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Testimi standard në matematikë klasa e 4, projekt pilot në gjuhën gjermane

Të nderuara nëna, baballarë dhe edukatorë!
Si prindër Ju me siguri jeni të interesuar nëse fëmija Juaj do të jetë i pajisur me të gjitha njohuritë e
përcaktuara si të nevojshme në fund të shkollës fillore përsa i përket lëndës së matematikës. Këto
testime standarde organizohen pikërisht për të zbuluar se deri në çfarë mase është arritur ky qëllim në
secilën shkollë por edhe përsa i përket sistemit arsimor në përgjithësi. Në vitin shkollor 2012/13 do të
organizohet për herë të parë testimi i standardit arsimor në lëndën e matematikës. Do të testohen të
gjithë nxënësit/et e klasës së 4-tërt në të gjithë Austrinë qofshin ata në shkolla publike apo private të
sanksionuara me ligj. Në 97 shkolla të përzgjedhura në mënyrë rastësore do të kryet një projekt pilot (provë) i
cili realizohet në vazhdën e përgatitjeve për testin standard në lëndën e gjuhës gjermane në vitin 2014.
Qëllimi i këtij testimi është vënia në provë e detyrave të reja që janë zhvilluar si dhe testimi i procedurave.
Klasa në të cilën ndodhet fëmija juaj është përzgjedhur për këtë projekt pilot në lëndën e gjuhës gjermane

Bazat ligjore
Përfshirja e nxënësve në studime të tilla që lidhen me standardet e arsimimit është e detyrueshme, kjo
bazuar në ligjin BIFIE (BGBl. I Nr. 25/2008, § 6 Paragrafi. 2 idF BGBl. I Nr. 113/2009 idF BGBl. I Nr.
7/2013). Të gjitha të dhënat personale të nxënëse do të mblidhen në mënyrë indirekte për secilin prej
tyre. Të gjithë punonjësit e institutit BIFIE janë të detyruar të zbatojnë ligjin BIFIE (BGBl. I Nr.
25/2008, § 3 Paragrafi 2 idF BGBl. I Nr. 113/2009. I Nr. 7/2013) mbi ruajtën e fshehtësisë e këtyre të
dhënave.
Datat e testimeve
Testimi standard në matematikë do të organizohet në datat e mëposhtme:
Data e provimit: E Martë, 28. Maj 2013 ose data alternative: e mërkurë, 05. Qershor 2013
Projekti pilot në lëndën e gjuhës gjermane, në të cilin do të marrë pjesë fëmija juaj do të
organizohet në dy ditë njëra pas tjetrës:
Data e testimit: E martë, 07. Maj dhe e merkurë, 08. Maj 2013
Datat alternative: E mërkurë, 15. Maj dhe e enjte, 16. Maj 2013

