TIGRINYA
ወለዲ/ተምሃሮ መተኣማመኒ ቅጥዒ
MAP እንታይ እዩ?
MAP ናይ ኮምፒውተር መለማመዲ ፈተና እዩ፡ እዚ ማለት ድማ ሕድሕድ ተምሃራይ ሕሉፍ ዝመለሶ መልሲ መሰረት
ብምግባር ፍሉያት ዝኾኑ ናይ ፈተና ሕቶታት ዝሕተተሉ ማለት እዩ። ተማሃራይ፡ ቅኑዕ መልስታት ምስዝህብ፡ እቲ ሕቶታት
እናኸበደ ይኸይድ። ተማሃራይ፡ መልስታት ኣብ ዝጋገየሉ እዋን ድማ እቲ ሕቶታት እናቐለለ ይኸይድ። ፈተና ምስተወድኤ፡
መብዛሕቶም ተማሃሮ፡ ከባቢ ፍርቂ'ቲ ሕቶታት ቅኑዕ ይምልሱ እዮም።
MAP እንታይ ይዕቅን፧
ውጽኢታት MAP፡ ብቊጽርኣዊ ነጥብታት RIT ዝውሃብ እዩ። እዚ ነጥብታት፡ ኣብ እተፈላለየ ግዝያት ዓመተ-ትምህርቲ
ንዘምጽኦ ደረጃ ውጽኢት ትምህርቲ ተማሃራይ ዝዕቅንን ንዝመጸ ዕብየት ዝውስንን እዩ። እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቻርት
ዕብየት ዝምልከት ቊመት ምዃኑ ሕሰቡ። ውላድኩም፡ ኣብ እተፈላለየ እዋናት ንዝነበሮ ቊመትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ
ክሳዕ ክንደይ ከምዝዓበየን ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም።
ነጥቢ RIT እንታይ እዩ፧
RIT (Rasch Unit)(ናይ ራስች ኣሃድ) ስኬል ዝተደላደለ፡ ልክዕ ከም ጫማን ኢንችን ብማዕረ ዝተኸፍለ ስኬል እዩ። ምዕሩይ
ፍንታተ-ግዜ ማለት ተማሃራይ ኣብ ላዕለዋይ፡ ታሕተዋይ ወይ ማእከላይ ሚዛን ይሃሉ ብዘየገድስ፡ እቲ ናይ 10 RIT
ነጥብታት ልክዕ ከምኡ ለውጥታት የምጽእ፣ ውጽኢት RIT ድማ ደረጃ ክፍሊ ወይ ዕድመ ተማሃራይ ብዘየገድስ ሓደ
ዓይነት ትርጉም ይህልዎ። እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝርከብ ውጽኢታት ነጥቢ፡ ተማሃራይ ንዘምጽኦ ኣካድያዊ ዕብየት
ንምሕባር ኣብ ንሓድሕዱ ምውድዳር ኽግበረሉ ይከኣል፣ እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ንቚመት ብመስመር ምዕቃን እዩ።
መምሃራን፡ ንውጽኢታት ነጥቢ MAP ብኸመይ ይጥቀሙ፧
መምሃራን፡ ምዕባለ ነፍስወከፍ ተማሃሮን ብሓፈሻ ድማ ምዕባለ ኲሎም ተማሃሮን ክርእዩ ይኽእሉ። እቶም ተመሳሳሊ
ውጽኢት ነጥብታት MAP ዝረኸቡ ተማሃሮ፡ ብሓፈሻ ኣብ ተመሳሳሊ ክእለታትን ኣርእስታትን ብሓደ ኮይኖም ንኽምሃሩ
ድሉዋት ከምዝኾኑ ይግበር። MAP፡ ብዛዕባ'ቶም ኣብ ተመሳሳሊ ክፍሊ፡ ዓውዲ-ትምህርቲ ዘለዉ፡ ከምኡውን ኣብ
