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Spremljanje napredka
učencev, ki temelji na učnem načrtu
CBA - curriculum based assessment

Janja Košir, prof. def.

PROBLEM
Trenutna praksa detekcije , zgodnje pomoči in spremljanja napredka
učencev na prvih treh korakih pet-stopenjskega hierarhičnega
modela pomoči (na lokalni, šolski ravni).

CILJ
Odkrivanje in preizkušanje načinov, metod, modelov, ki temeljijo na:
- ocenjevanju za učenje
- formativnem ocenjevanju
- alternativnih oblikah ocenjevanja (kot alternativa standardiziranih
testov, preizkusov)
- podpori učinkovite prakse posameznih šol
Taka metoda, sistem, model:
- ki ga lahko sooblikuje učitelj (v sklopu vsebin, ciljev…)
- enostaven in učinkovit sistem spremljanja poučevanja, učenja
Če želimo načrtovati res učinkovite spremembe moramo podatke,
informacije zbirati na primeren, ustrezen, pravilen način.
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AKTUALNO
Prav v zadnjih desetletjih je bilo na področju rednega spremljanja
napredka in razvoja učencev razvitih več različnih učinkovitih
formativnih in alternativnih načinov, oblik ocenjevanja, ki nam
lahko pomagajo pri rednem beleženju in spremljanju napredka
učencev (Bender, 2008).

AKTUALNO

Model odzivanja na intervencijo/e (Magajna, 2010)

RTI
response to intervention

CBA
OCENJEVANJE, VREDNOTENJE NAPREDKA UČENCA
KI TEMEJI NA UČNEM NAČRTU (Magajna, 2010)

Splošni CBA postopek ocenjevanja, spremljanja, vrednotenja
učenčevega učnega napredka (Idol, 1996, po White in Liberty, 1976):
1. za posamezen cilj izbrati primere nalog s pomočjo katerih bomo
preverili znanje učencev
2. urejanje nalog glede na njihovo zahtevnost
3. izdelava več enakovrednih, ekvivalentnih primerov preizkusa
4. pozorni smo na: raven usvajanja določene spretnosti, na hitrost in
natančnost reševanja
5. določiti moramo kriterije, s pomočjo katerih lahko ugotovi še
sprejemljiv nivo usvajanja spretnosti
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Splošni CBA postopek ocenjevanja, spremljanja, vrednotenja
učenčevega učnega napredka (Idol, 1996, po White in Liberty, 1976):
1. CILJ: Učenec izračuna ploščino kvadrata in pravokotnika.
- enostaven lik*, sestavljen lik (npr. dva pravokotnika)**
- enostavna naloga (1 korak)*, sestavljena naloga (več korakov)**
- brez pretvarjanja sosednjih enot* / s pretvarjanjem sosednjih enot**
- v razmerju 1:1*, v pomanjšanem merilu**
- ob uporabi konkretnega materiala (m2, dm2)*/ brez konkretnega materiala**
- enostaven način računanja po stolpcih, vrsticah (ob dani mreži cm2)*/ merjenje
stranic in uporaba formule pl = a x b (brez mreže)**
Sestavljanje nalog (kombinacija zgornjih zahtev). Primer:
- enostaven lik, mreža cm2 , enostavna naloga (1 korak), brez pretvarjanja, v razmerju
1:1, možnost uporabe konkretnega materiala, enostaven način računanja

Splošni CBA postopek ocenjevanja, spremljanja, vrednotenja
učenčevega učnega napredka (Idol, 1996, po White in Liberty, 1976):
2. urejanje nalog glede na njihovo zahtevnost

Splošni CBA postopek ocenjevanja, spremljanja, vrednotenja
učenčevega učnega napredka (Idol, 1996, po White in Liberty, 1976):
2. urejanje primerov nalog glede na njihovo zahtevnost
*, **, ***
3. Priprava več različic preizkusa enake težavnosti.
Merjenje>ploščina
Merjenje>ploščina
kvadrat, pravokotnik
* (1 naloga)
** (1 naloga)
*** (1 naloga)

kvadrat, pravokotnik
* (1 naloga)
** (1 naloga)
*** (1 naloga)

Merjenje>ploščina
kvadrat, pravokotnik
* (1 naloga)
** (1 naloga)
*** (1 naloga)
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Splošni CBA postopek ocenjevanja, spremljanja, vrednotenja
učenčevega učnega napredka (Idol, 1996, po White in Liberty, 1976):
4. Večkratno spremljanje učinkovitosti, znanja učencev (v začetku,
med in po končanem obravnavanju snovi).
5. Spremlja čas reševanja, natančnost, hitrost, pravilnost.
6. Glede na kriterije določi ali je učenec usvojil potrebna znanja,
standarde znanja.

