
 

  التقییم الجدید للطفال في المدرسة البتدائیة
  العام الدراسي 2020 / 2021

  ما هو التقییم؟
  :ا یعد التقییم جزء ا ا مهم ا ا جدا من مسار التعلم في المدرسة، فهو یلزم

  لعطاء قیمة لما یتعلمه الطفال؛ -
  لمساعدة الطفال على التحسن؛ -

  .للحصول على نتائج جیدة والنمو بطریقة أفضل -
 ا بدء 2021/2020 ،لن یتم تقییم الطفال (الذین تتراوح أعمارهم بین 6 و 11 ا عاما) في المدرسة ا

 من هذا العام الدراسي  ا البتدائیة بالرقام ولكن استنادا إلى
  .أربعة مستویات تعلیمیة

  لماذا یتم تغییر التقییم؟
 ینص القانون الجدید على أن التقییم یجب أل یكون درجة، أي رقم، ولكن یجب أن یصف قدرات الطفال، وما تعلموه وماذا

 یعرفونه، ومدى التقدم الذي أحرزوه والهداف التي قاموا بتحقیقها. حیث یجب أن یصف المسار التعلیمي ولیس نقطة النهایة
  .أو المرحلة الخیرة فقط

  ما هو مكتوب في وثیقة التقییم الجدیدة؟
  المواد التعلیمیة، أي مواد الدراسیة: اللغة الیطالیة، والتاریخ، والجغرافیا، والریاضیات ∙

 أهداف التعلم: الموضوعات والشیاء المهمة التي یجب أن یتعلمها الطفال (على سبیل المثال، یجب على الطفل في الصف ∙
 الول أن یعرف: تنظیم مساحة الرسم أو الكتابة على الصفحة، والتعرف على كتابة الكلمات بأحرف كبیرة، وما إلى ذلك)  ∙

  .مستوى التعلم: كم وكیف تعلم الطفال الموضوعات المقررة
  .(التقدیر الوصفي: وصف معرفة الطفال وتعلمهم، والذي یحل محل الدرجة (الرقم ∙

 تقییم تعلم الدین الكاثولیكي أو التخصصات البدیلة: تم تضمینه في ورقة أخرى ویظل كما هو في السنوات السابقة. یقوم ∙
 المعلمون بتقدیر وتقییم اهتمام التلمیذ ونتائجه من خلل المستویات التالیة: ممتاز، جید جدا، جید، متوسط، مقبول، غیر

  .مقبول
  .التقدیر العالمي وتقییم السلوك الذي یتم التعبیر عنه كما في الماضي مع شرح مفصل ∙

  :مستویات التعلم هي
  متقدم ∙

  متوسط ∙
  أساسي ∙

  في مرحلة التعلم الولى ∙

  كیف یتم تحدید المستویات؟
  :یتم تحدید مستویات تعلم الطفال حسب نوع الموقف، بعض المثلة



  ما إذا كانت مهمة الطفل تتعلق بالموضوعات التي یعرفها بالفعل أو ما إذا كانت جدیدة -
  على حسب الموارد التي یستخدمها الطفل -

  الستقللیة في تنفیذ المهام، أي إذا كان الطفل بحاجة إلى مساعدة المعلم لتنفیذ المهمة -
 ا إذا كان یتمكن دائما من إكمال المهام؛ أي إذا كان مستواه ثابتاا -

  متقدم □
 ا ینجح الطفل دائما في تنفیذ المهام التي یكلفه بها المعلم بمفرده، حتى لو كانت مواضیع جدیدة، باستخدام العدید من

 الموارد  □
  متوسط

 یمكن للطفل تنفیذ المهام التي كلفه بها المعلم بمفرده إذا كان یعرف الموضوعات بالفعل. أو یحتاج إلى مساعدة المعلم إذا كان
 ل یعرف
  الموضوعات

  أساسي □
 ل یستطیع الطفل تنفیذ المهام التي یكلفه بها المعلم إل إذا كان یعرف بالفعل الموضوعات ویستخدم البطاقات التي أعدها

 المعلم. في بعض الحیان یمكنه القیام بالمهمة بمفرده، وفي بعض الحیان یحتاج إلى مساعدة
  المعلم

  في مرحلة التعلم الولى □
 یمكن للطفل تنفیذ المهام التي یكلفه بها المعلم فقط إذا كان یعرف الموضوعات بالفعل وإذا تلقى مساعدة من المعلم، على

 سبیل المثال بطاقات
  .مبسطة

 ذيWردي الWتربوي الفWروع الWة بالمشWا مرتبطWم ولكنهWبالنسبة للطفال ذوي العاقة، ل تتغیر مستویات التعل
 ي التقدیر أو التقییم الوصفي یتم تسلیط الضوء على التقدمWون. وفWعه المعلمWیض
  .المحرز فیما یتعلق بالوضع الولي

 يWداف هWم، والهWتویات التعلWبالنسبة للطفال الذین یعانون من صعوبات تعلم محددة مع خطة شخصیة، ل تتغیر مس

 ة ا  بالصف الملتحقین به، لكن المعلمین یولون اهتماما وثیق  ا ا للوقات والسالیبWك الخاصWتل
  .والدوات المستخدمة

  تلخیصا لما سبق
  :في استمارة التقییم

  ل یوجد المزید من الدرجات المعبر عنها بالرقام ∙
  التقدم والتحسینات التي أحرزها الطفال مهمة ∙

  یتم استخدام مستویات التعلم الربعة ∙
  یمكن أن یكون هناك تقییمات متعددة لكل موضوع أو لكل مادة دراسیة ∙

 ھناك تقدير أو تقییم عالمي وتقدير للسلوك الذي يصف الطفال ∙


