OŠ Riharda Jakopiča
Derčeva ulica 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. 3. 2022

telefon: 500 46 42

Ravnatelju, koordinatorju in mentorjem raziskovalnih dejavnosti na šoli

35. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2022«
RAZPORED ZAGOVOROV IN PREDSTAVITEV NALOG
Zagovori raziskovalnih nalog bodo potekali
v sredo, 6. 4. in četrtek, 7. 4. 2022.
Posredujemo vam:
- navodila za pristop k zagovoru in predstavitvi nalog,
- razpored zagovorov in
- prijavnico za plakat/maketo.
Mentorje prosimo, da svoje kontakte (e-naslove in telefonske številke)
posredujete moderatorjem za posamezno področje. Imena moderatorjev in
njihove kontakte imate zapisane na razporedu zagovorov.
Želimo vam veliko raziskovalnih uspehov in vas lepo pozdravljamo.

Dobrila Lazović,
ravnateljica OŠ Riharda Jakopiča

Priloge:
- navodila za pristop k zagovoru
- razpored zagovorov
- prijavnica za plakat
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Priloga 1

PREDSTAVITEV NALOG
• Zagovori so izvedeni na daljavo pred strokovno komisijo. V komisiji so
ocenjevalca in član.
• Zagovor se izvede preko Microsoft Teams aplikacije. Natančnejša navodila
prejmete od moderatorja posameznega področja.
•

Pri zagovoru je prisoten mentor.

•

Raziskovalec/-ci izvajajo predstavitev in zagovor samostojno.

• Raziskovalci zagovor lahko obogatijo tudi z vizualnimi predstavitvami.
• Raziskovalci naj se izogibajo le obnovi zapisanega.
• Pri predstavitvi naj bi avtor/-ji povedal/-i
- kakšen je namen raziskovalne naloge,
- kaj je bistvo naloge (izogibanje navajanju nepotrebnih podatkov),
- katere hipoteze so bile predstavljene,
- kaj so ugotovitve teoretičnega dela – strnjeno,
- kaj je bilo eksperimentalno delo,
- katere metode so bile uporabljene,
- ugotovitve – pregledna, strnjena predstavitev rezultatov (paziti na
preglednost, grafe, tabele),
- kaj je s hipotezami ter interpretacija rezultatov,
- zaključek.
VSEBINA
uvod, predstavitev teme, namen in cilj raziskovanja, raziskovalne metode, hipoteze,
zbrani rezultati, zbirni podatki, zaključno razmišljanje …
NEKAJ VPRAŠANJ, na katera naj bi odgovorili mladi raziskovalci:
Zakaj sem napisal/-a raziskovalno nalogo?
Zakaj naj bi jo kdo prebral?
V čem je moja naloga originalna?
Kaj je bistveno v moji nalogi?
S katerimi dejstvi/rezultati moram seznaniti poslušalce?
Katere hipoteze naj predstavim; kako so povezane z vsebino naloge?
Kaj predstavim kot rezultat in kaj kot svojo razpravo …?
Katere rezultate naj predstavim, in to jasno, strnjeno, v časovnem okviru; kaj naj
predstavim z grafi, kaj s tabelami?
Katere trditve pojasnim v razpravi; pri čem mi je bila v pomoč literatura?
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IDENTIFIKACIJSKI LIST ZA PLAKAT oz. MAKETO________________
Naslov plakata oz. makete:
Prevod naslova v angleščini:

Avtor/-ji:

Mentor/-ji:
Šola:

Datum:
___________________________________________________________
Priloga 3 - VZOREC

PRIJAVNICA ZA PLAKAT oz. MAKETO___________________________
Šola:
Naslov plakata oz. makete:
Avtor/-ji:

Mentor/-ji:

Podpis:
Datum:
_______________________________________________________________________________________
Priloga 4 - VZOREC
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