وزارت آموزش و پرورش
هیاُت نظارت ـ و کیفیت

معلومات برای خانواده ها
اطالعات درمورد ارزیابی سراسری در مدا رس دولتی
فرزند شما باید ارزیابی سراسری را در طول آموزش درمدرسه سپری نماید.
هر ارزیابی  ۴۵دقیقه است .
مجموع ده ارزیابی اند که قرار ذیل میباشند:
ـ خواندن و زبان دنمارکی در کالس های ۴,۶,۸, ۲
ـ ریاضی در کالس های  ۳و۶
ـ زبان انگلسی در کالس ۷
ـ جغرافیا ،زیست شناسی ،و فیزیک  /شیمی در کالس ۸
می تواند ارزابی ها به صورت داوطلبانه انجام شود ،اگر مدرسه بخواهد.
همانطور که در باال نشان داده شده است  ،ارزیابی داوطلبانه را می توان در سطح کالس گرفت .هر ارزیابی می تواند حداکثر
سه بار اخذ گردد .همچنین دو ارزیابی درزبان دانمارکی بعنوان زبان دوم وجود دارد ،که تنها به صورت داوطلبانه برگزار
میشوند .
ارزیابی سراسری یک ابزار ارزیابی است
ارزیابی ملی یک ابزار آموزشی است که معلمان فرزند شما می توانند از آن دربهتر سازمان دادن آموزش استفاده نمایند .این
ارزیابی همچنین می تواند به شما یک ایده راجع به دانش فرزند شما درموضوعات ارزیابی شده دهد.
ارزیابی یکی از ابزارهای متعددی است که در این دوره از تحصیل ،می تواند یک تصویراز اینکه آیا فرزند شما در مسیر
صحیح است ارائه نماید .همه موضوعاتی برای ارزیابی انتخاب میگردد که بتواند بر روی کامپیوتر تست شود.
اگر میخواهید راجع به مطالب آزمایش اطالع داشته باشید از آدرس  www.testogprøver.dkاستفا ده نمائید.
ارزیابی سازگار به سطح علمی فرزند شما است
سواالت در ارزیابی سراسری ،سازگار به سطح علمی فرزند شما است به طوری که ،اگربه سواالت به درستی پاسخ بدهد به
سواالت سختر میرود ،وبرخالف به سواالت ساده ترمیرود اگر به اشتباه در انجام ارزیابی قبلی جواب بدهد.
همه دانش آموزان سواالت را اخذ می نمایند ،که به برخی میتوانند به درستی پاسخ بدهند ،وبه برخی نمی تواند به درستی
پاسخ بدهند.
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پدر و مادردرمورد نتایج نامه دریافت مینمایند
هنگامی که فرزند شما ارزیابی را سپری نماید ،شما یک نوشته کوتاهی درمورد نتیجه آن دریافت میکنید .اما مدرسه ها نتایج
ارزیابی های داوطلبانه را به والدین اطالع نمیدهند .معلمان ممکن است مایل با صحبت با شما در مورد نتایج و توسعه علمی
فرزند شما باشند .این صحبت ممکن است در هنگام مالقات آموزگاران مدرسه با والدین ،که غرض از آن ارزیابی توسعه
علمی دانش آموزان است ،صورت گیرد.
نتایج ارزیابی چه را نشان می دهد؟
نتایج ارزیابی سراسری می تواند به دو طریق متفاوت ذیل نشان داده شود:
ـ مقایسه باحد وسط ملی
ـ مقایسه به سطح درسی
وقتی این گزارش نتیجه ارزیابی را به سطح ملی و سراسری نشان می دهد ،شما می توانید ببینید که نتیجه فرزند تان باالتر از
باالترین حد متوسط  ،باالتر از حد متوسط  ،طور متوسط  ،کمتر از متوسط و یا پایین تر ازکمتر متوسط است.
وقتی این گزارش نتایج ارزیابی را به سطح درسی نشان می دهد ،شما می توانید ببینید که نتایج فرزند شما بسیارعالی ،بسیار
خوب ،خوب ،به طور متوسط ،عدم کامل و یا هم به اندازه کافی است و یا هم نیست.
در رابطه ارزیابی به سطح درسی وکالس ،شما میتوانید تنها نتایج ارزیابی خواندن و زبان دانمارکی و ریاضی را مالحظه
نمایید .مدرسه تصمیم می گیرد که کدام گزارش را شما دریافت خواهید کرد.
نتایج ارزیابی محرم است
نتایج ارزیابی برای دانش آموزان ،کالس ها ،مدارس و شهرداری محرم است .این به این معنی است که نتایج نباید به همه
منتشرشود و تنها کسانی که به طور مستقیم نیازبه دیدن نتایج ارزیابی دارند ،می توانند آنها را دریافت کنند .یک دلیل این
است که نباید ممکن باشد یک رتبه بندی عمومی مدارس و یا شهرداری ها بر اساس نتایج صورت گیرد.
ارزیابی سراسری الزامی است
ارزیابی ملی الزامی است .این به این معنی است که فرزندان شما باید ارزیابی های سراسری را سپری نمایند ،اگر مدرسه آنها
تحت قانون آموزش و پرورش مدارس دولتی باشد .این ارزیابی ها همچنین برای دانش آموزان مدارس تخصصی و کالس
های تخصصصی الزامی وجبری اند.
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