CONFIDENȚIAL
Școlile Județului Buncombe
Programe Academice/Intelectuale Talentate
Nominalizarea Părinților pentru Serviciile Talentate (Clasele K-12)
Studentul

Clasa __________

Școala

Anul Școlar _________________________

Data Nașterii ______________________________________

Numărul Studentului _____________________

Numele Părintelui/Tutorelui

Numărul de tel. _______________________

Învăţare

Rar/
Niciodată

Frecvent

Aproape
Mereu

Rar/
Niciodată

Frecvent

Aproape
Mereu

Rar/
Niciodată

Frecvent

Aproape
Mereu

Rar/
Niciodată

Frecvent

Aproape
Mereu

Pune întrebări provocatoare de gândire; curios; atent; se bucură de o
provocare
Este cel care soluționează problemele - aduce ordine din haos prin intervenția
și monitorizarea căilor către un scop
Gândește logic (extrage concluzii, ia în considerare fapte, etc.)
Demonstrează conștientizarea informațiilor pe o varietate de subiecte;
afișează o serie de interese; folosește vocabular de nivel superior
Răspunde rapid la situații de învățare; recunoaște conexiunile sau
semnificațiile mai profunde, fără conștientizarea conștientă a raționamentului
sau a gândirii

Conducere(Leadership)
Cooperează cu colegii și profesorii; este receptiv la experiențe, sentimente sau
altele
Demonstrează încrezut în sine; este orientat spre scopuri
Prezintă calități de cel care ia decizii bune; posedă o dorință profundă de a lua
măsuri pentru rezolvarea nedreptăților

Motivația
Este persistent în căutarea finalizării sarcinilor; posedă o dorință pasionată de
a cunoaște, face, simți, crea sau înțelege
Utilizează capacitatea sa de a gândi și de a performa independent
Demonstrează un sentiment de responsabilitate

Gândire Creativă/Critică
Încearcă să facă lucrurile în moduri diferite, neobișnuite, imaginative; este un
asumator de riscuri
Dispune de o capacitate neobișnuită de a dobândi, integra, reține și recupera
informații sau abilități

Comentarii Opționale:
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Criteriul de Identificare
Așa cum s-a definit în Planul de Învățământ Academic/Intelectual 2019-2022 al Școlilor Județului Buncombe,
studenții pot fi identificați ca fiind talentați în clasele 3 - 12 în Județul Buncombe în aceste domenii, pe baza
definiției din Talentat Academic/Intelectual din Carolina de Nord:
Talentat Academic (din Engleză: Intellectually Gifted (IG)):
Aptitudine/IQ de 97 procente sau mai mare la un test de IQ/Aptitudine normată la nivel național în termen de
18 luni.
Talentat Academic/Intelectual în Citire (AR):
Elevii trebuie să îndeplinească minimul în toate următoarele:
•Aptitudinea de 120/90 procente la un test de IQ/Aptitudine normată la nivel național în termen de 18 luni
IQ/test de aptitudine la nivel național în termen de 18 luni.
•93 procente sau performanță mai mare în citirea fie la testul NC EOG sau la alt test normat la nivel național în
decurs de 12 luni.
•Nota A sau B în citire (semestrul sau anul cel mai recent finalizat)
•Recomandarea învățătorului
Talentat Academic/Intelectual în Matematică (AM):
Elevii trebuie să îndeplinească minimul în toate următoarele:
•Aptitudinea de 120/90 procente la un test de IQ/Aptitudine normată la nivel național în termen de 18 luni.
•93 procente sau performanță mai mare în matematică fie la testul NC EOG sau la alt test normat la nivel
național în decurs de 12 luni.
•Nota A sau B în matematică (semestrul sau anul cel mai recent finalizat)
•Recomandarea învățătorului
Talentat Academic/Intelectual în Citire și Matematică (AG):
Elevii trebuie să îndeplinească minimul în toate următoarele:
•Aptitudinea de 120/90 procente la un test de IQ/Aptitudine normată la nivel național în termen de 18 luni.
•93 procente sau performanță mai mare în citire și/sau matematică fie la testul NC EOG sau la alt test normat
la nivel național în decurs de 12 luni. Dacă se folosește un scor pentru plasament, atunci se recomandă
ca celălalt scor să fie la al 75-lea procent sau mai mare pentru a fi identificat atât în citit, cât și în
matematică. Se recomandă ca elevii din clasele 3 și 4 să fie identificați ca AG din lipsa datelor istorice
ale testelor pentru a susține identificarea într-o singură zonă.
•Nota A sau B în citire și matematică (semestrul sau anul cel mai recent finalizat)
•Recomandarea învățătorului
Talentat Academic și Intelectual (AIG):
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Elevii trebuie să îndeplinească minimul în toate următoarele:
•Aptitudinea de 130/97 procente la un test de IQ/Aptitudine normată la nivel național în termen de 18 luni.
•95 procente sau performanță mai mare în citire și/sau matematică fie la testul NC EOG sau la alt test normat
la nivel național în decurs de 12 luni.
•Nota A sau B în citire și matematică (semestrul sau anul cel mai recent finalizat)
•Recomandarea învățătorului
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