التقييم في مدرسة صفا كوميونيتي
ً
لقد قامت مدرسة صفا كوميونيتي بإجراء بعض التعديالت على نظام تقييم الطالب استنادا على آخر نتائج األبحاث
والدراسات التربوية وعلى التغذية الراجعة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للعام 9102
أسباب التغيير:
● التأكيد على أريحية استخدام نظام .Flight path
● توفير المعلومات الكافية ألولياء األمور حول آلية وضع األهداف الخاصة بأوالدهم و كيفية رصد تقدمهم.
ً
ً
ً
توجيهيا للعام  9191-9102حيث يحرص على تمكين الطالب من الوعي والدراية بمستوى
أكاديميا
برنامجا
● يعتبر
تقدمهم وتحصيلهم.
المرحلة الثانوية من الصف السابع إلى الصف التاسع /نبذة تعريفية عن البرنامج
يضمن المنهج وجود المهارات والمعرفة المطلوبة للنجاح في الحياة وA level
ً
تقاريرا أكاديمية توضح المعرفة والمهارات التي
تؤكد مدرسة صفا كوميونتي أن المنهج ونظام التقييم الجديدان يقدمان
يعمل الطالب على تطويرها بدالعن إعطاء تقارير تعتمد على معلومات رقمية في تحديد مستوى الطالب.
سيحصل كل الطالب على(  )flight pathوالذي سيعكس مستوى التقدم المتوقع لكل طالب ً
بناء على نتائج ))4 CAT
إضافة إلى مستوى التحدي الذي وضع للطالب.
سيتم تقديم الدروس بشكل يركز على إكساب الطالب كل المعارف والمهارات التي يحتاجها لتحققيق المستوى المتوقع
له ،بل إيصاله إلى المستوى فوق المتوقع.
قد يعمل الطالب ضمن المستوى المتوقع أو أقل من المستوى المحدد له في ، ))Flight pathعلى أن الطالب الذي
ً
ً
تقدما جيدا هوالذي ينجز المستوى المحدد له في (  )Flight pathخالل العام الدراسي.
يحقق
سيقدم المعلمون تغذية راجعة للطالب توضح المستوى المرجو تحقيقه في (( Flight pathالخاص به وكيفية اكتساب
المعرفة والمهارات الالزمة لتحقيق ذلك المستوى.
سيختلف مستوى الطالب في (  )Flight pathمن مادة إلى أخرى.
ستوضح التقارير األكاديمية إذا ما كان الطالب يعمل ضمن المستوى المحدد له في ( )Flight pathأم ال .كما ستوضح
ً
التقارير المعارف والمهارات التي نجح الطالب في اكتسابها ،و األهداف التي يجب على الطالب إنجازها الحقا.
Flightpaths

هناك خمسة مستويات لـ (  : )Flight pathالمبتدىء ،الناشئ ،المتطور ،المتميز،المتقن.
سيتم استخدام ( )Flight pathلتوضيح سير تقدم الطالب.
ستقدم أهداف التعلم للطالب خالل الدروس بألوان مختلفة حيث يعكس كل لون مستوى flight pathالخاص به ،وذلك
لمساعدة الطالب لمعرفة ما هو متوقع إنجازه ،وكيفية تحقيق ذلك للحصول على التقدم المتوقع.
لقد تم تطوير المهارات المطلوبة في كل المواد لمساعدة الطالب على تحقيق التقدم المرجو منهم.
سيحصل الطالب على معلومات كافية حول اإلنجازات والتقدم الذي حققوه من خالل التغذية الراجعة والتصحيح
ً
أيضا سيتم إخبار الطالب باألهداف التي يجب عليهم تحقيقها وآلية العمل عليها.
المستمر،
الرجاء االطالع على المثال أدناه والذي يوضح معايير التصحيح المختلفة:

تحديد أهداف المرحلة الثانوية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر
يوضح نظام ( )Flight pathبنهاية الصف الحادي عشر الدرجات المتوقع الحصول عليها لكل طالب في امتحان الشهادة
الثانوية العامة اإلنجليزية ،وذلك من خالل المعلومات التي يوفرها  4 CATوعالمات التحدي والتي تؤكد واقعية األهداف
وإمكانية تحقيقها.
توضح معلومات  4 CATومعلومات التحدي أدنى مستوى يمكن للطالب الحصول عليه في المرحلة الثانوية من الصف
ً
السابع إلى الصف الثاني عشر ،بينما تضع المدرسة مستوى أعلى بدرجة من هذا المستوى .مثًل :إذا كانت الدرجة  5هي
العالمة المتوقع الحصول عليها لطالب ما ،حسب معلومات  4 CATومعلومات التحدي ،فإن عالمة المدرسة المتوقعة
هي  6لذات الطالب.

تغيير سياسة التقييم للعام 9102-9102
●

●
●
●
●

ً
لن يكون هناك جدول خاص باالمتحانات لطالب الصفوف من السابع إلى التاسع ،حيث ستحدد كل شعبة موعدا
ً
ً
زمنيا محددا لكل امتحان حسب ما تقتضيه حاجة المنهج على أن ينتهي التقييم قبل الموعد المحدد له في تقويم
المدرسة.
ُ
يعرف التقييم بمثابة فرصة للطالب حيث يظهر فيها كل المعارف والمهارات التي اكتسبها؛ لذلك ستكون هناك
تقييمات مستمرة خالل العام ،وأخرى ختامية بنهاية الفصل الدراسي.
يتم إخطار الطالب بموعد امتحاناتهم قبل أسبوعين من الموعد المقرر ،وذلك عن طريق ( Google class
 )roomوعن طريق إخبارهم شفهيا داخل الصفوف.
يجب على الطالب تسجيل موعد االمتحانات في دفتر التخطيط الخاص بهم ،وتنظيم جدول دراستهم وفقا
لذلك.
يمكن ألولياء األمور الحصول على معلومات ومواعيد االمتحانات من خالل  iSAMSقبل أسبوعين من موعد
االمتحانات المحدد .

