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تقییم التعلم من أجل التعلم



مبدأ التعلم  الثالث - تقییم التعلم من أجل التعلم

یقیس التقییم تأثیر التعلم على المتعلم. یتضمن التقییم من أجل التعلم  على أساس معاییر نوعیة وكمیة.

التقییم:

مجتمعات التعلم في مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة تعمل على ذلك ... (بناء / تحدید "كیف")
لقد أحرزنا تقدًما كبیراً في بعض جوانب ھذه المرحلة أكثر من غیرھا.



سیضمن تقییمنا للتعلم من أجل التعلم التالي:

أن اإلجراءات متماسكة ومتسقة ومرتبطة بشكل جید بمعاییر مناھجنا ،-
یتم استخدام المعلومات بشكل فعال للتأثیر على التعلیم والمناھج الدراسیة من أجل تلبیة احتیاجات التعلم لجمیع الطالب -

وتعزیز تقدمھم ؛
یتمتع المعلمون بمعرفة شاملة بنقاط القوة والضعف لدى الطالب وفھم ممتاز لكیفیة استخدام التقییم التكویني بنجاح في -

الدروس ؛
قیاس النتائج األكادیمیة للطالب  بشكل فعال مقارنًة بالتوقعات الخارجیة والوطنیة والدولیة المناسبة.-

التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟



سیستخدم تعلیمنا ممارسات التقییم بفعالیة من أجل:

اإلشراك والتحفیز واإللھام وتمكین الطالب من أن یكونوا متعلمین ناجحین؛-
تسھیل المعارف المتخصصة بالمواد وكیفیة تعلم الطالب ؛-
تطبیق األسئلة التي تعزز التفكیر العالي والمناقشات المدروسة والتفكیر ؛-
تطویر مھارات التفكیر النقدي وحل المشكالت واالبتكار والتعلم المستقل لدى الطالب.-

التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟



من مارس 2020 حتى اآلن
نسعى جاھدین لتسھیل تقدم الطالب ومستویات التحصیل.-
  توجھ عملیات التقییم الخاصة بنا الكتشاف ما یعرفھ الطالب وما تعلموه وكیف تعلموه وكیف یطبقونھ  عملیة التدریس -

والتطویر المھني المستمر ، وإعداد التقاریر.
یستخدم المعلمون مجموعة من معلومات واستراتیجیات التقییم لمراقبة تعلم الطالب بشكل فعال وكذلك للتأثیر على التدریس -

والمناھج الدراسیة.
عملیات التقییم الداخلي لدینا متماسكة ومتسقة ومرتبطة بشكل مباشر بمعاییر مناھجنا الدراسیة. أنھا توفر مقاییس صحیحة -

وموثوقة وشاملة للتطور األكادیمي والشخصي لطالبنا.
-

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



من مارس 2020 حتى اآلن
یسّھل نموذج التقییم الخاص بنا ویعزز عقلیة النمو من خالل التقییم الفعال كممارسات التعلم وإعداد التقاریر.-
ال تزال التقییمات الدوریة لألداء تطّبق ولكن بطریقة أقل صرامة. إنھا توفر للطالب مزیداً من المرونة واالختیار في التعلم ، -

وكیف یثبتون تعلمھم  وكیف یتم تقییم تعلمھم.
نظًرا لطبیعة التعلم عن بعد (DL) ، كان التطور االجتماعي لطالبنا وخاصة المتعلمین الصغار یمثل تحدًیا  لذلك تم تضمین -

أنشطة اجتماعیة متخصصة في جمیع المراحل.

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



من مارس 2020 حتى اآلن
تزوید الطالب بالتغذیة الراجعة ذات الصلة بدلیل نتائج استبیان التعلم عن بعد الذي استكملھ  636 طالًبا في الصفوف من 4 -

إلى 10 حیث ذكر 96٪ أنھم یتلقون تغذیة راجعة ھادفة ومنتظمة من معلمیھم خالل رحلة التعلم الخاصة بھم و 92٪ ذكروا 
أنھم راضون عن ردود معلمیھم على أسئلتھم وتعلیقاتھم.

توفر التقییمات الخارجیة ، مثل MAP و IBT Arabic ، صورة مفیدة عن أداء مدرستنا.-
یتم استخدام بیانات التقییم بشكل فعال للتأثیر على التعلیم والمناھج الدراسیة من أجل تلبیة احتیاجات التعلم لجمیع مجموعات -

الطالب وتحسین مستویات تقدمھم وتحصیلھم.

