Ang Smarter Balanced Assessment System
Para sa Mga Nag-aaral ng Ingles at sa Kanilang Mga Pamilya
Panimula: Ano ang Smarter Balanced Assessment System?
Sinusukat ng Smarter Balanced Assessment system kung ano ang natutunan ng mga mag-aaral sa English Language Arts (Sining ng
Wikang Ingles) at Matematika. Ang sistema ng assessment ay batay sa Mga Pamantayan sa Pag-aaral ng Washington State.
Mayroong dalawang uri ng assessment, ang summative at interim, at kukunin ng karamihan sa mga mag-aaral ang assessment sa
computer.
Smarter Balanced Summative Assessment – Pangkalahatang Impormasyon
Sino

Susubukin ng summative assessment ang lahat ng mag-aaral sa mga baitang 3–8 at 11.

Ano

Susuriin ng mga pagsubok na summative at interim ang English Language Arts at Matematika.

Kailan

Magsisimula ang Smarter Balanced sa 2014-15 na taon ng pag-aaral. Kukunin ng mga mag-aaral
sa mga baitang 3-8 ang pagsubok sa loob ng huling labindalawang linggo ng taon ng pag-aaral;
para sa baitang 11, ibibigay ang pagsubok sa huling pitong linggo ng taon ng pag-aaral.

Saan

Gaganapin ang mga assessment sa paaralan ng mag-aaral.
Sinusukat ng Smarter Balanced ang pag-unlad ng mag-aaral patungong kolehiyo at kahandaan sa
career. Isa rin itong instrumento para sa pag-monitor ng pagtuturo at pag-aaral sa loob ng silidaralan.
Kabilang sa mga assessment ang mga item tulad ng: mga pagpipilian, maiksing sagot at sanaysay
(maraming talata).

Bakit
Paano

Sinusubok ng kinakailangang summative assessment ang kabuuan ng Mga Pamantayan sa Pag-aaral ng Washington State sa English
Language Arts (ELA) at Matematika para sa mga mag-aaral sa mga baitang 3–8 at 11.
Tinutukoy ng interim assessment (opsyonal para sa mga paaralan) ang mga partikular na pangangailangan ng mag-aaral at
maaaring ipasubok anumang oras o ilang beses man gustuhin/kailanganin sa buong ng taon. Maaari ding gamitin ang mga interim
assessment sa mga baitang 9 at 10.

Mga Kinakailangan sa Pagtatapos at Matrikula
Mga Magtatapos sa 2015
ELA

Pagbasa AT Pagsulat HSPE*

Matematika
Pumili ng 1:
Algebra 1/Integrated Math 1 End of Course (EOC)*
Geometry/Integrated Math 2 EOC*
Algebra 1/Integrated Math 1 EOC lumabas ng pagsusulit*
Geometry/Integrated Math 2 EOC lumabas ng pagsusulit*

Agham

Biology EOC*

* Iba-iba ang mga kinakailangan sa pagtatapos sa high school depende sa taon kung kailan gagraduate ang mag-aaral. Naglalaman
ng kumpletong impormasyon ang mga tala ng State Testing. Makikita ang mga kinakailangan sa:
http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/

Pakitandaan na ang pagpasa sa mga kinakailangang assessment ay isa lang sa mga kinakailangan para sa pagtatapos. Matatagpuan
ang iba pang mga kinakailangan sa http://www.k12.wa.us/GraduationRequirements/default.aspx
Matatagpuan ang Kalendaryo ng Assessment sa: http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/timelines-calendars.aspx
Makukuha ang kumpletong impormasyon ng Smarter Balanced Assessment sa: http://www.k12.wa.us/smarter/
Matrikula: Tinutukoy ng mga resulta ng mag-aaral sa mga asessment ng Smarter Balanced ang pag-unlad sa kahandaan sa career o
hangarin sa kolehiyo at hindi inirerekomenda para gamitin sa mga desisyon sa promosyon/matrikula.

Pebrero 2015

Mga Oras Para sa Suporta at Pagsubok sa Mga Nag-aaral ng Wikang Ingles
Ang Smarter Balanced assessment system ay nag-aabot ng “Mga Tulong” sa mga mag-aaral ng Espesyal na Edukasyon, at nagaabot ito ng “Mga Nakatalagang Suporta” sa mga ELL pati na rin sa iba pang mga mag-aaral. Pakihanap sa ibaba ang listahan ng
Mga Nakatalagang Suporta. Available ang mga suportang ito sa lahat ng mag-aaral na tinukoy bilang nangangailangan ng suporta
ng isang maalam na taong nasa tamang gulang o team, nang hindi nauugnay sa pag-uuri sa mag-aaral (o kawalan nito) bilang isang
ELL.

Hindi inoorasan ang mga assessment ng Smarter Balanced, at
nangyayari ang pagsubok sa maraming sesyon. Karaniwang
gugugol ang mga mag-aaral ng isa hanggang dalawang oras
bawat araw sa mga summative assessment sa loob ng ilang
araw. Sinusuri ng Smarter Balanced ang pagsulat sa bawat
antas ng baitang. Iba-iba ang haba ng kinakailangang oras sa
mga interim assessment.

Tinatayang Oras ng Pagsubok: Summative na
Pagsusulit
Pagsubok

Tinatayang Oras ng Pagsubok: Summative na
Pagsusulit
Pagsubok

English Language
Arts

Mga Marka

(Tinataya)
Nakatalagang Oras

3–5

4 na oras

6–8

4 na oras

11

4.5 oras

Matematika

PINAGSAMA
(English Language
Arts at
Matematika)
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Mga Marka

(Tinataya)
Nakatalagang Oras

3–5

3 oras

6–8

3.5 oras

11

4 na oras

3–5

7 oras

6–8

7.5 oras

11

8.5 oras

