
trường tiểu học Cloud Springs
Các cột mốc quan trọng

ngày 4 tháng 11 năm 2021
Họp Trực tuyến Ảo

Biên bản

Phụ huynh có cơ hội đăng nhập hầu như vào thời điểm thuận tiện cho họ. Họ đã xem một bản trình bày video do
Angie Owens, Huấn luyện viên học thuật cho CSE thực hiện. Cô ấy đã thảo luận và xem xét Đánh giá các mốc
quan trọng của GA về cơ bản là tiêu chí = bài kiểm tra tham chiếu được thiết kế để cung cấp thông tin về mức độ
học sinh đã nắm vững các tiêu chuẩn của tiểu bang. Cô ấy thảo luận về mức độ thông thạo và chủ đề sẽ có trong
bài kiểm tra từ lớp 3 đến lớp 5. Cô ấy đã vượt qua bốn cấp độ thành tích, những người học bắt đầu, đang phát
triển, thành thạo và phân biệt. Cô ấy đã thảo luận về việc xây dựng thử nghiệm Cột mốc GA, khu vực nội dung,
câu trả lời được chọn, câu trả lời đã xây dựng, câu trả lời mở rộng, viết mở rộng và dựa trên bằng chứng nâng
cao công nghệ, nhiều phần. Cô giải thích môn Ngữ Văn Anh, đọc hiểu, sử dụng thông tin từ nhiều nguồn và sử
dụng các manh mối ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ vựng học thuật. Cô ấy nói về Toán học, những ý tưởng
toán học quan trọng bao gồm cảm giác số, tư duy đại số, hình học và phân tích dữ liệu. Bà Owens đã xem xét
thời gian quản lý bài kiểm tra và tỷ lệ phần trăm bài kiểm tra gần đúng theo cấp lớp. Cô ấy thảo luận về những gì
chúng tôi (CSE) đang làm để chuẩn bị cho học sinh của mình cho bài kiểm tra. Cô ấy nói về ngày thi và cách phụ
huynh có thể giúp con họ chuẩn bị cho bài kiểm tra ở nhà. Cô ấy đã tư vấn cho phụ huynh về thông tin kiểm tra
Milestones, chẳng hạn như mục đích của Milestones là gì, tài nguyên dành cho phụ huynh và trang web kiểm
tra thực hành Milestones. Họ được yêu cầu thực hiện / đánh giá / khảo sát, và cuộc họp kết thúc khi kết thúc
phần trình bày video.


