Tổ Chức Đánh Giá Star Từ Xa
Hướng Dẫn Dành Cho Gia Đình

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ con em học sinh của mình trong việc hoàn thành đánh giá Star. Con em học sinh của quý vị sẽ
cần truy cập máy tính hoặc máy tính bảng (từ 7 inch trở lên) để làm bài đánh giá. Những học sinh làm bài Đọc Viết Sớm
Star hoặc đang sử dụng tính năng âm thanh cho bài kiểm tra Toán Star sẽ cần tai nghe hoặc loa.
Trước khi làm bài kiểm tra, hãy đảm bảo quý vị nhận được những thông tin sau từ nhà trường:
• Liên kết Renaissance
• Tên người dùng và mật khẩu của học sinh
• Mật khẩu giám sát (nếu cần)
• Tên bài kiểm tra mà học sinh sẽ làm

Ba bước đơn giản để giám sát bài kiểm tra

Xem video ngắn về đánh
giá Star với con em học
sinh của quý vị.

Cung cấp cho con em
học sinh của quý vị tài
liệu cần thiết và giúp
các em đăng nhập.

Quý vị và con em học sinh của
mình sẽ tìm hiểu về bài kiểm
tra và cách học sinh có thể
làm tốt nhất.

Tai nghe hoặc âm thanh để
làm bài Đọc Viết Sớm Star

Tổ Chức Đánh Giá Renaissance Từ

Giấy nháp và bút chì cho bài
kiểm tra Toán Star
Xem các bước đăng

Đảm bảo con em học sinh
của quý vị đang làm bài
kiểm tra, nhưng không
được đọc hoặc giúp trả lời
câu hỏi kiểm tra.
Star không phải là bài kiểm tra
dùng để chấm điểm. Cách giúp
đỡ tốt nhất là không giúp đỡ.
Xem mẹo giám sát bài kiểm

Khi giáo viên và giám thị thống nhất tuân theo cùng quy trình trước, trong, và sau khi làm bài kiểm tra, họ sẽ giúp đảm
bảo kết quả bài kiểm tra phản ánh chân thực những gì mà học sinh biết. Thông tin trong những trang tiếp theo của
hướng dẫn này sẽ giúp quý vị chuẩn bị và giám sát việc làm bài kiểm tra của con em học sinh mình một cách hiệu quả.
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Giới thiệu về Đánh Giá Star
Đánh giá Star giúp giáo viên hiểu rõ hơn về những gì học sinh biết và khả năng của học sinh trong các lĩnh vực đọc viết
sớm, đọc, hoặc toán. Khi một học sinh làm bài kiểm tra, phần mềm sẽ chọn bài tập dựa trên câu trả lời của học sinh.
Nếu học sinh trả lời đúng, bài tiếp theo sẽ khó hơn. Nếu học sinh trả lời sai, bài tiếp theo sẽ bớt khó hơn. Bằng việc điều
chỉnh độ khó của bài tập đến mức học sinh thể hiện được mình làm được hay không, bài kiểm tra là một cách chính xác
để giúp giáo viên xác định được những kỹ năng mà học sinh sẵn sàng học. Giáo viên sử dụng thông tin này để chỉ dẫn
cho việc giảng dạy của họ.
•

Bài kiểm tra Đọc Viết Sớm Star được dùng cho học sinh ở từ mầm non đến lớp 3 (người mới bắt đầu đọc mà
chưa tự đọc được hoặc cần đánh giá kỹ năng đọc viết sớm). Có 27 bài tập và thường mất chưa đến 15 phút để
học sinh hoàn thành bài kiểm tra.

•

Bài kiểm tra Đọc Star được dùng cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Bài đọc Star có 34 bài tập và thường mất
chưa đến 20 phút để học sinh hoàn thành bài kiểm tra.

•

Bài kiểm tra Toán Star được dùng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Bài kiểm tra Toán Star có 34 bài tập và
thường mất chưa đến 25 phút để học sinh hoàn thành bài kiểm tra.

