LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
ি"য় িপতা-মাতা,
মূল*ায়েনর সময়/ আপনার এবং আপনার বা4ােদর জন* খ8 ব 9র:;পূণ= সময়।
"াথিমক িবদ*ালয় AফC:য়াির এবং জুন মােস বছের দুই বার িপতা মাতার কােছ মূল*ায়ন দিলল উপHহাপন কের।
2020/2021 J8ল বছর Aথেক Kর: কের,"াথিমক িবদ*ালেয়র মুল*ায়ন দিলল 9িল পূেব=র 9িল Aথেক আলাদা হেব।
আেগ
•

•

"িত/ িবভােগর জন* (ইতািলয়ান, গিণত,

এখন
•

"িত/ শাখার জন* (ইতািলয়ান, গিণত,

ইিতহাস ইত*ািদ ) দশমীেত এক/ Aভা/ং িছল

ইিতহাস ইত*ািদ ) িশVার ]র 9িলর িববরণ

(10,9,8 ইত*ািদ )

রেয়েছ। (LIVELLI DI APPRENDIMENTO)

িশKর APাবাল বণ=না Qারা মূল*ায়ন/

•

মূল*ায়ন িশKর APাবাল বণ=নার মাধ*েম

সRS হেয়িছল: আচরণ, সহকমীU এবং

সRS হয় : আচরণ,সহকমীU এবং িশVকেদর

িশVকেদর সােথ সRক= , অধ*য়েনর

সে^ সRক= ,অধ*য়েনর "িতY:িত,দািয়;েবাধ,

"িতY:িত, দািয়;েবাধ, ব*িZগত এবং

ব*িZগত এবং সাধারণ উপকরণ9িলর য\

সাধারণ উপকরণ9িলর য\ ইত*ািদ

ইত*ািদ।

]র 9িল িক িক? (CHE COSA SONO I LIVELLI)
"িত/ শাখায় ( ইতালীয়, গিণত, ইিতহাস ইত*ািদ ) িশKর অবশ*ই Aশখার লV* অজ=ন করা উিচত ( অথ=াৎ
লV* 9িল ) [obbiettivi di apprendimento]: উদাহরণ `র:প গিণেত তােক অবশ*ই গণনা করা, অপােরশন
করা, সমস*া সমাধােন AযৗিZক য8 িZ bতির করা িশখেত হেব—…
]র 9িল (livelli) এমন এক/ শc যা Aবাঝায় Aয িশK িনeদfg িশVার লেV* তার পেথ কতদুর এিগেয়েছ।
]র9িল 4 —-> অ◌্যাডভাkড (AVANZATO)- ইlারিমিডেয়ট (INTERMEDIO) - Aবিসক (BASE)- "থম Kেnর
উপােয় ( N VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE)
]ের Aপoেp ছ যাওয়ার িসrাs Aনওয়ার জন*, িশVকরা িশK /েক পয=েবVণ কেরন :
•

যিদ িতিন `ায়tশািসত হন, অথ=াৎ যিদ িতিন Aকবল মাu িশVেকর সহায়তায় অথবা সহায়তা ছাড়াই যা
িশেখেছন তা ব*বহার কেরন ;

•

যিদ িতিন Aকবল িশেখ থাকা িজিনস 9িল ব*বহার কেরন তেব িতিন জােনন এমন পিরি]িতেত বা এমন িক
নত8ন পিরি]িতেতও;

•

যিদ িতিন Aকবল মাu িশVক "দt সরwাম এবং উপকরণ িদেয় Aকানও কাজ সxS কেরন বা যিদ িতিন
িনেজ িনেজ সরwাম এবং উপকরণ অনুসyান করেত সVম হন;

•

যখন িতিন সব=দা তার Aশখা ব*বহার কেরন : যখনই তােক িজzাসা করা হয় বা "েয়াজন হয় ( অথ=াৎ
{মাগত ),বা Aকবল কখনও কখনও বা কখনই হয় না।.