CBA

OCENJEVANJE, VREDNOTENJE NAPREDKA UČENCA
KI TEMEJI NA UČNEM NAČRTU (Magajna, 2010)

CBA

CBM

accuracy based
delež, procent pravilnih odgovorov

fluency based
measurement

CRA
criterion
uporaben tudi več predmetnih področjih

Širši okvir več različnim modelom…

Skupne značilnosti modelov…
Direktno merjenje napredka – učenčev napredek vrednotimo direktno,
to pomeni s pomočjo aktivnosti, učnih materialov, vsebin, ki smo jih pri
poučevanju uporabili.
Uporaba enostavnih, zanesljivih in praktičnih oblik merjenja.
Kratki preizkusi (1’-5’, v novejših virih tudi 8’matematični preizkusi).
Osnovna poenotena oblika preizkusov oz. njihovega izvajanja naj bi
omogočala pogoste meritve (enkrat do petkrat tedensko).
Enostaven in sistematičen način prikazovanja info. – graf, tabela.
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CBA

OCENJEVANJE, VREDNOTENJE NAPREDKA UČENCA
KI TEMEJI NA UČNEM NAČRTU (Magajna, 2010)

CBA

CBM

accuracy based
delež, procent pravilnih odgovorov

fluency based
measurement

CRA
criterion
uporaben tudi več predmetnih področjih

Širši okvir več različnim modelom…

Prednosti CBM (Wright, 1992):
Hitra ocena funkcioniranja (primerjava z vrstniki in primerjava
učenca z njegovim lastnim napredkom) – branje, pisanje, računanje…
Se dobro povezuje z učnimi zahtevami, cilji, vsebinami, ki jih učitelj
znotraj razreda dejansko poučuje.
Enostaven, zanesljiv in veljaven postopek, ki zahteva malo časa in
ga lahko zato zelo pogosto izvajamo.
Spremljanje napredka tudi v krajšem časovnem obdobju (npr.
učenčevo postopno napredovanje v določenem časovnem obdobju –
npr. treh tednih).
Zvišan nivo motivacije in zanimanje učencev za lasten razvoj in
napredek.
Standardiziran postopek priprave in izvajanja – PRIMERLJIVOST!!!

NAMENI OCENJEVANJA (Magajna, 2010):
1 Identifikacija težav - skrining ali detekcija
2 Klasifikacija težav in določanje upravičenosti
do bolj intenzivnih oblik pomoči (usmerjanje)
3 Načrtovanje pomoči ali oblikovanje
ustreznega programa pomoči

CBM
uporaben na
vseh stopnjah!

4 Spremljanje napredovanja učenca
5 Evalvacija izvajanja programa – preverjanje
ustreznosti
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Navodila za načrtovanje in izvajanje preizkusov na področju
branja, pisanja, računanja( Wright , 1992):
UČITELJ MORA PAZITI NA:
! uporabljeno gradivo
! navodila, ki jih poda
! primeren izbor časovne omejitve
! način točkovanja

CBM – tekočnost izvajanja
osnovnih spretnosti
branja/pisanja/računanja pomemben element (ritem,
tempo…).

CBM
standardiziran
postopek
merjenja!

CBM
standardiziran
postopek
merjenja!