Informacione të tjera mbi testin
Testimi standard në matematikë do të organizohet gjatë një ore normale mësimore. Do të fillojë me orën e
parë të mësimit dhe do të zgjasë rreth 3 orë duke përfshirë këtu sqarimet e nevojshme dhe pushimet. Testimi
do të jetë i organizuar si më poshtë:
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Projekti pilot në lëndën e gjuhës gjermane do të organizohet gjithashtu gjatë orarit normal mësimor dhe do
të fillojë me orën e parë të mësimit në të dyja ditët në të cilat ai do të kryhet.
Pas përfundimit të testit do të vazhdojë mësimi sipas orarit ditor. Ju lutem i kujtoni vajzës/djalit Tuaj që ditën e
testimit në matematikë të marrë me vete një raportor. Në ditën e testimit të gjermanishtes nxënësve do t’ju
nevojitet një fjalor i zakonshëm, të cilin ata e përdorin normalisht edhe gjatë mësimit.
Testi standard i matematikës do të administrohet nga mësuesit e shkollës të trajnuar posaçërisht për diçka të
tillë. Në 7% të klasave që do të testohen, testi do të drejtohet nga një mësues/e e huaj e cila vjen atë ditë në
shkollë dhe drejton testimin. Përgjithësisht këto mësues të huaj janë mësues të një shkolle tjetër.
Rezultati i marrë, i cili do të jetë gati nga fundi i semestrit të parë të vitit të ardhshëm arsimor, do të prodhojë
informacion se deri në çmasë nxënësit kanë arritur të absorbojnë vërtetë kompetencat e synuara. Në ditën e testit
nxënësit do të marrin një kod personal, me anë të së cilit ata mund tё futen nё internet dhe të marrin rezultatet e
testit të tyre. Me kёtё kod personal pajisen vetёm nxёnёsit. Nё rastin kur ky kod humbet BIFIE nuk ёshtё nё
gjendje ta zёvendёsojё atё. Pёr kёtё arsye ёshtё e rёndёsishme qё nxёnёsit ta ruajnё mirё kёtё kod ose tua
besojnë Juve atё! Rezultatet e këtij testimi nuk janë pjesë e rezultateve shkollore të fëmijës Suaj – mësuesit nuk
do të kenë mundësinë që tua komunikojnë nxënësve rezultatet e këtij testimi.
Ndryshe nga testimet standarde, projektet pilote do të kryhen vetëm nga mësues të huaj. Duke qenë se bëhet
fjalë për projekte pilote, rezultatet nuk bëhen të ditura.
Pyetësori i prindërve
Testit i bashkëngjitet një pyetësor për nxënësit, i cili njëkohësisht do të mbledhë informacione edhe për
prindërit/edukatorët, stafin arsimor dhe drejtuesit e shkollës, informacioni të cilat përfshijnë të dhëna mbi
kushtet shkollore dhe jashtë shkollore të të mësuarit dhe të jetuarit. DJ) Nxënësit e plotësojnë pyetësorin e tyre
direkt në shkollë. Ndërsa pyetësorin e prindërve/edukatorëve do ta sjellë vajza/djali Juaj në shtëpi ditën kur do të
organizohet edhe testimi.
Ju lutemi ta plotësoni këtë formular po atë ditë, ta vendosni në një zarf të mbyllur dhe t’ia jepni fëmijës
suaj ta sjellë në shkollë sa më shpejt të jetë e mundur. Pyetësorët do të grumbullohen në shkollë dhe më pas
do ti dërgohen BIFIE. Në rast nevoje, duke filluar nga muaji Maj, ju mund ti gjeni në BIFIE-Website (www.bifi
e.at/node/1829) pyetësorët e prindërve të përkthyer në gjuhën shqipe, boshnjake, angleze, në kroatisht, serbisht,
hungarisht, sllovenisht dhe turqisht.
Dëshironi të dini më shumë mbi standardet e arsimimit?
Nëse keni dëshirë të informoheni mbi natyrën e detyrave të përfshira në këto testime atëherë në www.bifi
e.at/node/58 ju mund të gjeni shembuj detyrash për lëndë të ndryshme (për këtë klikoni në të djathtë në linkun
“Njësi të publikuara”). Informacione të tjera mund të gjeni në fletëpalosjen bashkëngjitur ose në faqen tonë
(www.bifi e.at). Nëse keni pyetje të tjera ose nëse keni nevojë për ndihmë atëherë BIFIE ju mirëpret

gjithmonë në këta numra telefoni:
Testimi:
Rezultatet:

Tel.: 0662/620088-3600; E-Mail: bist4@bifi e.at
Tel.: 0662/620088-3700; E-Mail: bist4-rm@bifi e.at

Gjithashtu ju mund t’i drejtoheni edhe institucioneve që përfaqësojnë shoqatat e prindërve. Në këtë rast ne Ju
lutemi të kontaktoni – në varësi të rastit tuaj – ose Shoqatën austriake të prindërve të shkollave të
detyrueshme publike (Tel.: 01/53120-3112; Celular: 0699/153 120 00; E-Mail: office@elternverein.at), ose për
shoqatën e prindërve të të gjitha shkollave private katolike drejtohuni tek Shoqata kryesore e shoqatës katolike
të prindërve në Austri (Tel.: 07224 4311; E-Mail: hvkev@mautnermarkhof.at).

Ne ju falënderojnë në avancë për mbështetjen tuaj!
Përshëndetje miqësore në emër të të gjithë grupit
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