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

عززت المدرسة عملیات التقییم  ودقتھا من خالل استخدام أدوات التقییم الخارجیة مثل ( CPAA و MAP و IBT و -
PSAT) مما أدى إلى تمكین المدرسة من تحدید تقدم الطالب بدقة أكبر مقارنًة بمعاییر المناھج والمعاییر الدولیة.

تجري المدرسة تقییمات منتظمة لتحصیل الطالب في المواد الرئیسیة.-
تنتج التقییمات بیانات صحیحة حول تقدم الطالب ومستویات التحصیل باإلضافة إلى التعلیم من أجل التعلم الفعال-
تتم مراقبة إنجازات المتعلمین وتقدمھم عن كثب من خالل التقییمات الخارجیة والداخلیة.-

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یمّكننا تحلیل البیانات من تحدید االتجاھات وأنماط التحصیل والتقدم الفردي باإلضافة إلى مجاالت االھتمام. وھذا یمكن -
المعلمین من تقدیم الدعم الفعال وتطویر أنشطة التقییم المرتبطة بمعاییر المناھج الدراسیة.

ترتبط التقییمات بمعاییر فرجینیا للتعلم ومناھج وزارة التربیة والتعلیم للغة العربیة والتربیة اإلسالمیة والدراسات االجتماعیة -
، وتوفر بیانات صحیحة عن تحصیل الطالب.

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

:(AFL) التقییم التكویني
الدفاتر: دفاتر الطالب ھي عنصر أساسي لتعزیز وتتبع نمو الطالب.1.
سیاسة وضع الدرجات والتغذیة الراجعة: وضعت المدرسة سیاسة وإطار عمل لوضع الدرجات وتمت مشاركتھا مع 2.

المعلمین والطالب. یتم تقدیم المالحظات الفردیة للطالب لتتبع وتیرة التقدم الخاصة بھم. 
.3 Kahoot واالختبارات و (google classroom ) التقییمات التي تعتمد على التكنولوجیا: استخدام منصة

والمزید من التطبیقات للمساعدة في توجیھ الطالب بناًء على احتیاجاتھم في الصف.

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

:(AOL) التقییم التحصیلي
نقاط التفتیش: تخصیص الدرجات من خالل نقاط التفتیش الرئیسیة لقیاس تحصیل الطالب وفقاً لمعاییر فرجینیا للتعلیم. -

.(VSOL)
مشاریع عبر المناھج الدراسیة: تم تنفیذ سلسلة من المشاریع عبر المناھج في الصفوف من السادس إلى الحادي عشر لتعزیز -

التفكیر النقدي و االبتكار والمشاریع.

التقییم من أجل التعلم:
یطور الطالب مھارات التقییم الذاتي من خالل مراجعة إنجازاتھم وتقدمھم من خالل معاییر التقییم المختلفة. 

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



من مارس 2020 حتى اآلن

زیادة تطویر القدرات القیادیة لضمان أن جمیع القیادات الوسطى والمعلمین یعرفون كیفیة و / أو یستخدمون البیانات بشكل 1.
فعال ؛

التأكد من أن التقییم للتعلم حیث أن ممارسات التعلم ھي مدمجة وذات مغزى ؛2.

التأكد أن وعي المعلمین وتطبیقھم لألھداف ومستویات األداء بشكل فعال في ممارسات التعلم والتعلیم والتقییم الخاصة 3.
بالمدرسة ؛

التأكد من أن مجتمع التعلم یفھم ویحتضن نموذج التعلم الموجھ نحو النمو وعالقتھ بتطویر المتعلمین مدى الحیاة.4.

خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

تحلیل بیانات التقییم بعمق. المعلومات حول تقدم الطالب ، كأفراد وكمجموعات ، دقیقة ومفصلة ، ویتم تتبعھا مع مرور -
الوقت وتؤدي إلى تحسین نتائج الطالب.

استخدام معلومات التقییم بشكل فعال للتأثیر على التعلیم والمناھج الدراسیة من أجل تلبیة احتیاجات التعلم لجمیع مجموعات -
الطالب وتعزیز تقدمھم في الدروس بمرور الوقت.

مشاركة الطالب بانتظام في تقییم تعلمھم.-

خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

التأكد من أن سیاسة الدرجات الخاصة بالمدرسة یتم تنفیذھا بشكل متسق وأن التصحیح یوفر للطالب تغذیة راجعة واضحة -
وموجزة ودقیقة.

ضمان جمع البیانات وتحلیلھا بدقة لتحدید إنجازات الطالب وتقدمھم ومشاركة البیانات بشكل فعال مع المعلمین لتمكینھم من -
التخطیط بشكل أكثر فعالیة.

إشراك الطالب بشكل أكثر فاعلیة في تعلمھم وتقییمھم.-

خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟


