SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA
Trung Tâm Giáo Dục
440 N. Broad Street
Philadelphia, Pennsylvania 19130
Văn Phòng Giáo Trình, Giảng Dạy và Đánh Giá
Thông Tin Về Kỳ Thi Naglieri Nonverbal Assessment Test (NNAT)

Ủy Ban Cải Cách Giáo Dục đã phê chuẩn việc mua đề bài thi Naglieri Nonverbal Assessment
Test (NNAT) và sẽ thực hiện cho tất cả học sinh lớp 2 vào mùa xuân năm 2017. Tài liệu này sẽ
giúp cho quý vị hiểu biết thêm về Kỳ Thi NNAT là gì và nó được dùng để hỗ trợ cho việc học
tập của con em quý vị như thế nào.
Kỳ thi Naglieri Nonverbal Assessment Test (NNAT) là gì?
Bài thi NNAT không phải là một bài thi dùng lời văn và chữ viết mà nó sử dụng những thông tin
hình ảnh như là trò chơi xếp hình để đánh giá một kỹ năng cụ thể nào đó. Bài thi này không đòi
hỏi kỹ năng đọc hay nói. Qua đánh giá không bằng lời văn, bài thi sẽ kiểm tra khả năng phân tích
và giải quyết những vấn đề phức tạp mà không cần lệ thuộc vào khả năng tập đọc hoặc giới hạn
về ngôn ngữ.
Thông tin được sử dụng như thế nào?
Thông tin trong bài thi NNAT sẽ được dùng để giúp cho các giáo viên có nhiều thông tin hơn về
khả năng của con quý vị; những khả năng có thể bị che lấp bởi những nhân tố khác như là nhân
tố về ngôn ngữ. Nó sẽ giúp cho tất cả những nhà giáo dục nào làm việc với con quý vị phát hiện
ra phưong pháp học tấp tốt nhất cho con quý vị. Quý vị sẽ nhận được một bản sao về báo cáo của
con mình.
Kỳ thi này có xác định được con tôi có phải là học sinh năng khiếu hay không?
Không. Kỳ thi NNAT tự nó sẽ không xác định một học sinh có phải là học sinh năng khiếu hay
không. Học sinh đạt điểm cao trong bài thi NNAT có thể hoặc không thể là học sinh năng khiếu.
Tương tự như vậy có những học sinh không đạt được điểm cao lại có thể là học sinh năng khiếu.
Bài thi NNAT là một dấu hiệu xuất sắc chỉ ra được những học sinh nào có tiềm năng là học sinh
năng khiếu. Nó sẽ trở thành một phần trong hồ sơ dữ liệu của con quý vị và sẽ được dùng để
tham khảo trong kỳ xét duyệt học sinh năng khiếu.
Bài thi như thế nào?
Bài thi kéo dài trong 30 phút và được cho thi trực tuyến. 38 mục trong bài thi là một loạt các loại
xếp ráp hình hay khuôn mẫu khác nhau. Trẻ em sẽ phân tích cách ráp hình hoặc khuôn mẫu và
bấm vào tấm hình nào bị thiếu. Cả nhóm học sinh sẽ làm bài thi cùng một lượt.
Tôi có thể giúp cho con tôi như thế nào?
Bài thi NNAT không phải là bài thi theo truyền thống. Nó nói về cách xếp ráp hình. Nếu con quý
vị không có kinh nghiệm về việc ráp hình hay khuôn mẫu thì cách chuẩn bị tốt nhất là hãy để các
em thực tập và học cách xếp ráp hình.
Nếu có thắc mắc thì tôi liên lạc với ai?
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