Збалансована система оцінювання
для вивчаючих англійську мову та їх сімей
Вступ: Що таке збалансована система оцінювання?
Збалансована система оцінювання оцінює те, що студенти дізналися з англійської мови та математики. Система оцінювання прирівнюється до освітніх
стандартів штату Вашингтон. Є два типи оцінювання, підсумковий і проміжний, і більшість студентів буде проходити оцінювання на комп'ютері.

Збалансоване підсумкове оцінювання - загальна інформація
Хто

Підсумкове оцінювання проходитимуть всі учні 3-8 класів і 11-го класу.

Що

Підсумкові і проміжні тести будуть оцінювати англійську мову і математику.

Коли

Збалансоване оцінювання розпочнеться протягом 2014-15 навчального року. Учні 3-8 класів складатимуть іспит
протягом останніх дванадцяти тижнів навчального року; для 11-го класу тест буде проводитися протягом останніх
семи тижнів навчального року.

Де

Оцінювання відбудеться в школі учня.

Чому

Збалансована система оцінює успішність учня, стосовно готовності до коледжу та професійної готовності. Це також
і інструмент для контролю над викладанням і навчанням в класі.

Як

Оцінювання включає такі типи завдань, як: тест з вибором відповідей, коротка відповідь та есе (кілька абзаців).

Необхідне підсумкове оцінювання тестує повний набір освітніх стандартів штату Вашингтон з англійської словесності (ELA) та математики для учнів 3-8
класів і 11-го.
Проміжне оцінювання (за вибором для шкіл) визначає конкретні потреби учня і може проводитися в будь-який час або стільки разів, скільки
потрібно/необхідно протягом усього року. Проміжне оцінювання також може проводитися в 9 і 10 класах.

Випускні та вступні вимоги
Випуск 2015 року
Англійська словесність

Математика

Природні науки

Варіант 1:
Алгебра 1 / інтегрований урок математики 1 кінець курсу (екзамен в
Читання І письмо (екзамен з
кінці навчального курса (EOC)*
Біологія EOC*
академічної успішності (HSPE) *
Геометрія / інтегрований урок математики 2 EOC*
Алгебра 1 / інтегрований урок математики 1 EOC випускний іспит*
Геометрія / інтегрований урок математики 2 EOC випускний іспит*
* Вимоги до закінчення середньої школи різняться залежно від року, в якій випускається учень. У повідомленнях про державне тестування міститься повна
інформація. Вимоги можна знайти за адресою: http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/

Будь ласка, зверніть увагу, що проходження необхідного оцінювання є єдиною вимогою для отримання диплома. Інші
вимоги можна знайти за адресою http://www.k12.wa.us/GraduationRequirements/default.aspx
Календар оцінювання можна знайти за адресою: http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/timelines-calendars.aspx
Повна інформація про збалансоване оцінювання може бути отримана за адресою: http://www.k12.wa.us/smarter/
Вступ до вищого навчального закладу: Результати збалансованого оцінювання учня показують успішність для визначення
готовності до кар'єри або занять в коледжі і не рекомендується для використання при прийнятті рішень про
просування/зарахування до вищого навчального закладу.
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Допомога і час тестування для вивчаючих англійську мову
Система збалансованого оцінювання поширюється на "Житло" для учнів з корекційною освітою і на "Спеціально визначену допомогу" як для вивчаючих
англійську мову, так і інших студентів. Нижче Ви знайдете список спеціально визначеної допомоги. Ця допомога доступна для всіх учнів, для яких обізнані
дорослі або команда визначила необхідність у допомозі, незалежно від класифікації студента (або її відсутності) в якості вивчаючого англійську мову.

Збалансоване оцінювання не проводитиметься в якийсь
певний час, також тестування відбуватиметься в декілька
етапів. Студенти, як правило, проводять одну-дві години в
день на підсумковому оцінюванні протягом декількох
днів. Збалансована система оцінює письмо в кожному
класі. Проміжне оцінювання розрізняється по тривалості
необхідного часу.

Приблизний час тестування: Підсумковий іспит
Тест

Математика

Класи

Приблизний Bідведений
час

3–5

3 години

6–8

3.5 години

11

4 години

3–5

7 години

6–8

7.5 години

11

8.5 години

Приблизний час тестування: Підсумковий іспит
Тест

Англійська
словесність

Класи

Приблизний Bідведений
час

3–5

4 години

6–8

4 години

11

4.5 години

КОМБІНОВАНЕ
(Англійська
словесність і
математика)
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