Vai trò của giám thị
Vai trò của giám thị là đảm bảo học sinh cố gắng hết sức mà không có sự hỗ trợ. Star không phải là bài kiểm tra dùng
để chấm điểm. Star được dùng nhằm giúp giáo viên biết cách tốt nhất để giảng dạy học sinh.
Giám thị phải đọc to hướng dẫn kiểm tra cho học sinh. Giám thị có thể giúp học sinh đăng nhập và chọn bài đánh giá
đúng, nhưng không được hỗ trợ một khi bài kiểm tra bắt đầu. Giám thị không được đọc câu hỏi hoặc các lựa chọn đáp
án cho học sinh hoặc nhắc học sinh theo bất kỳ cách nào khác. Nếu các em gặp khó khăn khi làm bài tập, hãy khuyến
khích các em chọn đáp án mà em nghĩ là phù hợp nhất và nhấp vào next (tiếp theo) để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Không được phép dùng bất kỳ tài liệu nào khác ngoài tai nghe, giấy và bút chì trừ khi đã thảo luận về các điều chỉnh hỗ
trợ với giáo viên của con em học sinh quý vị.

Trước khi làm bài kiểm tra
•

Hãy đảm bảo quý vị nhận được thông tin sau từ nhà trường: Địa chỉ web Renaissance (URL), tên người dùng và
mật khẩu của con em học sinh quý vị, mật khẩu giám sát (nếu thích hợp), và bài kiểm tra mà con em học sinh
quý vị phải làm.

•

Lên lịch đủ thời gian làm bài kiểm tra để con em học sinh quý vị không cảm thấy vội.

•

Đảm bảo một môi trường yên tĩnh không bị phân tâm.

•

Lấy đi hoặc che lại bất kỳ tài liệu nào xung quanh khu vực kiểm tra mà có thể giúp trả lời các bài tập kiểm tra.

•

Cung cấp giấy nháp và bút chì để học sinh sử dụng trong khi kiểm tra.

•

Kiểm tra xem âm thanh máy tính đã được thiết lập thích hợp hay chưa và quý vị có tai nghe hoạt động khi cần.
(Đọc Viết Sớm Star là bài kiểm tra dựa trên âm thanh. Giáo viên có thể bật âm thanh cho bài kiểm tra Toán Star
nếu cần các điều chỉnh hỗ trợ.)

•

Chia sẻ video giới thiệu cho học sinh sẽ làm bài kiểm tra Đọc Viết Sớm Star một ngày trước khi làm bài kiểm tra.
Chọn video phù hợp với cách mà học sinh sẽ làm bài kiểm tra.

•

o

Sử dụng bàn phím, chuột, hoặc bàn di chuột cảm ứng

o

Sử dụng máy tính bảng

Thảo luận với con em học sinh của quý vị về tầm quan trọng của việc cố hết sức để giáo viên của các em biết
được cách tốt nhất để giúp các em trên lớp.
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Các Bước Đăng Nhập
Nếu nhà trường sử dụng liên kết Renaissance…
1.
2.
3.

Mở một trình duyệt web và nhập liên kết
Renaissance được nhà trưởng gửi.
Nhấp vào I’m a Student (Tôi là Học Sinh).
Nhập tên người dùng và mật khẩu của học sinh.
(Nếu nhiều học sinh dùng chung máy tính, xác
minh đúng tên người dùng và mật khẩu.) Sau đó
nhấp vào Log In (Đăng Nhập).

Nếu nhà trường sử dụng giải pháp đăng nhập một lần
như ClassLink hoặc Clever...
1.
2.

Đăng nhập vào cổng thông tin đăng nhập một
lần của quý vị.
Chọn ô vuông biểu tượng Renaissance.

Chọn ô vuông thích hợp cho bài kiểm tra mà con em học sinh của quý vị
cần làm. (Học sinh có thể không nhìn thấy tất cả các tùy chọn kiểm tra.)

Kiểm tra xem tên học sinh ở trên đầu màn hình đã chính xác chưa và đã
hiển thị đúng tên bài kiểm tra chưa.
KHÔNG nhấp vào Start (Bắt Đầu) (hoặc nhập mật khẩu giám sát) cho đến
khi đã đọc hướng dẫn kiểm tra cho học sinh và học sinh hoàn toàn sẵn
sàng bắt đầu bài kiểm tra.

