Παράµετροι CAN DO για τα Επίπεδα Επάρκειας της Αγγλικής Γλώσσας, PreK-12
Για το δεδοµένο επίπεδο επάρκειας της αγγλικής γλώσσας, µε υποστήριξη οι σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας µπορούν να:

Τοµέας
Γλώσσας

Ακρόαση

Ανάγνωση

Γραφή

Επίπεδο 2
Έναρξη

Επίπεδο 3
Ανάπτυξη

Επίπεδο 4
Επέκταση

Επίπεδο 5
Μετάβαση

• Δείχνουν σε δεδοµένες
εικόνες, λέξεις φράσεις
• Ακολουθούν απλές
προφορικές οδηγίες
• Ταιριάζουν προφορικές
δηλώσεις µε αντικείµενα,
πρόσωπα, ή εικόνες

• Ταξινοµούν εικόνες,
αντικείµενα ανάλογα µε
προφορικές οδηγίες
• Ακολουθούν προφορικές
οδηγίες δύο βηµάτων
• Ταιριάζουν πληροφορίες από
προφορικές περιγραφές µε
αντικείµενα, εικόνες

• Εντοπίζουν, επιλέγουν,
ταξινοµούν πληροφορίες
ανάλογα µε προφορικές
περιγραφές
• Ακολουθούν προφορικές
οδηγίες πολλαπλών βηµάτων
• Κατηγοριοποιούν ή βάζουν σε
σειρά προφορικές πληροφορίες
χρησιµοποιώντας εικόνες,
αντικείµενα

• Συγκρίνουν και
αντιπαραβάλλουν λειτουργίες
ή σχέσεις ανάλογα µε
προφορικές πληροφορίες
• Αναλύουν και εφαρµόζουν
προφορικές πληροφορίες
• Αναγνωρίζουν την αιτία και
το αποτέλεσµα µέσα από
προφορικό διάλογο

• Καταλήγουν σε
συµπεράσµατα ή συνάγουν
από προφορικές πληροφορίες
• Κατασκευάζουν µοντέλα
βασισµένα σε προφορικό
διάλογο
• Συνδέουν ιδέες βασισµένες σε
προφορικό διάλογο

• Ονοµατίζουν αντικείµενα,
ανθρώπους, εικόνες
• Αποκρίνονται σε ερωτήσεις
τύπου ποιος, τι, πότε καθώς
και ερωτήσεις επιλογών

• Υποβάλλουν ερωτήσεις
τύπου ποιος, τι, πότε ή
ερωτήσεις επιλογών
• Περιγράφουν εικόνες,
γεγονότα, αντικείµενα,
ανθρώπους
• Επαναδιατυπώνουν γεγονότα
ή δηλώσεις

• Διαµορφώνουν υποθέσεις,
κάνουν προβλέψεις
• Περιγράφουν µεθόδους,
διαδικασίες
• Ξαναλένε ιστορίες ή γεγονότα

• Συζητούν ιστορίες, θέµατα,
ιδέες
• Πραγµατοποιούν οµιλίες,
προφορικές αναφορές
• Προσφέρουν δηµιουργικές
λύσεις σε θέµατα,
προβλήµατα

• Συµµετέχουν σε διαλόγους
• Εξηγούν φαινόµενα, δίνουν
παραδείγµατα, δικαιολογούν
απαντήσεις
• Εκφράζουν και
υπερασπίζονται απόψεις

• Ταιριάζουν εικόνες και
σύµβολα µε λέξεις, φράσεις ή
εκτυπώσεις
• Αναγνωρίζουν έννοιες για
εκτυπώσεις και
χαρακτηριστικά κειµένου

• Εντοπίζουν και
κατηγοριοποιούν
πληροφορίες
• Αναγνωρίζουν γεγονότα και
δίνουν σαφή µηνύµατα
• Επιλέγουν γλωσσικά
πρότυπα συνδεδεµένα µε
γεγονότα

• Τοποθετούν σε σειρά εικόνες,
γεγονότα, µεθόδους
• Αναγνωρίζουν κύριες ιδέες
• Χρησιµοποιούν συµφραζόµενα
για να καθορίσουν το νόηµα
των λέξεων

• Ερµηνεύουν πληροφορίες ή
δεδοµένα
• Βρίσκουν λεπτοµέρειες που
υποστηρίζουν κύριες ιδέες
• Αναγνωρίζουν οικογένειες
λέξεων, σχήµατα λόγου

• Συλλέγουν πληροφορίες από
πολλές πηγές
• Καταλήγουν σε
συµπεράσµατα ή συνάγουν
από σαφές ή ασαφές κείµενο

• Ανταποκρίνονται γραπτώς σε
προφορικές οδηγίες
• Χαρακτηρίζουν αντικείµενα,
εικόνες, διαγράµµατα
• Παράγουν εικόνες, σύµβολα,
λέξεις για να µεταφέρουν
µηνύµατα

• Δηµιουργούν λίστες
• Παράγουν σχέδια, φράσεις,
µικρές προτάσεις, σηµειώσεις
• Δίνουν πληροφορίες που
έχουν ζητηθεί από
προφορικές ή γραπτές οδηγίες

• Παράγουν πλαίσια
επεξηγηµατικών ή
περιγραφικών κειµένων
• Συγκρίνουν/αντιπαραβάλλουν
πληροφορίες
• Περιγράφουν γεγονότα,
ανθρώπους, µεθόδους,
διαδικασίες

• Συνοψίζουν πληροφορίες από
σχεδιαγράµµατα ή
σηµειώσεις
• Επεξεργάζονται και
αναθεωρούν γραπτά κείµενα
• Δηµιουργούν πρωτότυπες
ιδέες ή λεπτοµερείς
απαντήσεις

• Εφαρµόζουν πληροφορίες σε
νέα πλαίσια
• Αντιδρούν σε διάφορα
ερεθίσµατα και διαλόγους
• Εξασκούν πολλά είδη
γραψίµατος

Η διακύµανση της γνωστικής ανάπτυξης των µαθητών λόγω ηλικίας, διαφοράς επιπέδων βαθµολογίας, πολυµορφίας εκπαιδευτικών εµπειριών και διαγνωσµένων µαθησιακών
δυσκολιών (αν υπάρχουν), πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χρήση αυτών των πληροφοριών
Οι Παράµετροι CAN DO είναι διαθέσιµες µε οµαδοποίηση ανάλογα µε το επίπεδο βαθµολογίας (PreK-K, 1-2, 3-5, 6-8, 9-12) στη διεύθυνση www.wida.us. Απρίλιος 2012

Επίπεδο 6 Επίτευξη

Οµιλία
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