"িত/ ]েরর অথ= িক? [CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO]
AVANZATO ! অ◌্যাডভাkড িশVাথীU Aয পিরি]িতেত তােক Aচনা বা নত8ন পিরি|িতেত এমনিক গৃহীত কাজ 9িল
সRূণ= কের, িশVক এবং "দt সরwামািদ এবং উপকরণ উভয়ই `তT এবং ধারাবািহকভােব ব*বহার কের।

1

INTERMEDIO ! ইlারিমিডেয়ট ▪পুত8ল `তT এবং {মাগত জােনন এমন পিরি|িতেত কাজ 9িল সRS কের ;
কম=9িল সমাধােনর জন* নত8ন পিরি|িতেত িতিন িশVেকর সরবরািহত সরwাম বা উপকরণ9িল ব*বহার কেরন বা
অন* Aকাথায়ও Aচেয়িছেলন, এমনিক যিদ িবিS এবং সRূণ= `ায়tশািসত পেথ না হয়।.
BASE ! Aবিসক ▪িশVাথীU Aকবলমাu পিরি|িতেত এবং িশVেকর Qারা "দt সরwাম এবং উপকরণ9িল
`তঃত= ভােব এবং `তঃত= ভােব নয়, Aকবল অিবিS ভােবই Aস জােন এবং কম=9িল সRূণ= কের।
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE ! "থম Kেnর উপােয় ▪ িশVাথীU Aকবল মাu Aসই পিরি|িতর সােথই তার
কাজ9িল সRS কের Aকবল মাu িশVেকর সহায়তায় এবং Aসই কােজর জন* িবেশষ ভােব "ত সরwাম এবং সাম ী
িদেয়।

এক/ উদাহরন
অনুশাসন:গিণত
OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO
(Aশখার লV* )

LIVELLO
]র
AVANZATO

িশখেত ওবেজভ মােনর
সমস*া9িল সমাধান করার জন*
অনুসরণ করা পrিত/ ব*াখ্যা

(অ◌্যাডভাkড)

মােন হেলা

িশষ* পুেরাপুির লV*ট অজ=ন কেরেছ : িশVেকর সাহায*
ছাড়াই িতিন কীভােব এক/ সমস*া `াধীনভােব সমাধান
কেরিছেলন তা ব*াখ*া করেত পােরন, এমনিক
নত8ন পিরি|িতেত এবং অিবিছS ( সব=দা )।

কর:ন।
দশিমক সংখ*া

িশষ* দশিমক সংখ*া ভাল জােনন তেব আপাতত িতিন
INTERMEDIO
প8 ন,িলখ8 ন,ত8লনা কর:ন, তােদর
Aস9িল Aকবল Aস পিরিHহিতেতই ব*বহার কেরন িতিন
(ইlারিমিডেয়ট)
লাইেন উপHহাপন কর:ন।
ভাল জােনন ( বই/েত অনুশীলন,কাড=, AYিণকেV
পিরমাপ )। িতিন যা িশেখেছন তা আপাতত িবরল পেথ
ব*বহার কেরন।
`াভািবক অ◌্যালগিরদেমর
সাহােয* "াকিতক সংখ*ার সােথ
ি{য়া কলাপ/ সRাদন কর:ন।

BASE
Aবিসক)

ছাu/ Aকবল মাu তার Aচনা পিরিHহিতেত চার/
ি{য়াকলাপ সRাদন কের ( ব*ায়াম কেয়কবার পুনব=ার করা
হয় ),কখনও কখনও িতিন এই পrিতেত `ায়tশািসত
হন,কখনও কখনও তােক িশVেকর সহায়তা "েয়াজন হয়।

'লেভলেসর জন- নত/ন মূল-ায়ন িপতা মাতােক 7িত8 শাখায় শি: এবং
দুব?লতা@িল ভােলা ভােব জানেত এবং িশAক এবং সBােনর সােথ কীভােব উFিত
করেত হেব তা একসােথ ব/ ঝেত সAম কের।
যিদ Kনেত চাও তাহেল এখােন চাপ Aদও।
https://www.dropbox.com/s/fhbjlprtrgu2ogt/Criteri-Valutazione-primaria-bangla.mp3?dl=0
*Ordinanza n 172 del 4/12/2020
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