Testele curriculare
naționale 2019

Romanian

Bine ați venit la
întâlnire

În perioada de vară din 2019, copiii din anii 2 și 6 vor
lua testele SAT. Aceste teste în limba engleză și
matematică vor reflecta noul curriculum național și
sunt menite să fie mai riguroase. Va exista, de
asemenea, o schemă complet nouă de marcare care să
înlocuiască nivelurile curriculare naționale existente.
La sfârșitul anului 6, copiii vor sta la teste în:
Citind
Matematica
Ortografie, punctuație și gramatică
Aceste teste vor fi setate și marcate extern, iar
rezultatele vor fi folosite pentru a măsura performanța
școlii (de exemplu, prin raportarea către tabelele
Ofsted și publicate). Semnele copilului dvs. vor fi
utilizate împreună cu evaluarea profesorilor pentru a
oferi o imagine mai amplă a rezultatelor acestora.

Cum va fi marcat?
Nivelurile anterioare ale curriculumului
național au fost dezmembrat, iar în schimb
copiii vor primi scoruri scalate.
Vi se va da scorul brut al copilului dvs.
(numărul efectiv de semne pe care le
primesc), alături de scorul lor scalat și dacă
acestea au atins media națională.
Scorul necesar atingerii mediei naționale a
fost încă anunțat.

Test de citire
Testul de lectură va fi o lucrare unică cu întrebări bazate pe
trei pasaje de text. Numărul de cuvinte în intervalul total
între 2500 - 3500 de cuvinte. Copilul dvs. va avea o oră,
inclusiv timpul de lectură, pentru a finaliza testul.
Va fi o selecție de tipuri de întrebări, inclusiv:
Clasarea / ordonarea, de ex. 'Numără evenimentele de mai
jos pentru a arăta ordinea în care se întâmplă în poveste'
Etichetarea, de ex. "Etichetați textul pentru a afișa titlul
povestii"
Găsiți și copiați, de ex. 'Găsiți și copiați un cuvânt care
sugerează cum este vremea în poveste'
Răspuns scurt construit, de ex. - Ce mănâncă ursul?
Răspuns deschis, de ex. "Uită-te la propoziția care începe
odată. Cum scriitorul sporește tensiunea pe parcursul
acestui paragraf? Explicați-vă pe deplin, referindu-vă la
textul din răspunsul dvs. ".

Gramatică, ortografie și
punctuație.
Testul de gramatică, punctuație și ortografie va
consta din două părți: o hârtie de gramatică și de
punctuație care necesită răspunsuri scurte, durează
45 de minute și un test de ortografie audio de 20
de cuvinte, care durează aproximativ 15 minute.
Testul de gramatică și de punctuație va include
două subtipuri de întrebări:
Răspuns selectat, de ex. "Identificați adjectivele din
propoziția de mai jos"
Răspunsul construit, de ex. "Corect / completă /
rescrie fraza de mai jos", sau "Fraza de mai jos are
un apostrof care lipsește. Explică de ce are nevoie
de un apostrof.

Core de curriculum matematice
Fluenţă

Raţionament

Rezolvarea problemelor

Abilitatea de a
reaminti și de a
aplica rapid și
precis.

Rațiunea matematică
prin anchetă și
văzând relațiile
dintre concepte.

Abilitatea de a
aplica abilități la
problemele de rutină
și non-rutină.

Aplicați cunoștințele
pentru problemele
din ce în ce mai
complexe.

Elaborați argument,
justificați și
demonstrați folosind
limbajul matematic.

Abilitatea de a
sparge problemele în
pași în căutarea
soluției.

Matematica
Copiii vor sta trei lucrări în matematică:
Hârtia 1: aritmetică, 30 de minute
Lucrările 2 și 3: raționamentul, 40 de minute pe hârtie
Hârtia 1 va consta în întrebări fixe de răspuns, în care copiii
trebuie să dea răspunsul corect la calcule, inclusiv
multiplicarea și împărțirea îndelungată.
Lucrările 2 și 3 vor implica o serie de tipuri de întrebări,
printre care:
Mai multe opțiuni
Adevărat sau fals
Probleme constrânse, de ex. oferind răspunsul la un calcul,
desenarea unei forme sau completarea unui tabel sau a unei
diagrame
Întrebări mai puțin restrictive, în care copiii vor trebui să-și
explice abordarea pentru rezolvarea unei probleme

Ştiinţă

Nu va exista nicio prelevare de probe
științifice pentru anul universitar
2018-2019.

Saptamana SAT 2019
Data

Luni 13 mai

Marți, 14 mai

Miercuri 15 mai

Joi 16 mai

Test de engleză gramatică, punctuație și
ortografie, Hârtie 1, întrebări cu răspuns scurt.
Test de engleză gramatică, punctuație și
ortografie, Hârtie 2, ortografie.
Test de lectură în limba engleză, broșură de citit
și broșură de răspuns asociată.
Matematică, Hârtie 1, test aritmetic.
Matematică, Hârtie 2, raționament.
Matematică, Hârtie 2, raționament.

Cum să vă ajutați copilul
Timp de rutină
 Limitarea timpului pe dispozitive și jocuri
mobile
 Mic dejun sanatos
 Pranz ambalat sănătoasă
 Noțiuni de bază la școală la timp
 Teme pentru acasă
 Lecții de întoarcere
 Citește copilul tău / sau asculta copilul tău
citit zilnic
 Zilele zilnice - cântarea și practicarea.


Ora prânzului


KS2: 12.45 – 1.45

Salate pline sănătoase:


Sandwich / folie



fruct



Băutură

Evitați:


Ciocolată / dulciuri



Bauturi acidulate

Nu acceptăm părinții care aduc mâncare caldă
(McDonalds / KFC)

Ziua extinsă
 Clasele

de învățare - înainte de școală
- lectură, matematică și engleză.

 Aceste

sesiuni sunt gratuite.

 Amplificatoarele

la ora 8:00.

de dimineață încep

Alte intrebari?

