Vlerësimi është më shumë se dëftesa

Vlerësimi i arritjeve shkollore
Si vlerësohen arritjet shkollore?
Gjatë gjithë vitit shkollor, mësuesi i kontrollon arritjet e fëmijës suaj. Baza për këtë kontroll janë
objektivat e kërkuara gjatë mësimdhënies. Arritja kontrollohet në disa mënyra. Rezultatet i pasqyron
mësuesi me nota, me gojë ose në një formë tjetër.

Dëftesa
Kur jepet një dëftesë?
Në kopshtin e fëmijëve dhe në shkollën fillore, fëmija juaj merr një dëftesë vjetore në fund të vitit
shkollor. Një dëftesë me nota jepet që nga klasa e dytë. Në ciklin e lartë jepet një dëftesë për çdo
semestër.
Si formon mësuesi i fëmijës tim një notë dëftese?
Gjatë kalimit të vitit shkollor ka ngjarje të ndryshme vlerësimi si për shembull provime, shqyrtime nga
situata mësimi ose prezantime. Fëmija juaj sjell një pjesë të këtyre informatave në shtëpi, prandaj ju
tashme i njihni këto. Për formimin e notës së dëftesës, sado mësuesi i shfrytëzon të gjitha informatat në
dispozicion. Ai bën një vlerësim të përgjithshëm në lëndën përkatëse. Ky vlerësim nuk mund të
barazohet me mesataren e rezultateve të provimeve, për të cilat ju keni dijeni. Nota e dëftesës
pasqyron gjendjen aktuale të arritjeve në një lëndë.

Karriera shkollore
Çfarë nevojitet, që fëmija im të kalojë në klasën më të lartë?
Për rastin e vendimeve në lidhje me karrierën shkollore – si për shembull kalimi në klasën më të lartë
ose nga cikli i ulët në ciklin e lartë – mësuesi bën një vlerësim të përgjithshëm. Për këtë vlerësim,
mësuesi i merr parasysh arritjet e fëmijës në të gjitha lëndët. Mësuesi i peshon këtë lëndë në mënyrë të
ndryshme. Edhe zhvillimi në mësim dhe situata e mësimit përfshihen në këtë vlerësim. Vendime për
karrierën shkollore mund të merren gjatë gjithë vitit shkollor.

Biseda e vlerësimit
Si informohen prindërit për arritjet shkollore të fëmijës sonë?
Si ngaherë, të paktën një herë në vit zhvillohet një bisedë vlerësimi. Atje bisedoni ju, fëmija juaj dhe
mësuesi së bashku për situatën shkollore. Ju informoheni nga ana e mësuesit në mënyrë të
gjithanshme për të mësuarit e fëmijës suaj. Gjithashtu bisedohet së bashku për sjelljen gjatë punës,
gjatë mësimit dhe për sjelljen sociale. Këtu bëjnë pjesë aftësitë, që janë vendimtare për suksesin
shkollor. Përfshihen për shembull pavarësia dhe bashkëpunimi. Vlerësimi zhvillohet me anë të një
formulari të parapërgatitur nga Kantoni.
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