
 

 

 

 

August 29, 2022 

 

Stimați Părinți/Tutori,  

 

Modelul de Responsabilitate din Carolina de Nord (adoptat în 2017-2018) recunoaște că îi datorăm fiecărui copil o educație care 

îl va pregăti în mod corespunzător pentru următorii pași mari de după absolvire – facultate, carieră și maturitate. Divizia de 

Servicii de Responsabilitate a Departamentului de Educație Publică din Carolina de Nord se angajează să evalueze modul în care 

elevii învață și unde trebuie să facem îmbunătățiri pe baza indicatorilor; de performanță, de progres și de creștere. 

Programul de Testare din Carolina de Nord 

Următoarele teste vor fi susținute în cursul anului școlar 2022-2023. Este necesar ca toți elevii din Școlile Județene Buncombe să 
participe la programul de testare de stat. 

Școala Elementară și Medie Clasele 3-8  

❖ Elevii din clasa a 3-a susțin testul de la Începutul Clasei a 3-a la Artele Limbii Engleze/Lectură între 1 și a 15 zi a 

anului școlar. 

❖ Elevii din clasele a 3-a, a 4-a, a 6-a și a 7-a susțin Teste de Final de Clasă la Artele Limbii Engleze/Lectură și 

Matematică în ultimele 10 zile ale anului școlar. 

❖ Elevii din clasele a 5-a și a 8-a susțin Teste de Final de Clasă la Artele Limbii Engleze/Lectură și Matematică și 

Științe în ultimele 10 zile ale anului școlar. 
   

Liceul Clasele 9-12 

❖ Studenții care sunt înscriși pentru credit la cursurile unde sunt necesare Teste de Final de Curs (EOC) trebuie să susțină 

Examenul Final corespunzător al Testului de Finalizare a Cursului. 

❖ Testele de Sfârșit de Curs se dau în ultimele 5 zile ale perioadei de instruire pentru cursurile 4X4/semestruale sau 

ultimele 10 zile a perioadei de instruire pentru cursurile tradiționale/anuale. 

❖ Elevii din clasa a 10-a susțin PreACT-ul (evaluarea educațională și de planificare a carierei bazată pe curriculum, care 

măsoară rezultatele la Limba Engleză, Matematică, Lectură și Știință) în perioada 17 Octombrie 2022 – 16 Decembrie 
2022.  

❖ Elevii din clasa a 11-a susțin ACT-ul(testul de admitere și plasament la facultate care evaluează învățarea la Limba 

Engleză, Matematică, Citire, Știință și Scris) în perioada 7 martie 2023 – 16 martie 2023. 
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❖ Elevii din clasa a 12-a care se consideră că se concentrează pe Carieră și Educație Tehnică trebuie să susțină 

evaluările WorkKeys fie în perioada 14 Noiembrie – 9 Decembrie 2023, fie în perioada 21 Februarie – 24 Martie 2023. 

❖ Pentru 2021-22, testele EOC sunt disponibile pentru următoarele materii: NC Matematică I, NC Matematică III, 

Biologie și Engleză II. 

❖ Conform politicii Consiliului de Stat pentru Educație și a politicii Școlilor din Județul Buncombe, școlile trebuie să ia 

în considere, rezultatele tuturor Evaluărilor de Final de Curs, Evaluărilor de Stat pentru Carieră și Educație Tehnică și 

Examenele Finale făcute de profesor, ca cel puțin douăzeci și cinci la sută (25%) a notei finale a elevului pentru fiecare 
curs respectiv. 
 

Copetențe la Limba Engleză Identificate de Stat 

❖ Elevii din rândul minorității lingvistice sunt identificați prin utilizarea procesului de anchetă în limba maternă. 

❖ Testul de competențe la limba engleză identificat de stat este administrat elevilor eligibili de la grădiniță până în clasa 
a doisprezecea. 

❖ Testul de plasament WIDA Screener este administrat tuturor elevilor înscriși inițial din minoritățile lingvistice în termen 

de 30 de zile calendaristice la începutul anului școlar sau de la data înscrierii dacă elevul se înscrie după începutul anului 

școlar. 

❖ Toți elevii care sunt identificați că au competențe limitate la Limba Engleză trebuie să li se administreze o Evaluarea a 

Înțelegerii și Comunicării în Limba Engleză de la Stat la Stat pentru Elevii de Limbă Engleză (ACCESS pentru ELL) 
în timpul ferestrei anuale de testare (23 Ianuarie 2023 – 10 Martie 2023). 

❖ ACCESS alternativ pentru ELL este o evaluare a competenței în Limba Engleză pentru elevii din clasele 1-12 care sunt 

identificați ca elevi minoritari de limbi și au dizabilități cognitive semnificative. 
 

 

 

 

 

NCEXTEND1 

❖ NCEXTEND1 este o evaluare alternativă concepută pentru elevii cu dizabilități cognitive semnificative care au 

programe de educație individualizate (IEP). 

❖ Procesul de evaluare cere elevilor să completeze itemi cu alegeri multiple bazate pe performanță la următoarele 

discipline; Limba engleză/Lectură în clasele 3-8, 10 și 11, Matematică în clasele 3-8, 10 și 11 și Științe în clasele 5, 8, 

10 și 11, în timpul ferestrelor de testare desemnate. 
 

Evaluare Alternativă a Pregătirii Pentru Colegiu și Carieră 

❖ EvaluareaAlternativă a Pregătirii Pentru Colegiu și Carieră este o evaluare alternativă pentru elevii eligibili cu 

dizabilități care au Planuri de Educație Individuale (IEP). 

o Pentru elevii eligibili din clasa a 10-a aceasta este o evaluare alternativă pentru participarea la PreACT 

administrată în Octombrie. 



o Pentru elevii eligibili din clasa a 11-a, aceasta este o evaluare alternativă pentru participarea la ACT 

administrată în Martie. 
 

 
 

Evaluări Solicitate la Nivel Local 

❖ Elevii din clasa a 3-a susțin examenul CogAT în primăvară pentru a determina plasarea în programul AIG. Părinții pot 

renunța la această evaluare. 

❖ Elevii de limbă dublă din clasele a 2-a, a 5-a și a 8-a susțin evaluarea AAPPL pentru a măsura abilitățile de dobândire 
a Limbii Spaniole. 

❖ Înregistrările NC vor fi administrate la Matematică și Lectură în Clasele 3-8 în Noiembrie și Martie pentru a fi utilizate 

ca evaluare de referință. 

❖ Înregistrările NC vor fi administrate în clasa a 5-a de Știință în Mai 2023 
 

Pentru informații suplimentare despre Programul de Testare din Carolina de Nord, vizitați site-ul web al Diviziei Serviciiloe de 

Responsabilitate  http://www.ncpublicschools.org/accountability/. 

 

 

 

Vă rugăm să sunați la școala elevului dvs. dacă aveți întrebări suplimentare. 

Cu Sinceritate, 

 

 

Stephen Earwood 

Director de Testare și Responsabilitate 

Școlile din Județul Buncombe 

http://www.ncpublicschools.org/accountability/

