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Uczniowie szkół w Ontario przechodzą sprawdziany
oceniające ich umiejętności w zakresie czytania,
pisania i matematyki na kluczowych etapach nauki:

Klasa

ocena umiejętności czytania, pisania
i matematyki po zakończeniu działu
podstawowego

Klasa

ocena umiejętności czytania, pisania
i matematyki po zakończeniu działu
gimnazjalnego

Klasa

ocena umiejętności w zakresie
matematyki w pierwszym roku
szkoły średniej

3
6
9

Klasa

10

ocena umiejętności czytania i pisania
według wymagań ukończenia szkoły

Sprawdziany są prowadzone przez niezależną

PORADNIK

do sprawdzianu
EQAO
w szkole
podstawowej
sprawdzian umiejętności czytania, pisania i matematyki
Dział szkół podstawowych (Primary Division) (Klasy 1-3)
Dział szkół gimnazjalnych (Junior Division) (Klasy 4-6)

agencję Ministerstwa Oświaty, Biuro Jakości i
Odpowiedzialności Kształcenia (Education Quality and
Accountability Office – EQAO).
Niniejsza broszura ma na celu wyjaśnienie założeń
sprawdzianów EQAO, którym podlegają uczniowie
szkół podstawowych w Ontario i
zastosowania ich wyników przy
ocenie i usprawnianiu systemu
nauczania.

Co zawierają sprawdziany EQAO?
Kiedy odbywają się sprawdziany?
■

■

■

Sprawdzian działu szkół podstawowych ocenia
umiejętność czytania, pisania i matematyki na
poziomie, jakiego należy oczekiwać od uczniów
pod koniec trzeciej klasy.
Sprawdzian działu szkół gimnazjalnych ocenia umiejętność
czytania, pisania i matematyki na poziomie, jakiego należy
oczekiwać od uczniów pod koniec szóstej klasy.
Sprawdzian ocenia, czy uczeń potrafi:
❍
❍

❍

■

■

przeczytać i zrozumieć różnego rodzaju teksty
przedstawić na piśmie swoją opinię, stosując
prawidłową gramatykę, ortografię i interpunkcję
oraz użyć odpowiednie umiejętności w celu
rozwiązania zadania matematycznego.

Każdy sprawdzian zawiera cztery sekcje językowe
i dwie sekcje matematyczne.
Każde pytanie sprawdzianu EQAO jest oparte
na wymaganych umiejętnościach określonych
w ontaryjskim Programie Nauczania (The Ontario
Curriculum), które uczniowie zdobywają podczas
codziennych zajęć lekcyjnych.

Czy wszyscy uczniowie są zobowiązani brać udział
w sprawdzianach EQAO?
Sprawdziany prowincjalne są częścią ontaryjskiego Programu
Nauczania. Wszyscy uczniowie szkół finansowanych z
pieniędzy społecznych, stosujących ontaryjski Program
Nauczania, są zobowiązani do udziału w sprawdzianach.
Uczniowie o specjalnych potrzebach (special education needs)
mogą otrzymać pewne udogodnienia (accommodations),
zgodne z zasadami przyjętymi w szkole na regularnych
sprawdzianach klasowych. Specjalne udogodnienia mogą być
również dopuszczone dla uczniów, którzy dopiero uczą się
języka angielskiego. Jeśli uczeń nie jest w stanie uczestniczyć
w całości lub części testu – nawet z udogodnieniami – dyrektor
szkoły może go zwolnić ze sprawdzianu po konsultacji z
nauczycielami i jego rodzicami lub opiekunami.

Sprawdziany odbywają się w dwutygodniowym okresie,
zwykle w końcu maja i na początku czerwca. Uczniowie mają
jedną godzinę na ukończenie każdej sekcji sprawdzianu.
Poszczególne szkoły ustalają własne daty i godziny
sprawdzianów w ustalonym okresie.

Czy uczniowie muszą się specjalnie uczyć do sprawdzianów?
Nie. Ponieważ sprawdziany EQAO są całkowicie oparte
na ontaryjskim Programie Nauczania, nie wymagają one
specjalnego przygotowania. Uczniowie mogą korzystać z
przykładowych materiałów sprawdzianu, udostępnionych
na stronie www.eqao.com, aby zapoznać się z formatem
i rodzajem pytań zadawanych podczas sprawdzianów
prowincjalnych.
Uczniowie muszą zdawać sobie
sprawę z tego, że sprawdziany
dają im możliwość wykazania
swoich umiejętności. Niezależnie
od tego jakie będą wyniki
sprawdzianu nie będą one
miały wpływu na oceny na
świadectwie.

