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Учні проходять провінційне оцінювання
з читання, письма та математики на ключових
етапах навчання:

Клас

читання, письмо і математика,
оцінювання відбувається
наприкінці початкових класів

Клас

читання, письмо і математика,
оцінювання відбувається наприкінці
молодших класів

Клас

математика, оцінювання відбувається
у перший рік
середньої школи

3
6
9

Клас

10

грамотність, оцінювання відбувається
як вимога до випускників

Оцінювання проводяться Відділом контролю

ПОСІБНИК
з оцінювань
EQAO для
початкових
шкіл

Оцінювання читання, письма і математики
Початкові класи (Primary Division) (класи 1-3)
Молодші класи (Junior Division) (класи 4-6)

якості навчання та звітності освіти (Education
Quality and Accountability Office— EQAO)—
незалежною установою Міністерства освіти.
В цій брошурі можна ознайомитися з двома
видами оцінювання EQAO для учнів Онтаріо, які
вони проходять у початковій
школі, а також дізнатися, як
скористатися результатами,
щоб оцінити і підтримати
успішність.

Що в оцінюванні EQAO?
Коли проводяться оцінювання?
■

■

n

Оцінювання для початкових класів оцінюють навики
читання та писання, а також математичні знання
учнів, які від них очікуються після закінчення 3 класу.
Оцінювання для молодших класів оцінюють навики
читання та писання, а також математичні знання
учнів, які від них очікуються після закінчення 6
класу.
Оцінювання визначають, чи можуть учні:
❍

❍

❍

n

n

розуміти те, що вони прочитали у різних видах
текстів;
висловлювати свої думки, правильно
використовуючи граматику, орфографію і пунктуацію;
застосовувати математичні знання для
рішення задач.

У кожному оцінюванні є чотири мовні розділи і два
математичні.
Кожне питання в оцінюваннях EQAO основане
на знаннях, які очікуються від учнів, описаних у
Програмі навчання Онтаріо, себто на тому, що
вони вивчають щодня у класах.

Чи зобов'язані учні проходити тести оцінювання EQAO?
Провінційні оцінювання є частиною освітньої програми
Онтаріо. Їх повинні пройти усі учні, що відвідують державні
школи і навчаються за Програмою навчання Онтаріо.
Учні зі спеціальними потребами для навчання (special
education needs) мають право на деякі допоміжні
засоби (accommodations), що відповідають нормальній
практиці оцінювання для них у класі. Також спеціальні
засоби можуть бути передбачені для учнів, які вивчають
англійську мову. Якщо учень нездатний брати участь
в оцінюванні або його частині навіть з допоміжними
засобами, керівник класу може його звільнити від
них за консультацією з працівниками школи та його
батьками або опікунами.

Оцінювання проводяться у двотижневий період, зазвичай,
наприкінці травня та на початку червня. На виконання
кожного розділу оцінювань учням дається одна година
часу. Кожна школа самостійно визначає дату і час
оцінювань у визначений період.

Чи повинні учні готуватись до оцінювань?
Ні! Оскільки оцінювання EQAO повністю базуються
на Програмі навчання Онтаріо, до них не потрібно
спеціально готуватися. Щоб ознайомитися з форматом
провінційних оцінювань та типами їх запитань, учні можуть
скористатися матеріалами, викладеними на сайті www.
eqao.com
Учні повинні розуміти, що
оцінювання—це можливість
показати, що вони знають.
Незалежно від результату,
це не вплине на їхні оцінки у
табелях успішності.

Коли і як повідомляються
результати EQAO?
Результати стають доступними у вересні наступного року.
Учні отримають Особисте повідомлення результатів EQAO
безпосередньо від своєї школи.
Школи та шкільні комітети отримують детальні звіти
про успішність своїх учнів для того, щоб допомогти їм
попрацювати над покращенням. Загальні результати рівня
успішності школи можна побачити на веб-сайті EQAO.

Як повідомляються результати EQAO?

Як можна використати результати оцінювання EQAO?

Результати оцінювань EQAO у початковій школі
повідомляються згідно з чотирьохрівневою системою
оцінювання провінції. Це така ж система оцінювання, яка
застосовується вчителями у класах і в табелях успішності вашої
дитини. Стандартом провінції є третій рівень, який означає
успішність в межах від B− до B+. Учні, котрі відповідають цьому
стандарту або його перевершують (себто їхня успішність на
третьому або четвертому рівні), під час оцінювання показують,
що їхні вміння читати, писати та знання з математики повністю
або практично повністю відповідають тим, які від них
очікуються на поточному етапі їхнього навчання.

Результати оцінювання EQAO можна порівнювати
зі щоденною класною роботою учнів та іншими
оцінюваннями, щоб побачити їх знання і визначити, де
їм потрібно допомогти. Що стосується учнів, котрі не
відповідають провінційному стандарту, вчителям дуже
важливо обговорити з батьками, що потрібно разом
зробити, щоб усунути прогалини у навчанні та покращити
успішність учня.

Чи враховуються результати EQAO в оцінках
успішності учня?
Результати провінційних оцінювань у початковій школі не
враховуються в оцінках учнів. Це додаткова інформація,
яку слід взяти до уваги разом з оцінками табеля успішності,
щоб оцінити знання учня та визначити, чи потрібна йому
(їй) додаткова допомога.

Чому результати оцінювання EQAO важливі?
Результати оцінювань EQAO є важливим і об'єктивним
показником того, чи учні оволодівають сильними
знаннями з грамотності та арифметики на ключових етапах
свого навчання. Дослідження показали, що учні, які на
оцінюваннях EQAO у початковій школі не відповідають
провінційному стандарту, піддаються більшому ризику
бути не здатними читати, писати і здобувати математичні
знання на хорошому рівні у старшій школі. Вчителі і батьки
повинні звертати увагу на ці застережливі знаки і надавати
більше підтримки таким учням. Результатами тесту EQAO
можна скористатися для роботи над покращенням,
оскільки вони допоможуть визначити, яким напрямкам
потрібно приділити більше уваги.
Також результати EQAO важливі тому, що це єдине
підтвердження успішності, яка порівнюється з усіма
учнями провінції.

Чому в Онтаріо проводяться оцінювання по всій
провінції?
В Онтаріо проводяться провінційні оцінювання для
того, щоб
■

■

отримати інформацію стосовно покращення навчальних
програм та стратегій задля успішності дітей
підсилити відповідальність системи державного
навчання.

За більш детальною інформацією завітайте на наш
сайт: www.eqao.com.
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