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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
رقم 106
إلي أولياء األمور و الطلبة والطالبات
"مدارس "لوكاتيللي" و "روداري
إلى العاملين في المدرسة
استمارات التقيم للفصل الدراسي األول (للترم األول) لعام 2021 \ 2020
نُعلمكم أنه  ،كما تم مناقشته مسبقا في االجتماع المدرسي ال ُمنعقد بتاريخ  19يناير  ، 2021عقب القرار الوزاري رقم 172
اعتبارا من هذا العام الدراسي  ،نماذج تقييم التالميذ في المدارس االبتدائية لهذا العام
الصادر بتاريخ  4ديسمبر  ، 2020و ذلك
ً
لن تكون عالمات عددية تركيبية ولكن ستكون أحد هذه المستويات التعليمية االربعة
المدرجة أدناه
المتقدم
المتوسط
الُمتمركز
مرحلة االستيعاب و الفهم
وصف وتقييم المستويات األربعة المختلفة يعتمد على المعايير التالية
الحكم الذاتي
االستمرارية
نوع الموقف (معروف وغير معروف)
حشد و فهم الموارد
وذلك كالتالي
المتقدم

يُكمل التلميذ المهام في مواقف معروفة وغير معروفة  ،ويحشد
مجموعة متنوعة من الموارد التي يوفرها المعلم وتوجد في
مكان آخر  ،بشكل مستقل وباستمرارية

المتوسط

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

في مرحلة الفهم واالستيعاب األولى

يوفرها المعلم أو الموجودة في مكان آخر  ،حتى لو كانت
بطريقة متقطعة وليست مستقلة تما ًما
يُكمل التلميذ المهام فقط في المواقف المعروفة وباستخدام
الموارد التي يوفرها المعلم  ،سواءبشكل متقطع او ال  ،وليس
.بشكل مستقل  ،ولكن بشكل مستمر
يكمل التلميذ المهام فقط في المواقف المعروفة وبدعم من المعلم
والموارد المقدمة على وجه التحديد

.سيتم تقيم التالميذ في ماده الدين الكاثوليكي  ،والسلوك والحكم العام كما في السنوات الدراسية السابقة
في يوم االثنين  7فبرايرو بد ًءا من الساعة الخامسة مساءا ً سيتم انعقاد االجتماعات الفردية للفصول والتي يُدعى إليها جميع
.اآلباء للمشاركة و سيتم خاللها توضيح إجراءات التقييم الجديدة
سيقوم منسقو الفصل والمعلميين بدعوة الزمالء وأولياء األمور(وذلك من خالل موقع جي سويت او برنامج جوجل مت) لإلبالغ
عن وقت االجتماعات في الكشكول الخاص بكل تلميذ
اعتبارا من الثالثاء  8فبراير  ،سيتمكن التالميذ والعائالت من الوصول إلي نماذج التقييم وذلك وفقا ً للتعليمات
نُعلمكم أيضا ً أنه
ً
.التي سيتم توفيرها في اجتماع الفصل
قد تتم دعوة العائالت بصفة فردية من قبل منسقي الفصل  /المدرسيين إلجراء مقابلة بشكل فردي بشأن نتائج الفهم والتعلم
للفصل الدراسي األول ( ألترم األول) وذلك من السابع من فبراير الحالي .2021
مدير المدرسة
انطونيو بيري .
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