OSNOVNE MERE, ki imajo podlago v številnih raziskav (ZDA)
(Connell, 2005)
1 Branje;
- tekočnost branja - št. pravilno prebranih besed (1’ branje)
- primerno besedilo (kratki odstavki, oz. besedilo, seznami besed,
branje besed, ki so v besedilu podčrtane…).
- za mlajše učence (časovno omej preizkus prepoznavanja črk, števk,
prepoznave rim, kopiranja oblik in simbolov)
- bralno razumevanje – branje bralnih odstavkov, kjer manjka vsaka
sedma beseda (vstavi besedo glede na smisel ali pa izbere eno izmed
danih)
2 Pisanje;
- št. pravilno zapisanih besed, črk ali sekvenc (3’ pisanje)
- pisanje z začetnim stavkom ali nedokončanim stavkom
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OSNOVNE MERE, ki imajo podlago v številnih raziskava (ZDA)
(Connell, 2005)
3 Črkovanje;
- št. pravilno črkovanih ali zapisanih besed, sekvenc (2’ narek z novo
besedo na vsakih sedem sekund).
4 Matematične spretnosti, znanja;
- št. pravilno zapisanih računov, delnih rezultatov ali števk
(2’računanje in 5-8’ računanje, če so v preizkus vključene tudi
uporabne naloge)

1’ minutni
preizkus
tekočnosti branja
Mera –
število pravilno
prebranih besed
(iz primerno
prebranega
besedila, iz
seznama besed,
ali iz besedila, kjer
so besede
podčrtane).

7

14.7.2010

3’ preizkus pisanja
Mera - število
pravilno zapisanih
besed ali črk,
sekvenc (3-minutno
pisanje z začetnim
stavkom ali
nedokončanim
stavkom)

Ime in priimek:
_____________Razred:____
Primeri:
To poletje sem s prijatelji odšel jadrat.
Nekega dne nas je na morju zajela nevihta
…
Sanjalo se mi je, da sem postal ravnatelj
naše šole.
Izumil sem stroj, s pomočjo katerega se
lahko potuje v preteklost in prihodnost.

Moje počitnice na morju

4

V ponedeljek , 24. junija 2009 smo ob 8.00 uri

15

zjutraj odpotovali na morje . Z avtom smo se

24

odpeljali proti slovenski obli . V avtu smo bili vsi

32

člani naše družine : očka , mama , moja 2 brata in

42

jaz .

43

43 pravilnih sekvenc pri 3-minutnem pisanju.
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3’ minutni preizkus
računanja
Mera - število
pravilno zapisanih
računov, delnih
rezultatov ali števk
(2-minutno računanje
na starosti primernih
računskih nalogah –
osnovne računske
operacije ali
reševanje
problemskih nalog)

/4

+, -, :
Preizkusi:
- ena spretnost
- več spretnosti

(Wright, 1992)

/ 16

(Wright, 1992)

ZAPIŠI RAČUN:
1.r

Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
5.r

(Connell, 2005)
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2’ minutni preizkus
pravilnega črkovanja,
zapisa besed
Mera - število
pravilno izgovorjenih
besed, zlogov, črk,
pravilno zapisanih
besed, zlogov, črk
sekvenc

ˆmˆaˆčˆkˆaˆ - šest točk (pri tem štejemo tudi
začetek in konec besede)
ˆmčˆkˆaˆ - štiri točke (pri tem štejemo tudi
začetek in konec besede)

Branje - število pravilno prebranih besed
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Branje - število pravilno prebranih besed

Učitelj lahko učenčev napredek
oceni glede na:
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Branje - število pravilno prebranih besed
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Število pravilno prebranih besed v 1 min.

Branje - število pravilno prebranih besed
70

1.

Število pravilno prebranih besed v 1 min.

Zastavljen cilj (učitelj ga zastavi
skupaj z učencem glede na
učenčev izhodiščni nivo
funkcioniranja). Pri tem učitelj
glede na učenčevo
napredovanje lahko končno
zastavljen cilj tudi primerno
prilagodi (zviša, zniža).

0

1.

Število pravilno prebranih besed v 1 min.

Učenec 1

30

2.

Število pravilno prebranih besed v 1 min.

(Wright, 1992)
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PRIMERJAVA ravni točk pred in po intervenciji:

Minimalen skok, napredek.

Bistven skok, napredek.

(Wright, 1992)

PRIMERJAVA ujemanja ravni točk pred in po intervenciji:

Bistveno ujemanje minimalen skok, napredek.

Minimalno ujemanje bistven skok, napredek.

(Wright, 1992)

PRIMERJAVA stalnosti ravni točk pred in po intervenciji:

Bistvena variabilnost ravni
točk.

Minimalna variabilnost ravni
točk – konstanten trend točk.

