ጎልድ የማስተማር ስልቶች (ቲኤስ ጎልድ) በተመለከተ የወላጆች መመሪያ
ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸው የሚጠይቀውን እውቀት ስለመያዛቸው እና ለ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በትክክለኛ አካሄድ ላይ
ስለመሆናቸው ምዘናዎች ለእራሳቸው ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። የእነዚህ ምዘናዎች ውጤት ልጅዎ
በትምህርት ላይ ያለውን/ያላትን ለውጥ ከሚያሳዩ ማስረጃዎች መካከል አንዱ መለኪያ እንዲሆን የታሰበ ነው።

ቲኤስ ጎልድ ምንድን ነው?

የማስተማር ስልቶች (ቲኤስ) ጎልድ ቅድመ-ትምህርት ቤት እና መዋለ ህጻናት ላሉ ልጆች ቀጣይነት ያለው ክትትልን መሰረት ያደረገ ምዘና ነው።
ልጆች በየእለቱ በሚኖሯቸው እንቅስቃሴዎች ምን እንደሚያውቁና ምን ማድረግ እንደሚችሉ፣ ጥንካሬዎቻቸው፣ ፍላጎቶቻቸው እና
ዝንባሌዎቻቸው ምን እንደሆኑ በ6 የትምህርት እና እድገት ዘርፎች አስተማሪዎቻቸው ይከታተሏቸዋል። ማህበራዊ ስሜት፣ አካላዊ፣ ቋንቋ፣
ኮግኒቲቭ፣ ማንበብና መጻፍ እና ሂሳብ (አስፈላጊ ሲሆን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማበልጸግ)። ቲኤስ ጎልድ በልጅነት የዝግጁነት ምዘና የሚለውን ሀግ
ያሟላል።

ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?

እያንዳንዱ(ዷ) ቅድመ-ትምህርት ቤት የሚገኝ/የምትገኝ ተማሪ ቀጣይነት ባለው መልኩ ክትትትል ይደረግለታል(ይደረግላታል)፣ እናም ግዛቱ
በሚያስቀምጣቸው ቀነ-ገደቦች መሰረት የልጅዎ አስተማሪ በዓመት 3 ጊዜ ዳታ ሰብስበው ያጠናቅቃሉ። መዋለ ህጻናት ያሉ ተማሪዎች
በመጀመሪያዎቹ 60 ትምህርት ቤት ቀናት ውስጥ ቀጣይነት ያለው ክትትል ይደረግላቸዋል፣ እናም ግዛቱ ባስቀመጠው የመጀመሪያ ቀነ-ገደብ ላይ
ዳታቸው ይጠናቀቃል። ትምህርት ቤቶች የመዋለ ህፃናት ተማሪዎቻቸው የሚያሳዩትን ለውጥ ለመከታተል በቀሪው የትምህርት ጊዜ ቲኤስ ጎልድን
ለመጠቀም ሊወስኑ ይችላሉ። ይህ ምልከታን መሰረት ያደረገ ሞዴል በመሆኑ፣ ይህን ምዘና ለማከናዎን የትምህርት ጊዜ አያስፈልግም።
የቁጥጥር ቀነ-ገደቦች
ኦክቶበር 24፣ 2016
ጃንዋሪ 30፣ 2017
ሜይ 8, 2017

ልጄ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?

ልጅዎ አሁን ባለበት (ባለችበት) የትምህርት ደረጃ ውጤታማ ሆኖ (ሆና) እንዲያጠናቅቅ (እንድታጠናቀቅ) እና ከዓመት ዓመት የትምህርት
እድገቱ(ቷ) እያደገ እንዲሄድ በእያንዳንዱ መለኪያ ጽንሰ-ሃሳቦችን እና ክህሎቶችን ያህል እንደጨበጠ(ች) የሚመዝን ጠቃሚ መረጃ ከምዘናዎች
ውጤት ይገኛል።
በቲኤስ ጎልድ፣ ልጅዎ በአንድ የተወሰነ እድገትና ትምህርት ያለበትን(ያለችበትን) ደረጃ ለማመልከት የምዘና እርከን ጥቅም ላይ ይውላል። ይህም
ልጅዎ ባለበት(ባለችበት) እድሜ ወይም የትምህርት ደረጃ ጥናትን መሰረት በማድረግ ከሚጠበቅበት(ባት) በታች ወይም በላይ ወይም
በሚጠበቅበት(ባት) ደረጃ መሆኑን(ኗን) ለማመልከት ይረዳል።

እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?
ልጅዎ የሚያውቀውን(የምታውቀውን) እና ማድረግ የሚችለውን(የምትችለውን) ለመለየት እና ይህም ከእድገት እና ከትምህርት ወሳኝ ዓላማዎች
ጋር እንዴት እንደሚያያዝ ለመረዳት የልጅዎ አስተማሪ የቲኤስ ጎልድ የምዘና ውጤቶችን ይጠቅማሉ። በተጨማሪም አስተማሪዎች የልጅዎን
ትምህርት ከፍ ለማድረግ ሊሰሩ እና ለውጡን ለመከታተል ከዚህ ምዘና የሚገኘውን መረጃ ሊጠቀሙ ይችላሉ። የልጅዎ ውጤቶች በወላጅአስተማሪ ኮንፈረንሶች ወቅት ለእርስዎ ሊጋሩ ይገባል። የልጅነት የትምህርት ማዕከላት (Early Education Centers) እንደ አንድ
የትምህርት አፈጻጸም ፍሬምዎርክ ተጠያቂነት ልኬት የቅድመ-ትምህርት ቤት ቲኤስ ጎልድ ውጤቶችን ይጠቀማሉ።

?

ተጨማሪ መረጃ

ምዘናዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጽን ይጎብኙ፦ http://dpsare.com
በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዟት) የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ እና
ለፈተና ቦታ ስለመኖሩ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ።
በተጨማሪም፣ የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ጠቃሚ መረጃዎች ለማግኘት ይህን ድረ ገጽ
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ እንዲጎበኙ እንመክርዎታለን፦



ለወላጆች የቴክኖሎጂ አጋዥ
መረጃ ለእንግሊዝኛ ተማሪዎች



የኮሎራዶ ግዛት መገልገያዎች

ምዘናዎችን በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎ በቀጥታ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ ወይም ለቤተሰብ ምክር
አገልግሎቶች በስልክ (720) 423-3054 ይደውሉ።

