

	strokovna ekskurzija 

(Ljubljanski grad)




Vloga Cerkve na Slovenskem v srednjem veku


8
13. oktober 2016

Poročilo o opravljeni strokovni ekskurziji 
domače delo
do konca oktobra 2016
OBČA ZGODOVINA:


1
februar - april
- pisni del: delo z različnimi viri (25 minut)
nalogo pripravi učitelj - reševanje se izvede med poukom in traja 25 minut






Navodila, konzultacije, dodatne naloge 
Dijakom so navodila podana med poukom, po potrebi dodatne individualne konzultacije
-
-



IZVAJANJE NOTRANJEGA DELA MATURE IZ ZGODOVINE: 

Ekskurzijo izvaja šola v skladu z zgoraj predstavljenim načrtom izven pouka 4. letnikov za dijake naše šole – ne glede na to, v katerem roku nameravajo opravljati maturo iz zgodovine.
	Za jesenski rok mature ekskurzije ne izvajamo ponovno, saj bi se jih morali kot dijaki udeležiti že v času trajanja pouka. 
	Dijaki, ki se iz upravičenih razlogov niso udeležili ekskurzije, lahko po prihodu v šolo v dogovoru s profesorjem dobijo nadomestno vajo. 
	Nadomestne ekskurzije šola (iz organizacijskih razlogov) ne izvaja.


PRIPRAVE NA EKSKURZIJO:

	Priprava na ekskurzijo se izvaja v okviru ur priprave na maturo. Dijaki od profesorja prejmejo vse potrebne informacije za izdelavo referata in pripravo ustne predstavitve ter poročila po izvedeni ekskurziji.

IZBRANE TEME IN PREDSTAVITEV REFERATA NA STROKOVNI EKSKURZIJI


TEMA
IME IN PRIIMEK
1.	
Inkvizicija 

2.	
Zgodovina mučenja od antike do danes

3.	
Mučenje v šoli?

4.	
Potek sodnih procesov

5.	
Vrste mučilnih naprav - posmeh in sramotenje

6.	
Vrste mučilnih naprav - fizično kaznovanje

7.	
Vrste mučilnih naprav - smrtna kazen

8.	
Odnos do mučenja danes - vloga mednarodne org. Amnesty International

9.	
Pokristjanjevanje Slovencev v zg. srednjem veku in 

10.	
Motiv pokristjanjevanja Slovencev v slovenski literaturi

11.	
Cerkvena organizacija na Slovenskem v visokem srednjem veku (od 12. stoletja) in nastanek ljubljanske škofije

12.	
Nastajanje samostanov v slovenskem prostoru - splošno

13.	
Benediktinci

14.	
Cistercijani

15.	
Kartuzije

16.	
Dominikanci

17.	
Vloga srednjeveškega gradu in življenje v njem - na primeru ljubljanskega gradu



