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Opis raziskave
Osnovne informacije o raziskavi
ADP - IDNo:
KONSL87
Glavni avtor(ji):
Makarovič, Jan, Fakulteta za družbene vede
Izdelava:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza v Ljubljani (; 1986)
Datum izdelave:
1986
Kraj izdelave:
Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka
Finančna podpora:
PORS - Posebna raziskovalna skupnost
Številka projekta:
ni podatka
Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: 2001-6-20
Izročil:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN
Datum:
Raziskava je del serije:
TALENTI - KON (Kreativnost in odkrivanje nadarjenih)
Vsako leto testirajo osnovnošolce s testi nadarjenosti. Posamezna raziskava predstavlja poglobljeno raziskavo te
tematike, z namenom razvijanja novih instrumentov, analize življenjske poti in uspešnosti talentiranih.
Oblika citiranja:
Makarovič, Jan in skupina. Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka [datoteka kodirne knjige]. Ljubljana:
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Vsebina raziskave
Ključne besede:
izobrazba očeta, izobrazba matere, zaposlitev staršev, želje za nadaljni študij, skupni povprečni uspeh, predmeti v šoli,
poklic, svetovanje pri izbiri poklica, želja staršev, besednjak, uporaba predmetov, osnovna šola
Ključne besede ELSST:
MLADOST, OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, USTVARJALNOST, OSEBNI RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE
Vsebinska področja CESSDA:

2

DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF:
Socialne strukture
Povzetek:
Zgodnja raziskava na temo Kreativnost in odkrivanje talentov.
Abstract:

Metodologija
Časovno pokritje:
maj 1985 - 1987
Čas zbiranja podatkov:
marec 1986
Čas izdelave:
1986
Država:
Slovenija
Geografsko pokritje:
Škofja Loka
Najmanjša geografska enota:
ni podatka
Enota za analizo:
posameznik
Populacija:
Vsi osmošolci iz leta 1986 v občini Škofja Loka.
Vrsta podatkov:
anketni podatki
Izključeni:
ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza v Ljubljani
Tip vzorca:
Način zbiranja podatkov:
Uporabljeni inštrument:
Opis zbiranja podatkov:
Uteževanje:
Brez uteževanja.
Očiščenje podatkov:
Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.
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Uvrstitev raziskave po pomembnosti:
7: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

Dostop do podatkov
Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov
Velikost zbirke:
1 SPSS datoteka podatkov.
Skupaj datotek:
1

Omejitve pri uporabi
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob
zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost
podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na
avtorje raziskave ali Arhiv.
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Spremna gradiva
Gradiva o izvedbi raziskave
1. Makarovič, Jan (1986). KONSL87 - SPSS programska datoteka skolok_new.sps [datoteka programa v SPSS].

Rezultati raziskave
Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave
Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!
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