ተመሳሳሊ ደረጃ ዒላማ ትምህርቲ ዝጅምሩ ዘለዉ ተማሃሮ ዝምልከት ፍሉይ ዕብየት ዘተኮረ ሓበሬታ ይህብ። እዚ
ሓበሬታ፡ ተማሃሮ ሸቶታት ንኽሕንጽጹን ነዚ ሸቶታት ንኽወቕዑ ክምሃርዎ ዘድልዮም ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ክርድኡን
ንተማሃሮ ንምሕጋዝ ዘገልግል ድማ እዩ።
ፈተና MAP ዝወስዶ ንውሓት ግዜ ክንደይ እዩ፧ ውላደይ'ከ ነቲ ፈተናታት ንኽንደይ ሳዕ ይወስዶ፧
ፈተናታት፡ ውሱን ግዜ የብሉን፣ ተማሃሮ ድማ ነቲ ፈተና ንኽውድኡ ክንዲ ዘድልዮም ንውሓት ግዜ ክወስዱ ይኽእሉ
እዮም። መብዛሕቶም ተማሃሮ፡ ነዚ ፈተና MAP ንኽውድኡ ትሕቲ ሓደ ሰዓት ይወስደሎም። እዚ ፈተና እዚ ኣብ መዋእለ
ህጻናትን 1ይ ክፍሊን ኣብ ዝወሃበሉ ግዜ መብዛሕቲኡ ግዜ ንሓጺር ግዜ ዝጸንሕ እዩ።
ውላደይ ካብ ዝምሃረላ ቤት ትምህርቲ ዝረኽቦ ሓበሬታ ከመይ ዝበለ እዩ፧
ንውላድኩም ዝምልከት ጸብጻብ ምዕባለ ተማሃራይ ክውሃበኩም እዩ። እዚ ጸብጻብ'ዚ፡ ውላድኩም ኣብ ኣዝዩ ቀረባ
እዋንን ዝሓለፈን ፈተናታት MAP ብዛዕባ ዘምጽኦ ዝምልከት ሓበሬታን ውጽኢት ነጥብን ዝሓዘ እዩ።
ውላደይ ንፈተና MAP ንኽዳሎ እንታይ ክሕግዞ ይኽእል፧
እቲ ንውላድኩም ዝምህር መምህር፡ ኣብ መምርሒታት ቅድመ-ፈተና ኣመልኪቱ ሓገዝ ይህብ እዩ፣ እዚ ድማ ብዛዕባ
ፈተና ዝምልከት ንተማሃሮኡ መግለጺ ብምሃብ እዩ። ውላድኩም፡ ልክዕ ከምቲ ኻልእ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ፡ እኹል
ዕረፍቲ ክወስድን ምሉእ ጥዕና ዝህብ መኣዛዊ ምግቢ ኽምገብን እዩ። ነዚ ፈተና'ዚ ንኽወስዱ ኣተባብዕዎም። እዚ፡ ልዑል
ግምት ዝውሃቦ ፈተና እኳ እንተዘይኮነ፡ ተማሃራይ እንታይ ከምዝፈልጥን ክምሃሮ ዘድልዮ እንታይ ምዃኑን ንምዕቃን
ዝጠቅም መሳርሒ (ቱል) እዩ።
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ን ናይ MAP ተፈተንቲ ተምሃሮ ናይ ድሕንነት ፈተነ
እዚ ናይ ድሕንነት ክፋል እዚ ን ወለዲን ተምሃሮን ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ናይ ፈተና
መተሓባበርቲ ዘለዎም ሓላፍነት ንምውጻእ ዝስዕቡዎም ቅደም ሰዓባትን ንስኹም ኣብ ገዛ ኣብ እዋን ከይዲ ገምጋም
ዝህልወኩም ሓላፍነት ንምርዳእ ክሕግዘኩም ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ።
እዞም ዝስዕብ ዝርዝር ቅድሚ እቲ ፈተና ኣብ ግምት ውሽጢ ክኣትዉ ዘለዎም ጉዳያት እዩ። እቲ ዝርዝር ኩሉ ዝሓዘ ተገይሩ
