Ljubljana, 18. 10. 2016

Pojasnilo k drugi različici e-gradiva TEKOČNOST BRANJA – merjenje
in spremljanje

Spoštovani uporabniki,
kmalu po objavi prve različice e-gradiva TEKOČNOST BRANJA – merjenje in
spremljanje v maju 2016 smo ugotovili, da nam je pri nekaterih izračunih ponagajal
tiskarski škrat. Vse popravke smo vnesli v popravljeno, drugo različico, ki si jo
lahko tudi prenesete na svoj računalnik.
Vseeno podajamo samo kratek popis ključnih popravkov, ki so upoštevani v drugi
različici.
Splošni popravek:
V preglednici na listu za učitelje (Lisjak z medom), ki služi kot primer se v četrti
vrstici število 34 popravi v 36.
Le to je potem potrebno upoštevati pri vseh ponovitvah, torej tako v knjigi (str.
18, 21, 61, 65, 77, kot tudi na prosojnicah (št. 8, št. 12, št. 13, št. 14) in v
navodilih za izvedbo predavanja in delavnic (str. 4 - prosojnica 8, str. 5 –
prosojnica 12, str. 6 – prosojnici 13 in 14, str. 17, str. 19, str. 21, str. 22, str. 24).
Knjiga:
Str. 21: Zaradi popravka števila 34 v 36 v četrti vrstici preglednice, se spremeni
izračun v prvem primeru in sicer je pravilno besedilo na zgornjem rumenem
polju: “PBM = 27; 33 – 6 napak; Vseh besed do znaka X je 33. Delež napačno
prebranih besed je 18 %. Delež pravilno prebranih besed je 82 %.”
Str. 22: Popravljeno je besedilo na zgornjem rumenem polju v “Majda (primer 1)
je med branjem odlomka 6 besed prebrala napačno. Do znaka x je bilo v
besedilu 33 besed. 6 delimo s 33 in dobimo 0,182 in to množimo s 100 ter
dobimo rezultat 18,2 oziroma 18. Majda je napačno prebrala 18 % besed v eni
minuti. Če želimo podatek o deležu pravilno prebranih besed, 18 odštejemo od
100 in dobimo 82. Majda je torej pravilno prebrala 82 % besed.”
Str. 31: Napaka pri mediani. Pravilno se stavek glasi: “Če imamo v izhodiščnem
stanju tri meritve, določimo mediano (srednjo vrednost treh meritev, ki jih
napišemo po velikosti – primer: učenec je dosegel na treh preizkusih 25, 28 in
29 pravilno prebranih besed v minuti; Me = 28).”
Str. 32: Zadnji stavek pri možnosti 1 je popravljen v “Specialna pedagoginja
Klara je s črto povezala mediano prvih treh meritev (28) in pričakovano število
pravilno prebranih besed ob koncu 2. razreda (graf 2).”

Prosojnice:
Prosojnica št. 12: Zaradi popravka števila 34 v 36 v četrti vrstici preglednice, se
spremeni tudi izračun. Vseh prebranih besed je zato 33, PBM pa je 29.
Navodila za izvedbo predavanja in delavnic:
str. 6: Spremno besedilo pri prosojnici št. 13 se spremeni v “Primer, ki ga
naredite skupaj s slušatelji. V izpuščeni vrstici je 11 besed. Štejemo jih kot eno
napako; torej je skupaj pet napak. Preostalih 10 besed pa odštejemo od 33
besed (tj. od števila vseh besed do znaka x), tako dobimo vse prebrane besede
(23 besed).”

Hvala za razumevanje.

Peter Novoselec, urednik

