
Định nghĩa đánh giá quận 

  

  

Nâng cao vị trí đánh giá (AP)- tài trợ của Hội đồng đại học, đánh giá này quan hệ với các tiêu chuẩn chung 

của tiểu bang (ccss) thông qua trường cao đẳng nghiêm ngặt chương trình giảng dạy cấp. Các AP đánh giá, nếu 

thông qua, cấp vị trí và khóa học tín dụng cho học sinh trung học mà đi lớp học AP. 

  

Đánh dấu Benchmark- cho mỗi quý đến lớp 3-10, thẩm định điểm chuẩn cung cấp dữ liệu như để giám sát tiến 

độ của học sinh. Các thẩm định này đến từ chương trình giảng dạy của huyện đã mua gần đây và được liên kết 

với các tiêu chuẩn học tập của Oklahoma (OAS), tiêu chuẩn nghề nghiệp cao đẳng (CCS), và/hoặc tiêu chuẩn 

nhà nước cốt lõi chung (CCSS). Đánh số điểm chuẩn được sử dụng để xác định những khoảng trống để cải thiện 

giảng dạy và học tập. Quan trọng hơn, đánh số điểm chuẩn được sử dụng để xác định cả hai sinh viên đấu tranh 

cho các can thiệp học tập và sinh viên cao cấp để làm giàu học tập. 

  

Kiểm tra khả năng nhận thức (cogat): các cogat đánh giá lý luận của học sinh và khả năng giải quyết vấn 

đề. Hiện nay, các CogAT được trao cho tất cả các sinh viên lớp 4, cũng như các sinhviên được đề nghị trong lớp 3-

12, vào đầu học kỳ mùa thu. Các CogAT là LPS đánh giá sử dụng cho các vị trí trong chương trình năng khiếu 

của học khu và tài, và cung cấp dữ liệu cho các tiểu bang Oklahoma của sở giáo dục (OSDE) năng khiếu/trẻ em 

tài giỏi Count. 

  

Trường cao đẳng nghề nghiệp thẩm định sẵn sàng (ccra): đánh thẩm ccra đáp ứng các yêu cầu theo đạo luật 

tất cả các sinh viên thành công (Essa ) để theo dõi sự tăng trưởng hiệu suất học tập của Juniors trung học (lớp 

11) và cho các mục đích trách nhiệm nhà nước. CCRA thẩm định bao gồm 2 phần: 1. chính quyền hành 

động/SAT (quận lựa chọn) để đáp ứng nghệ thuật Anh ngữ (ELA) và các yêu cầu toán học, phù hợp với trường 

cao đẳng và chuẩn bị sẵn sàng nghề nghiệp (CCR); 2. quản lý của CCRA khoa học và CCRA Hoa Kỳ lịch sử, 

liên kết với các tiêu chuẩn học tập Oklahoma (OAS). 

       Kể từ 2017, LPS đã chọn các ACT như là một phần của CCRA, hai phần đánh giá. Thông 

thường, các ACT được đưa ra trên cụ thể, Pre-Set, thứ bảy ngày, các CCRA yêu cầu ACT xảy ra 

trong các cửa sổ thử nghiệm OSTP được chỉ định trong tháng tư. Các biện pháp đánh giá ELA, 

toán, khoa học, và đọc, và viết được bao gồm. Cũng giống như kỳ thi ACT quốc gia, ACT 

CCRA được công nhận bởi các trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ và được sử dụng cho học 

bổng điều kiện tiên quyết ứng dụng, quá. 

  

Oklahoma thay thế đánh giá sự tham gia (OAAP)- chương trình đánh giá thay thế Oklahoma (OAAP), một 

phần của chương trình thử nghiệm trường Oklahoma (OSTP), được thiết kế cho các sinh viên có Khuyết tật 

nhận thức quan trọng nhất trong lớp 3-8 và 11. Phản ánh chung, Hệ thống đánh giá OSTP, OAAP đánh dấu 

ELA, toán, khoa học, và lịch sử Hoa Kỳ (chỉ lớp 11) và sử dụng hệ thống đánh giá thay thế bản đồ học tập năng 

động (DLM ) để đo lường kiến thức về nội dung học tập của học sinh có Khuyết tật nhận thức đáng kể. 

Chương trình thử nghiệm tiểu bang Oklahoma (OSTP) – đáp ứng các yêu cầu của mọi sinh viên thành công 

đạo luật (Essa ) cho sinh viên Oklahoma trong lớp 3-8, đánh dấu OSTP đo lường sự tiến bộ của học sinh trong 

việc học các tiêu chuẩn học thuật Oklahoma (OAS) cho nghệ thuật tiếng Anh, toán học, và khoa học. 

  

Preact – bài thi preact cung cấp giám sát tiến độ cho các sinh viên về các tiêu chuẩn sẵn sàng cho các trường 

cao đẳng và nghề nghiệp (CCR) trong nghệ thuật Anh ngữ, toán, khoa học và đọc. Các bài kiểm tra có thể được 

trao cho lớp 8, 9, hoặc 10 cho một khoản phí, giống như các bài kiểm tra ACT quốc gia; Tuy nhiên, hội đồng 

tiểu bang Oklahoma của Regents cao hơn mua các PreACT cho tất cả cácthứ hai Oklahoma (lớp 10 ) sinh viên. Điều này 

cho mỗi học sinh thứ hai một cơ hội để có những thử nghiệm mà không có lệ phí. LPS tạo điều kiện quản lý của 

PreACT cho 10 học sinh lớpth trong kỳ mùa thu. 

  

  



Ngôi sao biết chữ sớm – ngôi sao biết chữ sớm đáp ứng các nhu cầu của đọc Oklahoma của đạo luật đầy đủ 

(RSA) về tiến trình đọc của K-1St lớp học sinh và một số sinh viên lớp 2nd trong việc xác định kế hoạch tiến bộ 

học tập quyết định cho độc giả sớm. Nó đánh giá mức độ thông thạo trong hiểu và từ vựng. 

  

Star Math – từ học tập phục hưng, Star Math cung cấp dữ liệu về kiến thức toán học của học sinh. Học sinh 

trong lớp 1-5 có đánh giá này để xác định các khoảng trống chương trình giảng dạy hoặc thế mạnh để tăng hiệu 

quả của giảng dạy học tập, nhận dạng can thiệp, và giám sát tiến độ để cải thiện việc giáo dục và học tập. 

  

Sao đọc- từ phục hưng học tập và được công nhận như là một đánh giá cho đọc Oklahoma ' s đạo luật túc 

(RSA), sao đọc đánh giá kỹ năng đọc hiểu học sinh trong lớp 1-5. Ngoài ra, bài đánh giá cung cấp một số đo 

gần đúng mức độ đọc và kỹ năng của mỗi học sinh để cải thiện việc lập kế hoạch, giảng dạy và học tập. 

  

Wida Access- Wida truy cập đáp ứng yêu cầu của Liên bang Hoa Kỳ dưới mỗi học sinh thành công đạo luật 

(Essa) để theo dõi và báo cáo K-12 El sinh viên (S) ' tiến bộ về trình độ Anh ngữ. Nó kiểm tra ngôn ngữ của học 

sinh trong bốn lĩnh vực: nghe, đọc, nói, và viết. 

                                                              Thẩm định quận 

 