Kiedy i w jaki sposób
publikowane są wyniki EQAO?
Wyniki będą dostępne od września następnego roku
szkolnego. Uczniowie otrzymają bezpośrednio w swojej szkole
indywidualne świadectwa z wynikami sprawdzianu EQAO.
Szkoły i kuratoria otrzymają szczegółowe sprawozdania
dotyczące osiągnięć ich uczniów, aby umożliwić zaplanowanie
usprawnień. Ogólne wyniki na poziomie szkoły i na poziomie
kuratorium dostępne są dla publiczności na witrynie
internetowej EQAO.

Jak są ogłaszane wyniki EQAO?

Jak będą użyte wyniki sprawdzianu EQAO?

Rezultat sprawdzianu EQAO w szkołach podstawowych
publikowany jest zgodnie z czterema poziomami osiągnięć
ustalonymi w prowincji. Są to te same poziomy, które
są używane przez nauczycieli w szkole na okresowych
sprawozdaniach postępów uczniów Standardem
prowincjalnym jest Poziom 3, który odpowiada ocenie
w zakresie B- do B+. Uczniowie, którzy w sprawdzianie spełniają
lub przewyższają wymagania standardu (tzn. osiągają poziom
3 lub 4) wykazują większość lub wszystkie umiejętności
w zakresie czytania, pisania i matematyki których można
oczekiwać od ucznia na danym etapie nauki.

Wyniki sprawdzianu EQAO będą analizowane w szkole na
regularnych zajęciach lekcyjnych, wraz z wynikami innych
sprawdzianów, aby ocenić postępy nauki i określić niezbędny
zakres dodatkowej pomocy. W przypadku uczniów, którzy
nie osiągnęli standardu prowincjalnego, jest niezmiernie
ważne, aby nauczyciele i rodzice przedyskutowali możliwość
wzajemnej współpracy przy wypełnianiu luk w nauce
i poprawianiu osiągnięć ucznia.

Czy wyniki EQAO mają wpływ na oceny uczniów w szkole?
Wyniki sprawdzianu prowincjalnego w szkołach podstawowych
nie są brane pod uwagę przy wystawianiu ocen końcowych
ucznia. Stanowią one dodatkową informację dołączaną do
świadectwa ucznia, aby pomóc ocenić jego postępy w nauce
i określić jakiego rodzaju pomocy może on potrzebować.

Dlaczego ważne są wyniki sprawdzianu EQAO?
wyniki sprawdzianu EQAO mają znaczenie jako obiektywny
wskaźnik na ile uczniowie rozwijają umiejętność czytania,
pisania i liczenia na kluczowych etapach nauki. Badania
wykazały, że uczniowie, którzy nie osiągają prowincjalnego
standardu na sprawdzianach EQAO w szkole podstawowej,
narażeni są na większe ryzyko niemożliwości dobrego
opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia w szkole
średniej. Wyniki sprawdzianu EQAO dostarczą dodatkowych
informacji niezbędnych przy planowaniu usprawnienia
nauczania, poprzez identyfikowanie aspektów nauki
wymagających dodatkowej uwagi. Wyniki sprawdzianu
EQAO dostarczą dodatkowych informacji niezbędnych przy
planowaniu usprawnienia nauczania, poprzez identyfikowanie
aspektów nauki wymagających dodatkowej uwagi.
Ponadto, wyniki te mają specjalne znaczenie, jako jedyny
publicznie dostępny wskaźnik osiągnięć nauczania,
porównywalny dla wszystkich uczniów w całej prowincji.

Dlaczego Ontario przeprowadza sprawdziany ogólnoprowincjalne?
Sprawdziany ogólno-prowincjalne przeprowadzane
są w Ontario aby:
■

■

dostarczyć informacji niezbędnych do usprawnienia
programów instruktażowych i strategii pomocy
w osiągnięciach wszystkich dzieci
oraz umocnić odpowiedzialność systemu oświaty.

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę
odwiedzić www.eqao.com.
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