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Časovna shema do državnega tekmovanja »Videl, premislil, odklenil !«

24. september 2018 - prijava skupin na tekmovanje
 Mentorji prijavite vse skupine, ki bodo sodelovale pri aktivnosti.
 Podatke, potrebne za prijavo, najdete v brošuri »Razpis in prijava na tekmovanje«.
 Po prijavi mentorji z elektronsko pošto prejmete dodatne informacije in obrazce za prvo poročilo.  

15. oktober 2018 - posredovanje osnovne ideje o zaklepnem mehanizmu
 Vsaka skupina izmed dijakov izbere kapetana, ki je zadolžen za komunikacijo s Hišo eksperimentov.

Kapetan in člani skupine izpolnijo obrazec za prvo poročilo in ga po odobritvi mentorja v 
elektronski obliki posredujejo v Hišo eksperimentov.

12. november 2018 - posredovanje temeljitega opisa zaklepnega mehanizma in skice sefa
 Kapetan in člani skupine izpolnijo obrazec za drugo poročilo in ga po odobritvi mentorja v 

elektronski obliki posredujejo v Hišo eksperimentov.

17. december 2018 - posredovanje končnega poročila o izdelavi sefa
 Kapetan in člani skupine izpolnijo obrazec za tretje poročilo in ga po odobritvi mentorja v 

elektronski obliki posredujejo v Hišo eksperimentov (če ni prišlo do sprememb, so deli poročila 
lahko enaki kot v drugem poročilu). 

10. januar 2019 - skrajni rok za izvedbo šolskega tekmovanja, če je na šoli več kot ena skupina
 Način izvedbe in ocenjevanja mehanizmov na šolskem tekmovanju lahko izberete sami. Za nasvete 

pri izvedbi pokličite Hišo eksperimentov. Z veseljem vam bomo pomagali!
 Pri ocenjevanju skupin si lahko pomagate z ocenjevalnimi polami, ki bodo objavljene na spletni 

strani Hiše eksperimentov www.he.si/vpo.
 Državnega tekmovanja se udeleži skupina, ki na šolskem tekmovanju osvoji prvo mesto.

11. januar 2019 - skrajni rok za posredovanje podatkov o članih skupine
 Kapetan skupine, ki bo šolo zastopala na državnem tekmovanju, po odobritvi mentorja v 

elektronski obliki Hiši eksperimentov posreduje izpolnjen obrazec s podatki o članih skupine.

22. januar 2019 - Državno tekmovanje na Gimnaziji Želimlje
 Po ena skupina iz posamezne šole se s svojim mehanizmom udeleži državnega tekmovanja, ki bo 

potekalo v Želimljah.
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