NAVODILA AVTORJEM OZ. SODELAVCEM STROKOVNE REVIJE »SO RKLI NAJ
SKUSIM DRGAČNE ZASTOPIT«

Zamisel in koncept strokovne revije »So rkli naj skusim drgačne zastopit« se nanaša na
področje pedagoškega, svetovalnega in socialnega dela, še posebej nas zanima vzgoja in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Smernice, ki jih nakazuje že samo ime revije,
želijo vzpodbuditi in ozaveščati razumevanje različnosti, ob vzpodbudi odgovornega,
ustvarjalnega sobivanja med posamezniki, skupinami in kulturami. Revija, katere izdajatelj bo
OŠ Juričevega Drejčka, bo objavila strokovne prispevke, ki bodo v sorazmerju zajemali tako
teorijo kot tudi prakso, torej zlasti povezavo med teoretičnimi koncepti in praktičnimi
izkušnjami pedagoške stroke. Zlasti nas zanima raznovrstnost pogledov na aktualne
pedagoške probleme, polemike, opažanja in ugotovitve, ki izhajajo iz širokega spektra vaših
praktičnih pedagoških, svetovalnih izkušenj dela z otroki s posebnimi potrebami.

Stil pisanja člankov in jezik
Harvardski sistem, ki je danes najbolj uveljavljen sistem (tj. dokumentiranje s pomočjo
priimka avtorja in letnice v oklepaju ob prevzeti misli), slog APA, prevzemamo tudi mi. Je
namreč najbolj razširjen (v družboslovju, humanistiki, naravoslovju), jedrnat, dovolj
informativen in ne prezahteven.
Upoštevajte torej znanstvena oz. strokovna načela pisanja člankov, članek naj bo ustrezno
strukturiran (naslovljen in smiselno razdeljen na poglavja), navedeni naj bodo citati in
uporabljena literatura.
Prispevki morajo biti napisani strokovno, jezikovno in slogovno neoporečno in lektorirani.
Strokovni članek mora imeti naslov, izvleček (povzetek), ključne besede v slovenščini in
angleščini. Povzetek in ključne besede naj bodo napisani na začetku članka (največ 1500
znakov). V povzetku predstavite: temo, namen oz. cilje, metodologijo, rezultate ter glavne
ugotovitve. Napisan naj bo strnjeno, brez odstavkov, v 3. osebi in s pogostejšo rabo trpnika.
Ob koncu povzetka, z vrstičnim presledkom, navedite še ključne besede oz. besedne zveze, ki
najbolj predstavijo vaše delo. Vse naj bo napisano s pisavo Times New Roman, velikosti 10.

Prispevki lahko obsegajo največ 23000 znakov s presledki znakov. Besedilo mora biti
napisano v Wordu, s pisavo Times New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5. Na
koncu je seznam citiranih in uporabljenih virov ter predstavitev avtorja.
Na koncu prispevka naj bo navedena predstavitev avtorja, ki vsebuje znanstveni naziv, ime in
priimek avtorja, strokovni naziv, delovno mesto in ustanovo zaposlitve. Sledita naslov
ustanove in elektronski poštni naslov avtorja.

Bibliografski sklici oz. reference
Če gre za točno navedbo, napišemo v oklepaju priimek avtorja, leto izdaje in stran (Kobal,
2000, str. 57). Če pa gre za splošno navedbo, stran izpustimo (Kobal, 2000).
V primeru spletnih referenc je obvezno navajanje točne spletne strani skupaj z imenom
dokumenta ter datumom povzema informacije. Primer: Pejsa, J. (2002). The student Survival
Manual. Inštitut za kriminalistiko. Pridobljeno dne 17. 8. 2008 s svetovnega spleta:
http://www.sigov.si/ivz/vsebine/survival.pdf.

Navajanje literature na koncu prispevka

Na koncu prispevka navedite vso uporabljeno (citirano in povzeto) literaturo. Uredite jo po
abecednem redu.
 Za knjige: Priimek, Zač. Imena. (Leto). Naslov. Kraj: Založnik.
Primer: Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
 Za članke v revijah: Priimek, Zač. Imena. (Leto). Naslov članka. Ime revije, volumen
(številka), prva stran članka – zadnja stran članka.
Primer: Jeriček, H. (2001). Mladostnikovo samovrednotenje in znamenja
zasvojenosti z internetom. Sodobna pedagogika, 52 (4), 128-145.

 Za članke v zbornikih: Priimek, Zač. imena. (Leto). Naslov prispevka. V Zač. imena
urednika. Priimek urednika (Ur.), Naslov zbornika (str. prva stran prispevka – zadnja
stran prispevka). Kraj: Založnik.
Primer: Knaflič, L. (2001). Prenos pismenosti znotraj družine. V M. Ivšek (Ur.),
Različne vrste branja terjajo razvijanje različnih strategij (str. 42-55). Ljubljana:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