(Wright, 1992)
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Metoda TUKEY – poiščemo črto napredka za učenca in jo primerjamo s ciljem…

(Wright, 1992)

•Preverjanje učinkovitosti poučevanja.
•Evalvacija izvedenih strategij pomoči, prilagoditev.

CBM
NAMENI

•Napovedovanje uspeha (iskanje povezav med rezultati
CBM in drugimi objektivnimi, standardiziranimi testi).
•Odkrivanje, detekcija rizičnih učencev.
•Uporaba pri skupnem timskem delu – poročanje o
dejanskem napredku učencev.

CBM
NAMENI

POGOJ: Razvoj lokalnih norm, ki olajšajo spremljanje
napredka in načrtovanje primerne pomoči (razredne,
šolske, območne).
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RAZVOJ LOKALNIH NORM (Shinn, 1989)
i) RAZREDNE, ii) ŠOLSKE in PODROČNE norme…
1. korak – izbor reprezentativnega vzorca gradiv za posamezen
razred (measurement net).
2. korak – razvoj dodatnega gradiva (več primerov za isto vrsto,
težavnost gradiva).
3. korak – razvoj načrta uporabe, izvajanja.
4. korak – usposabljanje oseb, ki bodo zbirale podatke.
5. korak – zbiranje, točkovanje in povzemanje rezultatov,
evalvacija.

i) RAZREDNE NORME (groba ocena…) (Wright, 1992; Shinn, 1989)
IZBOR VZORCA
- Za celoten razred (za 40-45 učencev je dovolj, če preizkusimo 10
naključno izbranih učencev; pri tem izključimo učence s
posebnimi potrebami – tudi nadarjene).
- Lahko preizkusimo samo vzorec učencev, ki predstavljamo
“mediano” razreda (v tem primeru samo 5 učencev).
- Lahko izvedemo testiranje vzorca razreda za branje in celotnega
razreda na preizkusih, ki jih lahko izvajamo skupinsko.

i) RAZREDNE NORME - groba ocena (Wright, 1992; Shinn, 1989)
ČASOVNA OPREDELITEV
Za pridobivanje NORM testiramo 3x letno (v enakih razmakih):
september, januar, maj ali
oktober, februar, junij
ZBIRANJE IN ORGANIZACIJA PODATKOV (mediana)
:2
23 34 34 35 35 36 37 38 39 50 54 90
23 34 34 35 35 36 36 37 38 39 50 54 90
Razpon točk razreda
Točke izbranega
učenca

Me razreda

Št. pravilno prebranih besed v 1’, 2.r OŠ
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IDENTIFIKACIJA (Shinn, 1989)
Črkovanje

Branje
WC

MAT
x

MAT
:

Število določenih, izbranih oblik
vedenja, ki jih spremljamo

CLS

Področja izbranih osnovnih
akademskih spretnosti
MAT
mešano

Pisno
izražanje
-št.
Besed.

Pisno
izražan
je –
črkova
nje.

Dnevi testiranja – vsako spretnosti učiteljica meri v treh zaporednih dneh.
Mediana rezultatov vrstnikov
Meja, mejni rezultat, točke (polovica vrstniške mediane)
Učenčevi rezultati

ii) ŠOLSKE IN PODROČNE norme (groba ocena…) (Shinn, 1989)
- Neodvisne šolske norme.
- Zbiranje norm več šol (razvijemo norme za posamezne šole in
nato skupne norme).
- Ustvarjanje skupnih norm (skupna baza gradiv ali pa naredimo
kombinacijo mer – in s tem žrtvujemo del vsebinske
veljavnosti…).

IZBOR VZORCA
15-20% naključno izbranih učencev vsakega razreda (npr. za
2.r). T.j. pribl. 20 učencev za šolske norme in vsaj 100 za
področne (če je 20% učencev manj od 20 učencev 
testiranje ponavljamo na nekaj let).

ii) ŠOLSKE IN PODROČNE norme (groba ocena…) (Shinn, 1989)
ČASOVNA OPREDELITEV
Za pridobivanje NORM testiramo 3x letno (v enakih razmakih in
ISTOČASNO):
september, januar, maj
oktober, februar, junij
ZBIRANJE IN ORGANIZACIJA PODATKOV (mediana)
:2
23 34 34 35 35 36 37 38 39 50 54 90
23 34 34 35 35 36 36 37 38 39 50 54 90
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IDENTIFIKACIJA, DODATNO podrobnejše ocenjevanje (Shinn, 1989)
Št.
pravilno
prebranih
besed v 1’

1

2

3

4
RAZRED

5

6

Rezultati preizkusov za učenca.
Učenca so ocenjevali na različnih stopnjah težavnosti (bralna gradiva
ustrezna starosti oz. razredu ter norme posameznih razredov).

