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Napotki za učenke in učence 
(po Checkliste für SchülerInnen na www.ahs-vwa.at) 
 
 
Od najdenja teme do predstavitve: delovne faze predznanstvene naloge 
 
 

7. razred delovne faze opravljeno 

1. 
semester  

Formulacija teme1   

zbiranje in urejanje prvih zamisli in idej  

(viharjenje možganov, miselni vzorci)  

odločitev za tematsko področje  

najti mentorico/mentorja 
prvi vpogled v literaturo (strokovni slovarji, priročniki, ...)  

 

omejitev in konkretizacija teme, ideje o strukturi in težišču naloge, 
razlaga ključnih pojmov  

 

razmislek o vprašanjih k temi oz. oblikovanje hipotez/domnev  

razmišljanje o znanstveni metodi  

izbor in pridobivanje podlag (rešerširanje/iskanje literature, 
možnosti poskusov, kontaktne osebe ...) 

 

natančno formuliranje teme  
od 
januarja 

rezultat: vložitev prošnje za temo (s horizontom pričakovanja), ki 
jo učenka/učenec izpolni na spletnem obrazcu – termini se 
določijo na šoli 

 

  tema  

  jezik naloge  

  vsebinsko področje naloge (humanistične vede, 
družboslovje, gospodarske vede, kreativno, naravoslovje, 
drugo) 

 horizont pričakovanja z informacijami o 

 

 o mediji, ki so bili povod za izbor teme; izbrane 
metode; približna zgradba naloge; glavna vprašanja 
(po izbiri) 

 

  partnerske ustanove (po izbiri)  

najkasneje 
konec 
aprila 

Pristojna šolska uprava odobri temo (pri odklonitvi teme: vložitev 
prošnje za novo temo v od šolske uprave določenem roku). 

 

 
Po odobritvi teme in dejanskem začetku izdelave predznanstvene naloge je obvezen vsaj en 
pogovor z mentorico/mentorjem. Razjasniti je treba naslednje točke: 
 

 konkretizacija vprašanj  
 struktura in težišča naloge  

  načrtovanje dela: 

 izdelava časovnega načrta, ki določa mejnike in termine 
(število in potek mentorskih posvetovanj, termini za 
oddajo poskusnih poglavij ...) 
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  pogovor o kompetencah, ki so potrebne za pisanje 
predznanstvene naloge (funkcije besedilnega programa, 
ekscerpiranje, citiranje ...) 

 dogovori ob primeru kršitve pravil 

 

  pogovor o >2 spremnem protokolu učenke/učenca  

 Informacije   
  o formalnih kriterijih predznanstvene naloge  

  o posledicah ob uporabi nedovoljenih pripomočkov 
(plagiat) 

 razlaga ocenjevalnih kriterijev (teža posameznih kvalitetnih 
področij) 

 

  o posledicah kršenja dogovorov 

 o ocenjevalnih merilih za pisni izdelek in glede prezentacije 
in diskusije predznanstvene naloge 

 

 rezultat: jasen projektni načrt s točnim urnikom mejnikov 
(dogovor o projektu) za izdelavo predznanstvene naloge 

 

8. razred Pisanje predznanstvene naloge:  
1. 
semester 
8. razreda 

poglobljeno branje literature  

priprava metodičnega dela (premišljena uporaba izbrane metode)  

obdelava vprašanj (jedro naloge)  

glede na temo in strokovno področje:  

 ekscerpiranje/izpisovanje besedil  

 citiranje virov, primerjava besedil  

 povpraševanja (vprašalniki), intervjuji, izvedba in 
ovrednotenje opazovanj ali eksperimentov 

 

 oblikovanje grafičnih podob in komentarja k njim  

 prikaz rezultatov, sklepov  

 ...  

stalna predelava in popravljanje načrtovane zgradbe koncepta  

pisanje posameznih poglavij: pisanje prve verzije  
(nasvet: prva verzija naj nastane »v enem zamahu«, brez 
prekinitve, le z lastnimi mislimi k temi) 

 

stalno miselno in jezikovno popravljanje, »piljenje«, prve verzije, 
skrbno dodajanje/vključevanje literature 

 

posredovati mentorici/mentorju vmesne rezultate, pridobiti 
povratno sporočilo o posameznih delih naloge in ga vdelati 

 

Ureditev seznama vseh podlag naloge (seznam literature, pravilni 
in natančni citati ...) 

 

pregled oblike  

prvi teden 
2. 
semestra 

rezultat: učenka/učenec odda delo v digitalni obliki (ga naloži na 
spletni strani PZN) in dvakrat v iztisnjeni obliki mentorici/mentorju 

 

 
Potem ko je mentor/ica popravil/a in opisal/a nalogo: 
 

 Obvezno je predviden zaključni pogovor o predznanstveni nalogi z 
mentorico/mentorjem: 
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 razmišljanje o delovnem procesu in njegovem rezultatu,  
 informacije o bližnji prezentaciji naloge in diskusiji o njej  
 priprava na prezentacijo in diskusijo   

 rezultat: prezentacija in diskusija, nato ocena predznanstvene 
naloge kot del zrelostnega izpita3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 Krepko tiskani so pojmi, h katerim najdete na www.ahs-vwa.at nadaljnje razlage v nemščini. 

2
 > kaže na dokument z razlago pojma, ki ga najdete v slovenščini na www.ahs-vwa.at. 

3
 Napotki so sestavljeni po priročniku ZM:IŽ za predznanstveno nalogo (URL: 

http://www.bmbf.gv.at/medienpool/22700/reifepruefung_ahs_lfvwa.pdf; 20. 3. 2014)  
in jih je treba razumeti kot delovni pripomoček in ne kot standardiziran dokument.  
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