
Tritech Science Fair 

Leerder-inligtingsbrosjure 2019 
 

Tritech is ‘n opwindende kompetisie om leerders te bemagtig 

sodat hulle: 

• Ingeligte studente sal wees wat goed toegerus is vir tersiêre 

opleiding 

• Wetenskaplike navorsing kan doen 

• Moderne tegnologie kan inkorporeer in navorsing 

• Wetenskap en tegnologie met verantwoordelikheid kan 

gebruik.  Daarom moet die leerder bewus wees van die 

impak wat sy/haar projek op die omgewing het en hoe dit 

die mens se lewens makliker en beter kan maak. . 

• Hul projek / idees kan voordra aan alle partye wat geïnteresseerd is. 

 

Vereistes vir die projek: 

1. Die projek mag alleen aangepak word óf as ‘n groep waar elkeen in die groep ‘n spesifieke 

verantwoordelikheid het. Bewys moet gelewer word van individuele bydra tot die sukses van die 

projek.   

2. Die visuele projek voorlegging kan wees:  

- “Power point presentation” (as die jong navorser op die opsie besluit moet die voorlegging 

uitgedruk word vir vooraf beoordeling) of 

- Uitstalbord wat self kan staan en nie wyer as 1,2m meter is nie. 

3. Die ouditiewe voorlegging word beperk tot 10 minute per projek. 

4. Jy moet die volgende duidelik in jou projek aandui: 

a. Probleem 

b. Ondersoekende vraag 

c. Doel 

d. Agtergrond inligting / Navorsing 

e. Hipotese 

f. Apparaat 

g. Metode 

h. Resultate 

i. Interpretasie van resultate 

j. Gevogtrekking 

k. Bibliografie 

l. Erkenning 



Die wetenskaplike joernaal is ‘n baie belangrike aanduiding van die 
ontwikkeling van jou projek. Hou boek van die ontwikkeling van jou projek 
soos dit vorder.  Hierdie joernaal hoef nie ‘n netjiese produk te wees nie, 
maar moet ‘n handgeskrewe bewys wees van jou eie navorsing en denke 
soos die projek verloop. Al jou onderhoude, agtergrond navorsing, 
rofwerk met datums, berekenings en interpretasie van data moet in jou 
joernaal wees.  Onthou dat jou joernaal nie ‘n duplikaat van jou 
geskrewe aanbieding is nie. Dit moet saam jou bord of ‘power point’ 
beskikbaar wees vir die beoordelaars omdat jy ook daarvoor punte kry. 

 

‘n Abstrak is 'n oorsig van die projek. Dit is 'n paragraaf sonder 
opskrifte, met ’n maksimum van 250 woorde. Die projek abstrakte moet 
op die voorblad van jou joernaal verskyn. Jou abstrak moet 'n 
opsomming van die inleiding, metode, resultate, gevolgtrekking en die 
bydrae van jou projek tot die betrokke gemeenskap wat jy geidentifiseer 
het insluit. Sit ook aan die einde van die abstak 5 sleutelwoorde in wat 
die hoofpunte van jou projek verduidelik. 

 

Probleem: 
Stel wat jou probleem is wat jy deur jou projek gaan oplos/navors. 
Noem die gemeenskap wat jy beplan om te help deur middel van jou 
projek 

c  

Agtergrond inligting / Navorsing: 
Sit al jou agtergrond inligting in jou joernaal.  Op jou projek noem jy dan 
kortliks waar jy jou info gekry het om jou projek te doen, bv. onderhoude, 
vraelyste, artikels ens. 

Doel: 
Stel wat jy beplan om te doen om die probleem op te los. 

Ondersoekende vraag: 
Skryf die probleem oor in ’n vraag wat sinvol ondersoek kan word. Die 
vraag moet duidelik kort en toetsbaar wees en moet alle veranderlikes 
insluit. 

Hipotese: 
Stel dit in ‘n “as.... dan....” formaat, bv. “as die atleet die 
energiedrankie drink, sal sy beter doen in die 100m wedren” 

Metode: 
Verduidelik wat jy gebruik het om jou eksperimente te doen / om 
jou model te bou / om jou program te skryf.  
Stel puntsgewys die stappe wat jy gevolg het 



Resultate: 
Interpreteer jou resultate en stel dit duidelik in tabelle en grafieke. 
Indien jy ‘n ontwerp gedoen het moet ‘n model van jou ontwerp met 
‘n gedetailleerde skets van die ontwerp en hoe dit werk, deel van jou 
bord of ‘power point’-aanbieding wees. 

 

Gevolgtrekking: 
Jy moet terugverwys na jou hipotese en doel.  
Sal dit van belang wees vir die betrokke gemeenskap?  
Onthou om jou doel, hipotese en gevolgtrekking i.t.v. jou veranderlikes te 
stel 

Bibliografie: 
Onder die opskrif  “Bibliografie” moet jy erkenning gee aan alle bronne 
geraadpleeg of aangehaal in jou opdrag.  Jy moet dit alfabeties lys 
deur die name van die outeurs te gebruik.  Onthou dat jy ook artikels 
vanaf webwerwe en mondelinge onderhoude wat jy aanhaal, moet 
lys.  Besoek  http://www.nhgs.co.uk/technology/harvard.pdf-microsoft 
internet explorer om te sien hoe jy dit moet doen. 
Bedank enige persoon wat jou gehelp het of idees gegee het vir jou 
projek. 
Handige wenk: Gebruik  “References” in die WORD program. Kies 
“Havard” en voltooi alle info. Met die druk van ‘n knoppie is jou Bibliografie 
korrek en klaar.  