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra
Đọc to từng từ trong tài liệu được in chữ đậm. Quý vị có thể đọc lại hướng dẫn nếu cần. Văn bản in nghiêng là thông tin
dành cho quý vị và không cần đọc cho học sinh.
Lưu ý: lần đầu tiên học sinh làm bài kiểm tra Đọc Viết Sớm Star, một video ngắn sẽ được phát để giải thích về cách làm
bài kiểm tra.
Hôm nay con sẽ làm một bài kiểm tra gọi là Star. Một số câu hỏi sẽ dễ, nhưng một số câu hỏi sẽ khó hơn.
Đừng lo lắng về việc con sẽ đúng bao nhiêu câu và sai bao nhiêu câu. Ai cũng có thể bỏ sót một vài câu
hỏi. Mục tiêu chính là con phải cố gắng hết sức có thể.
Hãy đảm bảo rằng con nhìn kỹ tất cả các lựa chọn đáp án trước khi chọn. Nếu con không biết đáp án của
câu hỏi, hãy cứ tiếp tục và chọn đáp áp mà con nghĩ là phù hợp nhất.
Con sẽ trả lời câu hỏi trên máy tính hoặc máy tính bảng, nhưng con có thể giải bài trên giấy nháp.

CHỈ DÀNH
CHO BÀI
KIỂM TRA
TOÁN STAR

Nếu học sinh từ lớp 7 trở lên: Đối với một số câu hỏi đại số và hình học, sẽ có máy tính trên
màn hình và tờ tham khảo công thức trên màn hình mà con có thể sử dụng để trả lời câu
hỏi.
Nếu học sinh làm bài kiểm tra sử dụng âm thanh: Lắng nghe đoạn âm thanh khi có câu hỏi
mới. Con có thể dừng lại, tiếp tục, hoặc phát lại đoạn âm thanh nếu cần.
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Hãy nhớ rằng sau khi chọn đáp án, con phải chọn Next (Tiếp Theo) để
chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Con có thể thay đổi lựa chọn đáp án trước
khi chọn Next (Tiếp Theo) nhưng sau đó thì không thể. Sau khi chuyển
sang câu hỏi tiếp theo, con không thể quay lại.
Dừng lại để xem có hỏi gì không.

Nếu con nhìn thấy hình ảnh đồng hồ ở trên cùng màn hình, thời gian cho
câu hỏi đó sắp hết. Chọn đáp án phù hợp nhất và chọn Next (Tiếp Theo)
để chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Nếu con không kịp thời chọn đáp án,
con sẽ thấy một thông báo nói rằng đã hết thời gian cho câu hỏi này. Câu
hỏi tiếp theo sẽ xuất hiện sau vài giây.
Dừng lại để xem có hỏi gì không.
Con sẽ thấy một thông báo cho biết thời điểm mà con hoàn thành bài kiểm tra. Chọn OK và cho tôi biết con
đã hoàn thành.
Nếu con có bất kỳ thắc mắc nào về bài kiểm tra này, vui lòng hỏi ngay lúc này. Con có thể yêu cầu trợ giúp
trước khi bắt đầu làm bài. Một khi bài kiểm tra bắt đầu, tôi sẽ không thể giúp con giải đáp bất kỳ thắc mắc
nào hoặc cho con biết con có chọn đúng đáp án hay không. Hãy nhớ cho tôi biết khi nào con hoàn thành
bài kiểm tra.
Nhập mật khẩu giám sát được nhà trường gửi, nếu được nhắc. Sau đó hướng dẫn học sinh nhấp vào Start (Bắt Đầu) để bắt đầu
làm bài kiểm tra.
(Bài kiểm tra có thể bắt đầu với các câu hỏi luyện tập để học sinh trả lời. Câu hỏi luyện
tập sẽ giống như câu hỏi thật. Khi học sinh hoàn thành câu hỏi luyện tập, câu hỏi thật
sẽ tự động bắt đầu.)

Nếu học sinh bất ngờ cần rời phòng khi đang làm bài kiểm tra, quý vị có thể dừng bài kiểm tra bằng việc chọn Stop Test (Dừng
Bài Kiểm Tra) ở góc trên bên phải của màn hình. Một lời nhắc sẽ hỏi quý vị muốn tiếp tục bài kiểm tra sau đó, dừng bài kiểm tra,
hay hủy hành động. Chỉ sử dụng khi cần thiết.
• Tùy chọn STOP THE TEST (DỪNG BÀI KIỂM TRA) sẽ hủy bài kiểm tra và sẽ bắt đầu lại từ đầu vào lần tới.
• Tùy chọn RESUME THE TEST LATER (TIẾP TỤC BÀI KIỂM TRA SAU ĐÓ) sẽ lưu bài kiểm tra và học sinh có thể tiếp
tục sau này. Học sinh có tám ngày để tiếp tục làm bài kiểm tra tại vị trí mà các em bỏ dở (tuy nhiên, học sinh sẽ
thấy một bài tập khác).
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