የፈተናዎች መመሪያ ለወላጆች
Cognitive Abilities Test® (CogAT)( የግንዛቤ ችሎታ ፈተና)
ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ተማሪዎች በክፍል ደረጃቸውን ሚጠበቅበትን እውቀት ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ
21ኛው መ/ክ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። እነዚህ የፈተና ውጤቶች በልጅዎ ትምህርታዊ መሻሻል ማስረጃ አካል
ውስጥ አንድ ልኬትን ለማቅረብ የታቀዱ ናቸው።

ይሄ ፈተና ምንድን ነው?
CogAT የCognitive Abilities Test® (የግንዛቤ ችሎታ ፈተና) ምህንፃረ ቃል ሲሆን ተማሪዎች የተማሩትን ምክኒያታዊ ችሎታቸውን የሚመዝን ፈተና
ነው CogAT የምርጫ ጥያቄዎችን የያዘ ሲሆን በሶስት ክፍል የተከፈሉ ናቸው Verbal battery, Quantitative battery and Non verbal
battery (ቨርባል ባትሪ፣ ኩዋንቲቴቲቭ ባትሪ እና ነን ‐ቨርባል ባትሪ) በሶስት ክፍል በአጠቃላይ ዘጠኝ ፈተናዎችን የያዘ ነው verbal battery (ቨርባል
ባትሪ ) ተማሪዎች የመፈለግ፣ ፈልጎ የማውጣትንና የማወዳደርን ብቃታቸውን የሚመዝን ነው Quantitative battery (ኩዋንቲቴቲቭ ባትሪ) ተማሪዎች
አንድ አይነት ነገር ለሆነ እና ዝምድናቸው ምክኒያታቸውን በፅንሰ ሀሳብ የሚገልፁበት የሚመዝን ነው Non verbal battery (ነን ‐ቨርባል ባትሪ)
ተማሪዎች ብቃታቸውን በዚህ ረዥም ታሪክ መሰል ጥያቄዎች የከባቢዊያዊ እና በምሳሌያዊ በመጠቀም የሚመዝን ነው።
ከ1ኛ ክፍሎች ውጪ ጥያቄዎቹን በቃል ከፈተኛቸው፣ በእያንዳንዱ ፈተናዎች ውስጥ ባሉት የጥያቄዎች ክፍሎች 10 ደቂቃ ይሰጣቸዋል ተማሪዎች
ፈተናዎቻቸውን ከማስረከባቸው በፊት መልሶቻቸውን ደግመው የማየት እድል አላቸው።

ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?
ለተለያዩ የልጆች ትምህርት ተግባር (ECEA) የልዩ ችሎታ እና ተስዕጦ (GT) ክፍል CogAT ፈተናዎችን ተስዕጦ ያላቸውን ተማሪዎች የልዩ ችሎታ እና
ተስዕጦ ትምህርት አገልግሎት ለመመስጥ ፈተናው እነዚህ ተማሪዎችን ለመምረጥ እንደ ትልቅ መረጃ ይጠቀመዋል የCogAT ፈተና መውሰድ የሚችሉት
ተማሪዎች 1፣3፣4፣5 አና 7ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ሲሆኑ፣ ለልዩ ችሎታ እና ተሰዕጦ ማመልከት ይችላሉ የማመልከቻ ጊዜ ኦክቶበር መጀመሪያ ላይ
ያበቃል።
ፈተናው ኦንላይን ላይ የሚሰጥ ሲሆን፣ ወደ 2 ሰአት ገደማ ይወስደል የCogAT ፈተና የሚጠና ፈተና አይደለም ተማሪዎቾትን በቂ እረፍት እንዲያገኙ፣ ጥሩ
ቁርስ እንዲበሉ እና የቻሉትን ያህል እንዲሞክሩ በመንገር ልትረዷቸው ይችላሉ፡፡
የፈተና ወቅቶች
ከፈተናው ቀን በፊት “የፈተና መፍቀጃ” ፣ የፈተናውን ቀን የሚገልፅ ከተማሪዎቹ ትምህርት ቤት ይቀበላሉ ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ እባክዎ
ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ። የCogAT ፈተናዎች ትምህርት ቤት ውስጥ በኖቬምበር መጀመሪያ ላይ ይሰጣል።

ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?
የ CogAT ውጤቶቹ የሚዘገቡት ከመቶ ሲሆን ይህም የልጅዎን ውጤት በአንድ አይነት እድሜ ካሉ እና U.S.ውስጥ ከሚገኙ ልጆች ውጤት ጋር
ይወዳደራል ማለት ነው፡፡ ከፐርሰንታይል ውጤት የሚገልጸው ምን ያህል ተማሪ ከእርስዎ ልጅ ጋር እኩል ወይም ከዚያ በታች አምጥቷል የሚለውን ነው፡፡
አንድ ተማሪ 90 ፐርሰንታይል ቢያስቆጥር፣ ይህ የሚገልጸው በእርሱ/በእርሷ እድሜ ካሉ ተማሪዎች 90% የሚሆኑት እኩል ውጤት ወይም ከእነርሱ በላይ
አስቆጥሯል ማለት ነው፡፡ ከመቶ የሚታረም ሲሆን ደረጃውም ከ1 እስከ 99 ነው ፣ የፈተናው ውጤት 50 ከመቶ ከሆነ ለተማሪው እድሜ አማካኝ ነው።

እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
የዚህ መመዘኛ ዋና አላማ በቂ የሆነ መረጃ ማሰባሰብ እና ጥሩ መረጃ አጠናክሮ ለልዩ ችሎታ መታወቂያ እንዲሁም የልዩ ችሎታን በተመለከተ የሚስብ
መርሀ ግብር ለማውጣት ተገቢውን የትምህርት ምደባ ውሳኔ ለመወሰን ነው እነዚህ ውጤቶች ከማስረጃው ጋር የሚቀርቡ የመረጃው አካል ናቸው ይሄም
ማለት የአንድ ፈተና ውጤት ብቻ ተማሪውን እንደ ልዩ ችሎታ እና ተሰእጦ እንዳለው መለየት አይችልም።
ልዩ ችሎታ ያላቸውን ለመለየት በማስረጃዎቹ ተመርኩዞ፣ በከፍተኛ ደረጃ ውጤት ፈተናዎች መያዝ አለባቸው። የማስረጃ ክፍል ቀጣይነት ያለው ስራ ሲሆን
ወላጆችን መጠየቅ አያስፈልግም የማስረጃ ክፍሉ የከፍተኛ ችሎታ አቅም ለመወሰን የሚቀጥሉትን መመዘኛዎቸ ማሟላት አለበት፡ የስራ ፖርትፎሊዮዎች፣
በመመልከት፣ ችሎታን በመለካት ወይም/እና ቃለ መጠየቅ በማድረግ ሁሉም መረጃዎች የሚታዩት እና የሚገመገሙት ከፍተኛ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች
ቡድን ሲሆን ይሄም የተማሪውን የትምህርት ፍላጎት እና ተስማሚ የችሎታ ድጋፍ ደረጃን ይወስናሉ። በሚፈለገው ደረጃ ያህል ተማሪው ለልዩ ችሎታ እና
ተስዕጦ አገልግሎት ሊያልፍም ላያልፍም ይችላል።

ተማሪዎቹ በሶስት ክፍሎች ሊለዩ ይችላሉ፡ የቀለም ትምህርት አፕቲቲዩድ ፣ የተመረጠ ችሎታ አፕቲቲዮድ ወይም አጠቃላይ የጭንቅላት ብቃት የቀለም
ትምህርቶቹ ፡ መጻፍ፣ ማንበብ፣ ሂሳብ፣ ሳይንስ ፣ ሶሻል ስተዲስን ያካትታሉ Talent aptitude (የችሎታ አፕቲቲዮድ) የሚታይ እና ጥበብን በማቅረብ፣
ሙዚቃ ፣ የፈጠራ እና የመሪነትን አጠቃሎ የያዘ ነው። ተማሪዎች ከአንድ በላይ በሆኑ ትምህርቶች ላይ ልዩ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ።

?

ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን። እባካችሁ የልጅዎን አስተማሪ በማናገር ልጆትን ቤት ውስጥ እንዴት መርዳት እንዳለባችሁ እና
ፈተናውን ለመውሰድ የሚጠቅማቸው ነገሮች እንዲሟላላቸው ለማድረግ ከመጠየቅ ወደኋላ አይበሉ።
ለበለጠ መረጃ ስለ ልዩ ችሎታ እና ተሰእጦ ለማወቅ የአለምአቀፍ የማጣሪያ ሂደት ወይም የልዩ ተሰእጦ አገልግሎት በዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች ፣
እባካችሁ የልዩ ችሎታና ተሰእጦ የተማሪው ትምህርት ቤት ያሉትን አስተማሪዎችን ወይም ድህረ ገፁን ይጎብኙ http://gt.dpsk12.org
ተጨማሪ መረጃ፡ ፈተናዎች
ይህን ድረገጽ ይጎብኙ፡
 http://assessments.dpsk12.org
ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎ፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423‐3054 ደውለው
ያነጋግሩ።

