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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
106رقم  

 إلي أولياء األمور و الطلبة والطالبات
"مدارس "لوكاتيللي" و "روداري

المدرسة العاملين في إلى 

2021 \ 2020لعام  ( األولترمللللفصل الدراسي األول )استمارات التقيم     

172 ، عقب القرار الوزاري رقم 2021 يناير 19بتاريخ   تم مناقشته مسبقا  في االجتماع المدرسي الُمنعقد  أنه ، كما معلمكُن
لهذا  العام المدارس االبتدائية في لتالميذاقييم ت اذجنم اعتباًرا من هذا العام الدراسي ،و ذلك  ، 2020 ديسمبر 4بتاريخ الصادر 

االربعةتعليمية المستويات ال هذه أحد   ستكون   عددية تركيبية ولكنات عالم لن تكون   
مدرجة أدناهال

 المتقدم   
متوسطال   
الُمتمركز   

تيعاب  و الفهم االسمرحلة   

ير التاليةالمستويات األربعة المختلفة  يعتمد على المعاي وتقييم  وصف  
الحكم الذاتي   

  االستمرارية  
نوع الموقف )معروف وغير معروف( 

الموارد و فهم  حشد   
كالتاليوذلك 

 التلميذ المهام في مواقف معروفة وغير معروفة ، ويحشدكملُي
مجموعة متنوعة من الموارد التي يوفرها المعلم وتوجد في

مكان آخر ، بشكل مستقل وباستمرارية

المتقدم

يكمل التلميذ المهام في المواقف المعروفة بشكل مستقل ومستمر
يحل المهام في المواقف غير المعروفة باستخدام الموارد التي

متوسطال

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO”
MILANO 

SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI”
Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “TOMMASEO” con Indirizzo Musicale - P.le Istria 11 - Tel. 02.88447811

________________________________________________________________________________
_________

يوفرها المعلم أو الموجودة في مكان آخر ، حتى لو كانت
بطريقة متقطعة وليست مستقلة تماًما

 التلميذ المهام فقط في المواقف المعروفة وباستخدامكملُي
، وليس او ال  الموارد التي يوفرها المعلم ، سواءبشكل متقطع

.بشكل مستقل ، ولكن بشكل مستمر

تمركز\ أساسيمال

يكمل التلميذ المهام فقط في المواقف المعروفة وبدعم من المعلم
والموارد المقدمة على وجه التحديد

األولىلفهم  واالستيعاب  امرحلة في

كما في السنوات الدراسية السابقةام  الدين الكاثوليكي ، والسلوك والحكم العم التالميذ في ماده  تقيسيتم  .

 والتي يُدعى إليها جميعصول الفردية للف انعقاد االجتماعات يتم س الخامسة مساءاً  بدًءا من الساعةو فبراير7في يوم االثنين 
 .اآلباء للمشاركة و سيتم خاللها توضيح إجراءات التقييم الجديدة

لإلبالغ)وذلك من خالل موقع جي سويت او برنامج جوجل مت( األمور الزمالء وأولياء بدعوةعلميين والمسيقوم منسقو الفصل 
الكشكول الخاص بكل تلميذ   فيالجتماعاتعن وقت ا

وذلك وفقاً للتعليمات  التقييماذج نمي إللوصول ا فبراير ، سيتمكن التالميذ والعائالت من 8 أنه اعتباًرا من الثالثاء م أيضاً علمكُن
. الفصلعالتي سيتم  توفيرها في اجتما

التعلمالفهم وبشأن نتائج   فردي  بشكل   إلجراء مقابلةلمدرسيين  الفصل / ايفردية من قبل منسقبصفة  قد تتم دعوة العائالت
.2021 الحالي  فبراير السابع من  منللفصل الدراسي األول  ) ألترم األول( وذلك 

مدير المدرسة 
انطونيو بيري .
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