 

Aanbieding en voordrag: 
Jy kry een kans om jou voordrag te doen. Tydens jou aanbieding moet 
jy jou navorsing en bevindings aan kundiges verduidelik waarna vrae 
gevra kan word.   
Die volgende punte is belangrik tydens jou aanbieding: 

• Wees entoesiasties 

• Moenie aflees nie – vertel wat jy gedoen het. 

• Maak oogkontak. 

• Waak teen “tiener-slang”-taal 

• Moenie langer as 10 minute praat nie.  Beantwoord alle vrae so 

eerlik en goed as moontlik. 

• Jou aanbieding moet versterk word deur ‘n geskrewe verslag wat 

in enige vorm kan wees, bv ‘n bord, skyfievertoning, film ens. 

LW: Indien jy ‘n ‘power point’ voordrag doen moet jy ‘n uitgedrukte 

aanbieding (In “Thumbnail” –formaat) beskikbaar hê vir die 
beoordelaars vir vooraf beoordeling en om na te kyk terwyl jy jou 
voordrag doen. 

 
 

http://www.nhgs.co.uk/technology/harvard.pdf-microsoft


Hoe raak jou projek die omgewing / gemeenskap?   

• Jy moet ‘n probleem in JOU omgewing / gemeenskap 
identifiseer.  Jy moet jou projek so beplan dat dit die 
probleem effektief sal aanspreek.   

• Aan die einde van jou projek moet jy kan bewys dat jou 
projek ‘n positiewe impak op die omgewing / gemeenskap 
gehad het.  

• Jy moet kan motiveer hoekom die projek belangrik is. 
 

Wat behels jou omgewing / Wie vorm jou gemeenskap? 
Omgewing kan beperk wees tot die onmiddelike - bv jou tuin, jou skool, 
jou klas, of groter milieu bv, jou dorp, jou provinsie, jou land .... 
Gemeenskap kan klein wees soos jou gesin, vriende, klasmaats, bure, 
of groot wees soos ‘n boerderygemeenskap, skoolgemeenskap, dorp, 
land ens. 
Tegnologie: 

Dit kan iets wees soos: 

• Die rekenaar om jou data te verwerk; ‘n model te bou; jou 

aanbieding te doen   of 

• YouTube / facebook   of  

• Selfone, GPS’e of 

• Enige apparaat wat jy gebruik het om jou model te bou of jou 

eksperiment te toets bv. Sweis, programmering, mikroskoop 

werk ens 

• Gebruik jou eie inisiatief – jy weet wat pas by jou projek. 

 

 

 

  



Kategorieë vir Tritech kompetisie 2019 

Kategorieë  

Kategorie Subkategorie Nommer 

Lewens- 
wetenskappe 

- Plant Wetenskappe insluitend marine 
biologie  

- Dier en veeartsenykunde insluitend 
seediere 

- Voedselwetenskappe en voedseltegnologie  

1 

Ingenieurswese 
en Ontwerp 

- Ingenieurswese - Elektronika, Elektries 
- Ingenieurswese - Meganiese en 

lugvaartkundige 
- Ingenieurswese – Siviel 
- Ingenieurswese - Industrieel 
- Ingenieurswese - Chemiese en 

Metallurgiese 

2 

Wiskunde, 
Wetenskap en 
Tegnologie 

- Fisika 
- Chemie 
- Wiskunde en Statistiek 
- Rekenaarwetenskap en toepassings 

3 

Omgewings- en 
Sosiale  
Wetenskappe 

- Omgewingswetenskap en -ekologie 
insluitend mariene ekologie 

- Energie (alternatief, hernubare, volhoubare) 
- Toerismegeleenthede, insluitend 

ekotoerisme 
- Herwinde Materiale 
- Aardwetenskap - Geografie en Geologie, 

insluitende oseanografie en mynbou 
- Sterrekunde en Ruimtewetenskap 

- Behuising, Nedersettingsstudies 

4 

Gesondheids-
wetenskappe 

- Mediese Wetenskappe (menslike anatomie 
en fisiologie, siektes, geneesmiddels) 

- Gesondheidsorg (primêre gesondheidsorg, 
voorkoming, dieet, higiëne) 

- Sielkundige Wetenskappe 

5 

Landbou- 
wetenskappe 

- Plantkunde verwant aan Agri 
- Veekunde verwant aan Agri 
- Agri Tegnologie en ontwerp 
- Omgewingsekologie, Grondkunde, 

Hidrologie 
- Boerdery 

6 

 

Kompetisie en belangrike datums: 

Die kompetisie bestaan uit verskillende rondtes waarheen jy dieselfde projek moet 

neem.  Tussen die verskeie rondtes mag jy jou projek verbeter. 

1. Tritech Skoolrondte: 2 May 2019 

2. Tritech Streekrondte:  19 July 2019 

3. Tritech SA kompetisie: 6 and 7 September 2019 

 

Tydens die rondte sal daar medaljes en pryse wees vir uitsonderlike 

navorsing.  Daar is groot kontantpryse vir kategorie-wenners in alle 

afdelings, sowel as pryse vir innoverende navorsing, samewerking - en 

gemeenskap projekte.  Toonaangewende maatskappye en tersiêre 

instansies sal die nasionale rondte besoek, waar moontlike toekennings - en 

beurs kandidate geïdentifiseer sal word. 

 
KOSTE: 

1. Tritech Skoolrondte:   

2. Tritech Streekrondte:  R 50 

3. Tritech SA kompetisie:  

a. Koshuisverblyf: R150/nag insluitend B&B vir leerders en ouers 

b. Registrasie fooi: R200/leerder wat 2 middag en 1 

aandete insluit.   

 

 


