(PRZYKŁAD)
Ocena podstawowych umiejętności 2010
Wyniki uczniów – klasa 4
Imię i nazwisko ucznia:
Nazwa szkoły/kod szkoły:

PEN:

Według standardów prowincji, wyniki dziecka Państwa odpowiadają poziomom
umiejętności opisanym w niniejszej tabeli.
Wyniki
dziecka
Państwa

Uczniowie w tym
przedziale jeszcze
nie osiągnęli
oczekiwanego
poziomu

Według standardów
prowincji,
uczniowie w tym
przedziale osiągają
oczekiwany poziom

Według standardów
prowincji, uczniowie
w tym przedziale
przekraczają oczekiwany
poziom

Nieznany poziom
umiejętności

Czytanie

19

0 - 17

18 - 33

34 - 44

—

Pisanie
Umiejętności
liczenia

—

0-5

6-9

10 - 12

—

40

0 - 16

17 - 37

38 - 48

—

Odnośnie Oceny podstawowych umiejętności czyli Foundation Skills Assessment
•

FSA składa się z trzech testów. Obejmuje ważne czytanie, pisanie oraz umiejętności liczenia w programie nauczania
prowincji.

•

FSA ocenia umiejętności, które uczniowie nabyli w trakcie kilku lat szkolnych, a nie w trakcie jednego roku.

Odnośnie wyników FSA
•

Oceny czytania i umiejętności liczenia składają się z pytań typu test, w których przedstawionych jest kilka
odpowiedzi, z których należy wybrać właściwą oraz z odpowiedzi pisemnych. Ocena umiejętności pisania składa się
z dwóch prac pisemnych – jedna krótsza, a druga dłuższa.

•

Wyniki testów czytania i umiejętności liczenia są połączeniem liczby poprawnych odpowiedzi na pytania typu test
oraz wyników zadań pisemnych. Wyniki oceny pisania są oparte na dwóch pracach pisemnych. Każda
z pisemnych odpowiedzi jest warta 4 punkty, za wyjątkiem dłuższej pracy pisemnej, gdzie wynik jest pomnożony
przez 2. Uczniowie, którzy nie odpowiedzą na pytania testowe są klasyfikowani w grupie "Nieznany poziom
umiejętności" z zakresu tego testu.

•

Wyniki FSA nie są ocenami literowymi ani procentowymi; nie są liczone do stopni na świadectwie ucznia. Wyniki
FSA dziecka Państwa mają na celu dostarczenie dodatkowych informacji do całokształtu wyników takich jak
świadectwo czy zadania klasowe. Jeżeli wyniki dziecka Państwa nie pokrywają się z innymi ocenami, proszę
poprosić nauczyciela dziecka o dodatkowe informacje.

•

Ocenianie pytań, w których odpowiedzi są podane i gdzie należy wybrać poprawną odpowiedź, jest
zautomatyzowane. Praca pisemna jest oceniana przez szkolny okręg Państwa lub przez niezależną szkołę.
Pracownicy oceniający są przeszkoleni w korzystaniu ze wskazówek prowincji, przyjętych z BC Performance
Standards i w ten sposób wnoszą swoją fachową wiedzę w proces oceniania.

Dodatkowe informacje dotyczące FSA dostępne są na odwrocie broszur zawierających odpowiedzi uczniów oraz pod
adresem www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa w internecie.

Foundation Skills Assessment (Sample) [Polish]

