Velilere,
İlköğretim okullarında ulusal testler hakkında bilgi
Çocuğunuz okul hayatı boyunca 10 ulusal testten geçecektir. Her bir test 45 dakika sürmektedir.
Gerçekleştirilecek 10 test aşağıda belirtilmektedir:





2., 4., 6. ve 8. sınıfta Danca, okuma
3. ve 6. sınıfta matematik
7. sınıfta İngilizce
8. sınıfta coğrafya, biyoloji ve fizik/kimya.

Her on test, eğer okul seçerse, gönüllü olarak da gerçekleştirilebilir.
Gönüllü olarak seçilen testler, yukarıda gösterilen sınıflarda ve bu sınıfların
bir üst ve bir alt sınıflarında gerçekleştirilebilir.
Her bir test en fazla üç kere gerçekleştirilebilir. Sadece isteğe bağlı
olarak gerçekleştirilen, yabancı dil olarak Danca dersinde de iki test bulunmaktadır.

Ulusal testler bir değerlendirme aracıdır

Ulusal testler çocuğunuzun öğretmeninin eğitimi düzenlemekte kullanacağı pedagojik
birer araçtır. Bu testler size de, o dersin belli alanlarında çocuğunuzun
durumunun nasıl gittiğine dair bir bilgi de verebilir.

Bu testler, çocuğunuzun okul hayatı boyunca doğru yolda olup olmadığını gösteren
bir çok araçtan sadece biridir. Bir dersteki bütün konular test edilemez. Derslerin belli bölümleri
bilgisayarda test edilebilmeye uygundur.

Testlerin içeriğini öğrenmek istiyorsanız, www.testogprøver.dk sitesinde bütün
testlerin demo örnekleri mevcuttur. Testleri burada deneyebilirsiniz.

Testler çocuğunuzun dersteki seviyesine göre otomatik olarak ayarlanır

Ulusal testlerdeki sorular çocuğunuzun seviyesine göre otomatik olarak ayarlanır.
Sorular bir önceki soruya doğru cevap verildiyse zorlaşır, bir önceki soruya yanlış

cevap verildiyse kolaylaşır. Bütün öğrenciler doğru cevaplayabilecekleri ve doğru cevaplayamayacakları
sorular ile karşılaşacaklardır.

Cevaplar velilere mektupla bildirilir

Çocuğunuz bir testten geçtikten sonra, sonuç hakkında yazılı olarak kısa bir bilgi alırsınız.
Ancak gönüllü olarak gerçekleştirilen testler için okul bu raporu velilere göndermemeyi seçebilir.

Öğretmen, sonuçlar ve çocuğunuzun dersteki gelişimi hakkında sizinle bir görüşme yapmayı tercih edebilir.
Bu örneğin okul-veli görüşmeleri bağlamında gerçekleştirilebilir.

Test sonuçları ne gösterir?

Ulusal testin sonuçları iki farklı şekilde gösterilebilir:



Ülke ortalamasına göre
Ders seviyesine göre.

Rapor test sonuçlarını ülke ortalamasına göre gösterdiğinde, çocuğunuzun sonucunun
ülke ortalamasının çok üstünde, üstünde, ortalama civarında, ortalamanın altında ya da
ortalamanın çok altında olup olmadığını görebilirsiniz.

Rapor test sonuçlarını derslerdeki duruma göre gösterdiğinde, çocuğunuzun sonuçlarının mükemmel, çok
iyi, iyi, orta, eksiklerle dolu ya da yetersiz olup olmadığını görebilirsiniz.

Sadece Danca, okuma ve matematik derslerinin sonuçları derslerdeki seviyeye göre gösterilebilir.
Hangi raporun size verileceğine okul karar verir.

Test sonuçları gizlidir

Öğrenciler, sınıflar ve belediyelerin test sonuçları gizlidir.

Bu, test sonuçlarının kamuda yayınlanamayacağı ve sadece direk olarak öğrencinin sonuçlarına ihtiyaç
duyan kişilerin bu sonuçları görebileceği anlamına gelmektedir.
Bunun sebepleri arasında, sonuçlara dayanarak okullar ya da belediyelerin seviyelerine göre kamusal
bir sıralama yapılmasının önüne geçmektir.
Ulusal testler zorunludur
Ulusal testler zorunludur. Bu, ilköğretim okulları yasaları kapsamında
bir okula devam ediyorsa çocuğunuzun bu testlere katılması gerektiği anlamına gelmektedir.
Testler özel okullar ve özel sınıflara giden öğrenciler için de zorunludur.
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