Comisia Educațională Comunitară
Sistemul de Evaluare Școlară pentru Detroit – Lista resurselor

Obțineți mai multe informații:
❑ Vizitați websiteul CEC și Pagina de Evaluare Școlară:
www.cecdetroit.org/school-ratings
❑ Parcurgeți Întrebările frecvente (FAQ) de pe websiteul Evaluărilor
Școlare
❑ Verificați websiteul Evaluărilor Școlare pentru alte Întâlniri Comunitare
(datele vor fi afișate)
❑ Citiți Legea Statului Michigan 380.390
Oferiți mai mult feedback:
❑ Participați la altă Întâlnire Comunitară (datele vor fi afișate)
❑ Completați chestionarul de pe websiteul Evaluării Școlare
❑ Participați la Întâlnirea lunară a Comitetului CEC (date afișate pe pagina
de evenimente CEC: www.cecdetroit.org/events
❑ Scrieți-ne la SRSDinfo@cecdetroit.org
Alte resurse:
❑ Parcurgeți Ghidul Părinților din Detroit pentru Școli 2018-2019 al CEC –
găsiți informații despre DPSCD Detroit și școlile membre, inclusiv
transportul, îngrijirea înainte și după școală, dotări și multe alte lucruri
disponibile – www.Detroitschoolsguide.com.
❑ Vizitați https://www.mischooldata.org pentru a afla date despre școlile
din Michigan de la Departamentul de Educație din Michigan (Notă:
acesta nu este sistemul SRSD dezvoltat în prezent de CEC, iar aceste
date nu includ un sistem de notare A-F).
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Lista acronimelor din Sistemul de Evaluare Școlară pentru Detroit (SRSD)
CEC – Comisia Educațională Comunitară
Organizație nonprofit nouă din orașul Detroit, având misiunea de a elimina barierele pe care le
întâmpină familiile în accesarea unei educații de calitate. Comitetul CEC include lideri din tot
sistemul educațional din Detroit, inclusiv reprezentanți de la districtul școlar, sectorul municipal,
filantropic, sindicatul dascălilor, dezvoltarea comunitară, comunitatea de afaceri, etc.
Linia GOAL – Linia Hai și Învață
Program pilot al CEC în NW Detroit, care oferă transport și program after-school gratuit pentru
elevii din 10 școli partenere. Dacă va avea succes, CEC speră să îl extindă în tot orașul!
MDE – Departamentul de Educație din Michigan
Agenția de stat care gestionează toate școlile publice din Michigan.
MCL 380.390 – Legea statului Michigan 380.390
Lege statală emisă în 2016, care solicită tuturor școlilor publice – de district și municipiu –
amplasate pe raza orașului Detroit să fie evaluate pe o scală de la A la F.
M-STEP – Testul elevilor din Michigan privind progresul școlar
Test de stat susținut în fiecare primăvară de elevii din Michigan din clasele 3-8, conceput pentru
a evalua cât de bine stăpânesc elevii standardele de stat. Testele la Engleză și Matematică sunt
anuale pentru clasele 3-8. Testele la Știință sunt susținute de clasele 4 și 7 iar testele la științe
sociale de clasele 5 și 8. Elevii susțin și teste de studii sociale M-STEP și știință în clasa a 11a.
SAT – Matematică și Citit și Scris pe baza Evidențelor
Test național standardizat care include subiecte de Matematică și Engleză, susținut de elevii din
Michigan în clasele 9, 10 și 11.
Dexteritate
Măsura în care elevii se ridică la nivelul standardelor clasei lor.
Dezvoltare
Măsura în care a evoluat performanțele elevului de la un an la altul.
Elevi înmatriculați continuu
Elevi care au fost înmatriculați la aceeași școală în ultimii doi ani (cel puțin).
Ultimii 30% elevi
Elevii care s-au plasat printre ultimii 30% la M-STEP – elevii cu cele mai mari dificultăți.
Re-înmatriculare
Procentul de elevi care au frecventat anul trecut și s-au reînscris la școală anul acesta (nu include
elevii care au absolvit).
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