SEMINARSKA NALOGA ("referat" v pisni obliki)
Če je referat govorno podajanje nekega besedila, je seminarska naloga pisno podajanje snovi. Obravnava
vsebinsko zaokroženo strokovno snov, ki smo jo večji del povzeli v strokovni literaturi. Seminarsko nalogo
lahko tudi predstavimo v obliki referata na različne načine (fotografije, e-prosojnice, miselni vzorec idr.).
Oblika in gradniki seminarske naloge so določeni in jih je treba upoštevati. Seminarska naloga mora
vsebovati: naslovnico (šola, naslov referata, avtor in razred, kraj in datum izdelave), kazalo vsebine (za
naloge z več kot 5 stranmi), vsebino (smiselno urejena v poglavja in podpoglavja z oštevilčenimi stranmi)
ter seznam virov in literature. Vse vire in literaturo navajaš (citiraš) – navedeš priimek in ime avtorja,
letnico izdaje dela, naslov, založnika in kraj izdaje. Navajaš tudi vire z medmrežja (celotni URL naslov ter
dodamo datum zajema podatkov). Citirana dela urediš po abecednem redu priimkov avtorjev
 Več na povezani strani spodaj >>> https://heureka.splet.arnes.si/heureka/zgradba-raziskovalnega-porocila/).

Ocenjevanje seminarske naloge
elementi
ocenjevanja

zadostno (2)

dobro (3)

prav dobro (4) in odlično (5)

IZBOR TEME
IN OBSEG

Izbor ni primeren za starostno
skupino, obseg je minimalen.

Izbor je delno ustrezen glede
na starost avtorja. Obseg je
še zadovoljiv.

Izbor ustreza starosti
avtorja, obseg zajete snovi
je ustrezen.

OPREDELITEV
NAMENA IN
CILJEV

Ne opredeli namena in ciljev;
o tem sklepamo na osnovi
naslova referata.

Opredeli namen in cilje,
vendar pomanjkljivo oz.
preveč široko.

Namen in cilje referata je
jasno in natančno
opredeljen.

VSEBINA IN
ZGRADBA
NALOGE

Zgradba je nepregledna;
nekateri elementi niso ali so
pomanjkljivo oz. napačno
obravnavani. Pri razlaganju
vsebine ne uporablja oz.
napačno uporablja strokovno
terminologijo. Uporabljenega
je malo oz. nič slikovnega in
drugega gradiva ali je le-to
neustrezno.

Zgradba je slabo pregledna.
Nekaj ali veliko slikovnega in
drugega gradiva, ki ni vedno
ali je le delno ustrezno
uporabljeno. Nekatere
vsebine so pomanjkljivo ali
sploh niso oziroma so
(delno) napačno
obravnavane.

Vsebina deluje kot celota, je
problemsko predstavljena.
Pravilno so obravnavani vsi
bistveni elementi tematike.
Uporabljeno je strokovno
izrazoslovje. Priloge so
izrazne in podpirajo
vsebino. Zgradba je
pregledna in smiselno
členjena.

TEHNIČNA
DOVRŠENOST
NALOGE

Naloga je tehnično
(naslovnica, kazalo vsebine,
seznam literature ipd.) zelo
pomanjkljivo izdelana.

Naloga ima manjše/večje
tehnične pomanjkljivosti
ali/in nedoslednosti.

Naloga je tehnično
(naslovnica, kazalo vsebine,
seznam virov in literature,
naslovi, opisi prilog...) in
estetsko dovršeno izdelana.

UPORABA IN
NAVAJANJE
VIROV IN
LITERATURE

Viri in literatura niso
navedeni. Uporabljen je le en
ali zelo majhno število virov,
oz. so uporabljeni neustrezni
viri in literatura.

Navajanje literature je
pomanjkljivo. Izbere nekaj
predlaganih virov. Literaturo
poišče tudi sam, vendar so le
delno ustrezni.

Ustrezno navaja literaturo
in vire. Poišče dodatne
ustrezne (strokovne,
sodobne/aktualne) vire in
literaturo.

OPISNI KRITERIJI - SEMINARSKA NALOGA ("referat" v pisni obliki)

Opisni kriteriji
Opisni kriteriji (0 - ne, 1 - delno, 2 - da)
1. Izbor teme je smiseln, obseg ustrezen.
2. Vsebina je celovita, vključuje bistvene informacije.
3. Vsebina je problemsko prikazana.
4. Priloge so izrazne in smiselno izbrane.
5. Vsebina je smiselno organizirana in členjena.
6. Referat je estetsko in tehnično dovršeno izdelan
7. Izbor virov/literature in citiranje so ustrezni.
8. Besedilo je strokovno in preprosto, brez napak.

Točkovnik (št. točk)

0

1

2

odlično - 16, 15
prav dobro - 14, 13
dobro - 12, 11, 10, 9
zadostno - 8, 7
nezadostno - < 7

Pojasnila opisnih kriterijev
1. Tema je smiselno izbrana (zahtevnost glede na starost, snov...). Obseg/količina zajete snovi
v predstavitvi je ustrezen.
2. Vsebina deluje kot celota. Predstavitev posreduje celovite in ključne/bistvene informacije o
vsebini tematike. Pravilno so obravnavani vsi bistveni elementi.
3. Vsebina je problemsko predstavljena (vzrok-posledica, posebnosti, problemi) in
dokazana/podprta/konkretizirana s primeri, dejstvi, statističnimi podatki, strokovnimi
navedki, tipičnimi zanimivostmi ipd.
4. Priloge so izrazne (film, fotografije, grafikoni, skice, karikature...) in smiselno izbrane, da
dopolnjujejo/ponazarjajo/izražajo vsebino.
5. Vsebina je smiselno organizirana in členjena (poglavja/podpoglavja, točke/alineje) ter
prehaja iz uvoda na jedro in zaključek.
6. Referat je estetsko in tehnično dovršeno izdelan. Vsebuje vse zahtevane elemente:
naslovnica (naslov, navedba avtorja, kraj in datum), kazalo vsebine (nad 3 strani vsebine)
ter seznam virov in literature.
7. Viri in literatura so ustrezno navajani. Uporabljeni so različni viri in literatura; vsebina ni
omejena na en vir informacij. Izbrana literatura je strokovna in sodobna - aktualna.
8. Jezik besedila je strokoven, a preprost (strokovni izrazi so vključeni in poljudno pojasnjeni),
besedilo nima jezikovnih/tipkarskih napak.

