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Ce măsoară testele standardizate?  
Testele standardizate la Engleză citire şi matematică 
măsoară rezultatele copilului dumneavoastră în 
comparație cu alți copii din toate şcolile, din aceeaşi 
clasă sau de aceeaşi vârstă.
Testul standardizat de Irlandeză citire măsoară 
rezultatele copilului dumneavoastră în comparație cu 
alți copii din şcolile în care se vorbeste Irlandeză, din 
aceeaşi clasă sau de aceeaşi vârstă.

Când completează copilul meu 
testele standardizate?  
Copilul dumneavoastră completează testele 
standardizate spre sfârşitul claselor a 2-a, a 4-a şi a 
6-a. Copilul dumneavoastră susține testul standardizat 
la Irlandeză citire dacă el/ea frecventează o şcoală 
în care se vorbeste Irlandeza. Unele şcoli optează să 
folosească testele standardizate la mai multe clase.

Toți copiii susțin testele 
standardizate?  
Profesorul copilului dumneavoastră va decide ce copii 
vor susține testele. De exemplu, dacă prima limbă a 
copilului dumneavoastră nu este Engleza, profesorul 
poate decide dacă el/ea nu trebuie să susțină testul 
de Engleză citire. Dacă copilul dumneavoastră are 
probleme de învățare sau dizabilițăți fizice, profesorul 
poate decide să folosească o altă metodă de măsurare 
a progresului copilului dumneavoastră. 

Sunt testele standardizate singura 
cale de a aduna informații despre 
felul în care învață copilul meu?  
Nu. Diagrama de mai jos arată cum profesorul foloseste 
multe metode diferite ca să creeze o imagine a 
felului în care învață copilul dumneavoastră pe 
parcursul anului. Profesorul foloseste imaginea pentru a 
aprecia rezultatele copilului dumneavoastră şi pentru a 
planifica etapele următoare necesare pentru utilizarea 
progresului facut.

Ce înseamnă punctajele copilului meu la testul 
standardizat?
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INFORMATION FOR PARENTS

Dacă punctajul copilului meu este 
scăzut, ce îmi spune acest lucru? 
Un punctaj STen de 1, 2 sau 3 sugerează că copilul 
dumneavoastră poate avea dificultăți în unul din domeniile 
testate. Pot fi folosite alte evaluări pentru a determina 
dacă asa este cazul. Informațiile despre felul în care 
copilul dumneavoastră învațată şi se dezvoltă acasă, de 
exemplu tema pentru acasa, pot fi de asemenea de ajutor 
profesorului. Profesorii din şcoala copilului dumneavoastră 
ar putea decide dacă copilul dumneavoastră ar putea 
beneficia de ajutor suplimentar. În acest caz, profesorul va 
discuta aceasta cu dumneavoastră.

Dacă punctajul copilului meu este 
ridicat, ce îmi arată acest lucru? 
Un punctaj STen de 8, 9 sau 10 poate sugera faptul 
că copilul dumneavoastră este foarte sârguincios în 
domeniul testat. Ca şi în cazul punctajului scăzut, un 
punctaj ridicat nu este de ajuns să confirme acest lucru. 
Profesorul copilului dumneavoastră va folosi informațiile de 
la celelalte evaluări școlare ca să înțeleagă mai clar cât de 
bine se descurcă copilul dumneavoastră la matematică, 
Engleză citire sau Irlandeză citire. Profesorul poate discuta 
cu dumneavoastră despre oportunitați suplimentare de 
învățare pe care dumneavoastră şi şcoala i le puteți furniza 
copilului dumneavoastră.

Ce poate afecta punctajul testului 
copilului meu?  
Ca şi la alte teste susținute de către copilul dumneavoastră 
în şcoală, punctajul la un test standardizat poate fi afectat 
de către felul în care el/ea se simte în ziua testului sau de 
îngrijorare ori emoții legate de un eveniment de acasă sau de 
la şcoală. Aceasta înseamnă că fiecare punctaj la test este 
o indicație a rezultatelor copilului dumneavoastră. Rețineți 
că jucați un rol important în încurajarea şi sprijinirea copilului 
dumneavoastră indiferent de rezultatele testului. Puteți aranja 
o întalnire cu profesorul copilului dumneavoastră dacă aveți 
orice nelămuriri despre punctajele lui/ei.

Cum îmi pot ajuta copilul?  
NCCA a creat nişte resurse online pentru a vă 
ajuta să sprijiniți modul în care copilul învăță 
în şcoala primară. Multe dintre acestea sunt 
disponibile în diverse limbi şi resurse noi sunt 
adăugate regulat la pagina părinților la www.
ncca.ie/parents. Aruncați o privire la resursele 
pentru clasa copilului dumneavoastră.
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Ce înseamnă punctajele testului copilului meu? 
Profesorul foloseste punctaje standard pentru a vă arăta cum s-a descurcat copilul dumneavoastră la teste. 
Punctajele standard sunt de la 55 la 145. Tabelul de mai jos descrie ce vă arată diferitele scoruri standard despre 
rezultatele copilului dumneavoastră la teste. 

Punctajul standard Ce inseamnă punctajul standard? Proporția copiilor cu acest punctaj

130 şi peste Foarte ridicat 2%

120 - 129 Ridicat 7%

110 - 119 Ridicat mediu 16%

90 - 109 Mediu 50%

80 - 89 Sub medie 16%

70 - 79 Scăzut 7%

Sub 70 Foarte scăzut 2%

Resurse

STen Score

Dacă punctajul STen al copilului dumneavoastră este între 5 și 6, de exemplu, dumneavoastră veți şti că rezultatele lui/ei la 
test sunt medii. Tabelul arată că, în Irlanda, un copil din trei are punctajul STen în aceasta zonă. Puteți vedea, de asemenea, 
că unii copii au punctajul STen peste și sub medie. Punctajele copiilor pentru care Engleza este limba aditionala, este posibil 
sa nu reflecte intotdeauna progresul facut in clasa.  In mod similar va fi nevoie de atentie si la interpretarea punctajelor 
copiilor cu nevoi educationale speciale.

INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI PUNCTAJUL STANDARD