IDENTIFIKACIJA, DODATNO podrobnejše ocenjevanje (Wright, 1992)
CBM norme za tekoče, fluentno branje (SEZNAM
BESED) 1.- 6. razred, Oktober 1991, Wright, 1992
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
0

50

100

150

200

250

Št. pravilno prebranih besed v 1’

NIVOJI branja (raziskovalne norme ZDA) (Wright, 1992)
Zatikajoče, počasno
branje s pogostimi
napakami.

Št. pravilno
prebranih
besed/1’
za posamezne
razrede.
Bralno gradivo
primerno
razredni
stopnji.

Tekoče branje z
minimalnimi
napakami.

Tekoče, samostojno
branje brez napak.

Podatki za
učenca

15

14.7.2010

iii) ČE NIMAMO NORM… (Shinn, 1989, Wright, 1992)
- Primerjava učenčevega rezultata z bralnim nivojem besedil za
posamezen razred (v ZDA to imajo, mi tega nimamo).

Starosti primerne
norme

Norme mlajših učencev

- Učenčev bralni nivo na hitro lahko ocenimo tako, da ga
primerjamo s povprečnim bralcem/bralci razreda (učitelj
izbere “povprečnega”) – testiraš učenca, ki izraža težave s
povprečnimi bralci.

PRIMER (Fuchs, Compton, Fuchs, 2007)
i) CBM - Pridobivanje razrednih ali šolskih norm – presejalno
testiranje na začetku leta in program pomoči
PREIZKUS  * hitra prepoznava črk, ** tekoče branje seznama besed,
*** učiteljeva ocena bralnega nivoja
KDAJ  september, oktober
POMOČ Od tega izbrali 6 najslabših bralcev iz vsakega razreda in
zanje pripravili program pomoči.
- program pomoči, ki se je začel jeseni je zajel vse izbrane učence
- tisti učenci, ki niso do pomladi izkazali napredka so nadaljevali s
programom
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PRIMER (Fuchs, Compton, Fuchs, 2007)
i) CBM – Pridobivanje razrednih ali šolskih norm – presejalno
testiranje na začetku leta in program pomoči.
PROGRAM: TUTORSTVO izvedeno v manjših skupinah (3 - 4 učenci)
- 1. naloga: hitro prepoznavanje znanih besed (celostno
prepoznavanje) in zapis besed 10’
- 2. naloga: povezava črka-glas 5’
- 3. naloga: “dekodiranje” besed 15’
- 4. naloga: branje besedila 15’

IDENTIFIKACIJA, DETEKCIJA

1’ branje besedila, primernega razredni stopnji
1’ branje besedila – določimo bralno stopnjo učenca
(tudi besedila, ki so drugih bralnih stopenj).
DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE in NAČRTOVANJE POMOČI

1’ branje besedila + drugi preizkusi branja –
natančnejše ocenjevanje, kjer določimo tudi tip napak
ipd.
SPREMLJANJE BRALNEGA NAPREDKA UČENCA

1’ branje besedila – spremljamo napredek učenca v
času – ob dani pomoči…

Connell, J. E (2005). Constructing a math applications, curriculum-based
assesment: an analysis of the relationship between aplication problems,
computation problems and criterion-referenced assesments. Dissertation.
Deno, S. L. (2003). Curriculum – based measures: development and
perspectives. University of Minnesota.
Shinn, M. (1989). Curriculum-Based measurement. Assesing special
children. London: The Guilford Press.
Wright, J. (1992). Curriculum – Based Measurement: A Manual for
teachers. http://www.jimwrightonline.com/pdfdocs/cbaManual.pdf,
dostopano 4.5.2009
Drugi uporabni viri:
http://www.interventioncentral.org/
http://www.helpsprogram.org/materials.php
http://www.proedinc.com/customer/default.aspx

17