ክውሰድ የብሉን።
ግድን ክግበር ዘለዎ፡
ናይ ገዛ ምድላው፡
• ኩሎም ናይ ቴክኖሎጂ ድሉውነት ፈተነታት ኣካይድ።
o ናይ ኢንተርኔት ርክብ ምህላው
o ናይ ኮምፒውተር ምህላው
o ሙሉእ ቻርጅ ዝተገበረ ናይ ኮምፒውተር ባትሪ
• ተምሃሮ ጽጥታ ዝመልኦ ካብ ምዝንጋዓት ነጻ ዝኾነ ናይ መፈተኒ ቦታ ከምዘለዎም ርግጽኛ ኹኑ።
• እቲ ተምሃራይ ብ ፈተኒኡ ብ መንገዲ ናይ ኮምፒውተር ካሜራ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ብ ንጹር ክረኣይ ዝኽእል
ምዃኑ ኣረጋግጹ።
• ናይ ካልኩሌተርን ናይ ኤሌክትሮኒክስ መሳርሒ ፖሊሲታት ኣኽብሩ።
• ተምሃራይ ብ እቲ ፈተኒ ብዝተገለጾ መሰረት ኩሎም ናይ መፈተኒ ናውቲ ከምዘለዎ/ዋ ኣረጋግጹ።
o ወረቐት
o እርሳስ
o ሄድፎናት(መስምዒ ድምጺ) (ን መዋእለ ህጻናት፡ 1ይ ክፍሊ፡ 2ይ ክፍሊን ብመሰረት ዘለዎም ናይ IEP፡
504-IAP፡ ን/ወይ EL-TPC ትልሚ ሄድፎን ዘድልዮም ተምሃሮ)። እንድሕር ደኣ ሄድፎናት ዘድልዩኹም
ኮይኖም፡ በይዘኹም ን ናይ ከባቢኹም ቤት ትምህርቲ ኣዘራርቡ።
ፈጺምካ ክግበሩ ዘይበሎም፡
ናይ ፈተና ትሕዝቶ፡
• ን ዝኾነ ናይ ፈተና ሕቶ ዝምልከት መልሲ፡ ወይ ዝኾነ ይኹን መዘኻኸሪ ሓሳብ ምሃብ።
• ፈተና ኣብ ዝካየደሉ እዋን ብዛዕባ ናይ እቲ ፈተና ትሕዝቶ መዘኻኸሪ ምጽሓፍ።
• ብዛዕባ እቶም ዝቐረቡ ናይ ፈተና ሕቶታት ዝህሉ ሓበሬታ ተጠቒምካ፡ ብኸመይ ከምዝተረኸበ በዘየገድስ፡
ተምሃሮ ን ፈተና ክዳለዉ ምሕጋዝ። ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብ መንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ መረበብ
ሓበሬታታትን ርክባትን ሓዊሱ፡ ምስ ዝኾነ ሰብ ብዝኾነ ምኽኒያት ክመሓላለፍ የብሉን።
ከይዲ ፈተና፡
• ናይ ፈተና መተዓራረዪታት ኣብ ፈተና ዝካየደሉ እዋን እተው/ኣቋርጽ ብ ህጹጽ ኩነታት ወይ ካሊእ ምስ ግዜ
ዝተሓሓዝ ኣገዳሲ ጉዳይ እንተ ኣጋጢሙ ጥራሕ እዩ ክትግበር ዝኽእል።
• ኣወግድ/ እቲ ተምሃራይ ካብ ናይ እቲ ፈታኒ ክርእዮ ዝኽእለሉ ቦታ ምውጋድ።

እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ኣንቢበይን ነዚ/ዛ ዝስዕብ/ትስዕብ ተምሃራይ ውሑስ፡ ፍታሓዊን ካብ ምዝንጋዓት ነጻ ዝኾነን
ናይ መፈተኒ ከባቢ ኣብ ምፍጣር ዘለኒ ሓላፍነት ተረዲአይ እየ።
ተማሃራይ

ስም ወላዲ፥

ደረጃ ክፍሊ፥

ቤት ትምህርቲ፥

መዝጋቢ መምህር፡

ዕለት፡

