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IZJAVA O TIPKARSKI NAPAKI IN SPREBEMBI V PRAVILNIKU ZA TEKMOVANJE IZ
ZNANJA ANGLEŠINE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Spoštovani vodje in mentorji tekmovanja iz znanja angleščine za 6. razred,

Nedavno je bilo ugotovljeno, da je bil na spletni strani društva IATEFL objavljen pravilnik
tekmovanja iz znanja angleščine za 6. razred osnovne šole s tipkarsko napako. Napaka
se je nanašala na procent doseženih točk za pridobitev bronastega priznanja na
tekmovanju, in sicer je pisalo, da naj bi dosegli vsaj 60% točk. Žal, je bil ta podatek
napačen, saj bi moralo pisati vsaj 80% vseh točk. Omenjen prag je bil sporočen
administratorju DMFA že v avgustu, zato ste ga tudi lahko videli v svojih DMFA profilih.
Popravek v procentu doseženih točk za dosego bronaste priznanja in uvrstitev na
naslednjo stopnjo tekmovanja v pravilniku smo lahko spremenili, ker je kriterij za podelitev
bronastih priznanj in nadaljnjo uvrstitev sestavljen iz dveh pogojev. To je procent
uspešnosti in maksimalno število priznanj, ki se lahko podeli. To v praksi pomeni, da se
procent uspešnosti za dosego bronastega priznanja in nadaljnjo uvrstitev spreminja v
skladu s številom tekmovalcev, ki še lahko prejmejo priznanje oziroma se uvrstijo na
naslednjo stopnjo.
V primeru, da bi tekmovalci imeli zelo slabe rezultate na šolskem tekmovanju, bi se procent
za dosego priznanja spustil do stopnje, ko bi dosegel 600 najbolj uspešnejših tekmovalcev.
Enako se zgodi v primeru, da so tekmovalci na tekmovanju zelo uspešni. Procent
uspešnosti reševanja nalog se dvigne, dokler ne zadosti kriteriju 600 najbolj uspešnejših
tekmovalcev. Sam procent uspešnosti na tekmovanju nikoli ni fiksen in je samo okvirna
številka. Program sam ob zaključku tekmovanja razvrsti tekmovalce glede na število točk
in najboljših 600 nato prejme bronasto priznanje oziroma do 500 najuspešnejših
tekmovalcev se nato uvrsti na naslednjo stopnjo.

Torej, sam procent uspešnosti reševanja je zelo gibljiv, saj bi rigidnost v tem koraku
pomenila, da bi priznanje lahko dosegli vsi tekmovalci v zelo uspešni generaciji ali le
peščica v generaciji, ki bi imela velike težave na tekmovanju.
Šele ob zaključku tekmovanja na vseh stopnjah bo znano kakšen procent uspešnosti bodo
morali doseči tekmovalci v letošnjem šolskem letu.
Se pa za nastalo napako in vse s tem povezane nevšečnosti iskreno opravičujemo. Zelo
veliko število oseb je pregledalo omenjeni dokument, a žal nihče ni opazil omenjene
tipkarske napake. Je pa nastala situacija tudi nam v poduk, in sicer bomo v prihodnje še
bolj natančno pregledali pravilnike pred njihovo objavo. Obenem pa bomo že v samem
razpisu poudarili dvodelnost kriterija za priznanja in nadaljnjo uvrstite.
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