التقييم أكثر من مجرد شهادة
تقييم األداء
كيف يُقيم األداء؟
يتحقق ال ُمعلم من أداء طفلك طوال العام الدراسي بكامله،
ويستند ذلك إلى أهداف التعلم ال ُمحددة في الدروس .يُرا َجع األداء بطرق مختلفة .يعطي المعلم تغذية راجعة عن طريق الدرجات أو
شفهيًا أو بشك ٍل آخر.

الشهادة
متى توجد شهادة؟
في رياض األطفال والمدرسة االبتدائية يحصل طفلك على شهادة سنوية نهاية العام الدراسي ،وبداية من الصف الثاني تحتوي
الشهادة على درجات .أما في المرحلة الثانوية فهناك شهادة كل فصل دراسي.
كيف يضع معلم طفلي درجات الشهادة؟
خالل العام الدراسي هناك العديد من فرص التقييم المتنوعة مثل االمتحانات ومالحظة مواقف التعلم والعروض التقديمية ،وللعلم
فإن طفلك يحضر بعضًا من هذه المعلومات إلى المنزل ،لذلك فأنتم تعرفونها بالفعل ،إال أن المعلم يستند إلى جميع المعلومات
ً
شامال في المادة المعنية ،وهي بذلك تختلف عن المتوسط الذي تعرفونه في
المتوفرة لوضع درجات الشهادة ،فهي إذن تقدم تقيي ًما
نتائج االمتحانات ،فدرجة الشهادة تعكس مستوى األداء الحالي في مادة معينة.

المسار المدرسي
ماذا يحتاج طفلي حتى ينتقل إلى الصف الدراسي التالي؟
عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار المدرسي  -مثل االنتقال إلى الصف الدراسي األعلى أو من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة
الثانوية -يقوم المعلم بإجراء تقييم شامل ،يُراعي خالله أداء الطفل في جميع المواد .كما أن المعلم يُعطي لكل مادة وزنًا مختلفًا في
التقييم ،وباإلضافة إلى ذلك يُراعى أيضًا تطور التعلم والحالة التعليمية .هذه القرارات المتعلقة بالمسار المدرسي يُمكن اتخاذها
طوال العام الدراسي بأكمله.

محادثة التقييم
كيف يتم اخبار اآلباء بمستوى أداء أطفالهم؟
وفقًا لما هو معمول به حتى اآلن تُجرى محادثة تقييم مرة واحدة سنويًا على األقل ،تناقشون فيها مع طفلك ومع المعلم الموقف
التعليمي ،وخاللها تحصلون من المعلم على إحاطة شاملة حول تعلم طفلك ،كما تناقشون فيها سويًا سلوك العمل والتعلم والسلوك
االجتماعي للطفل .ويشمل ذلك بعض القدرات الحاسمة للنجاح التعليمي ،كاالستقاللية والتعاون على سبيل المثال .هذا التقييم يتم وفقًا
لنموذج خاص تحدده المقاطعة.
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