سياسات دائرة التعليم واملعرفة املحدثة للتقييمات الدولية  /املعيارية املوحدة
ً
أوال  :التقييمات الدولية اإللزامية على جميع املدارس الخاصة

اسم الدراسة ( االختبار)

التقييمات الدولية اإللزامية ملدارس أبو ظبي الخاصة
الصفوف املستهدفة
مو اقيت التنفيذ

عدد الطلبة

1

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
(بيسا )

2018, 2021
ُ
)ستنفذ في )2022

الطلبة في عمر
ً
ال ( ) 15عاما

عينة من الطلبة تحددها
دائرة التعليم واملعرفة

2

تقييم اتجاهات التعلم في
الرياضيات والعلوم (تيمس )
تقييم مهارات القراءة ( بيرلز)

2019, 2023

الصفين الرابع
والثامن
الصف الرابع

4

اختباربيسا للمدارس

عينة من الطلبة تحددها
دائرة التعليم واملعرفة
عينة من الطلبة تحددها
دائرة التعليم واملعرفة
 80طالب لكل مدرسة

3

2016, 2021
ُ
(سيعلن عنها)
سنوي ( باستثناء السنوات التي ينفذ
خاللها البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
)PISA

الصف العاشر

تعليمات خاصة بالتقييمات الدولية اإللزامية ( بيسا  ،تيمس  ،بيرلز):
ً
 )1االشتراك بالتقييمات مجاني وال يدفع الطالب رسوما لإلشتراك بهذه التقييمات .
 )2يلتزم الطالب بحضورجلسات التقييمات اإللزامية حسب الفئة املحددة وال يجوزالتغيب عن االختبارأو عدم
تطبيقه ويلزم على املدارس عقد جلسات تعويضية للطلبة الغائبين في اليوم التالي .
 )3نتيجة الطالب في هذه االختبارات ال تحتسب من درجة الطالب في التقييمات املدرسية املستمرة أو الختامية .
 )4ستكون جميع االختبارات الدولية إلكترونية وستقوم املدرسة بتنظيم مواعيد جلسات االختباروترسلها لولي
األمرقبل فترة كافية من موعد االختبار.
 )5العينة املستهدفة من الطلبة تحددها دائرة التعليم واملعرفة وال تتدخل املدرسة باختيارهذه العينة.
 )6يتم التواصل مع الجهة املنظمة لالختبارفيما إذا كان الطالب من فئة أصحاب الهمم .
 )7ستقوم املدرسة بإرسال نتيجة الطالب في هذه التقييمات لولي األمرفوروصولها من الجهة املنظمة للتقييمات
وستوفرلهم الدعم الالزم لكيفية الحصول على تقاريرأداء الطالب وكيفية فهم هذه التقارير.

** كل التعليمات املحدثة مظللة باللون األزرق

ً
ثانيا :التقييمات املعيارية املوحدة  -على املدارس الخاصة تطبيقها حسب املنهاج الذي تطبقه املدرسة
م

1

التقييمات املعيارية املوحدة  -على املدارس الخاصة تطبيقها حسب املنهاج الذي تطبقه املدرسة
تاريخ االختبار رسوم االختبار
املواد الدراسية الطلبة
اسم التقييم القياس ي
املنهج
املعياري
املستهدفين
( االختبار)
منهج وزارة
التربية
والتعليم

اختبارالقياس الدولي (ACER-
)IBT
( النسخة االلكترونية فقط )

 oاللغة العربية
 oالرياضيات
 oالعلوم

من الثالث
إلى التاسع

من  16نوفمبرإلى
 17ديسمبر

105درهم لكل
طالب للمواد
الدراسية الثالثة

 oبيانات للتواصل مع الجهة املنطمة :
بينات التواصل
URL: https://ibt.acer.org/
Support: ibt-me@acer.org
Sameeksha.Naurla@acer.org
)(042830120

اسم التقييم
IBT

الجهة املنظمة
ACER

ً
ثالثا  :التقييمات االختيارية غيراإللزامية ( اختبارات القدرات املعرفية )

التقييمات الدولية االختيارية ملدارس أبو ظبي الخاصة
الصفوف املستهدفة
مو اقيت
اسم الدراسة ( االختبار)
التنفيذ
كل سنتين
 oاملدارس اآلسيوية ( أبريل –مايو )
CAT 4
 oاملدارس األخرى (أغسطس -أكتوبر)

** رسوم االشتراك ومواعيد التقييمات قابلة للتغيير وللتحديث .

** كل التعليمات املحدثة مظللة باللون األزرق

التكلفة
 66درهم  /لكل
طالب

ً
رابعا  :السياسات والضوابط العامة للتقييمات املعيارية املوحدة
ً
 )1يفضل تطبيق هذه التقييمات عبراإلنترنت حيث أنها صدرت إلكترونيا  ،ولكن يمكن استخدام النسخة الورقية
ً ،
بناء على مو افقة دائرة التعليم واملعرفة  ،في حاالت محددة مثل ( السعة املحدودة الالزمة للتباعد االجتماعي
– التدابيرالصحية الالزمة وما إلى ذلك ) .
 )2يقوم ولي األمربدفع رسوم االشتراك بالتقييمات املعيارية املوحدة مع الرسوم الدراسية وذلك ضمن القسط
األول ( وقيمتها  105درهم للمواد الثالث  :الرياضيات واللغة العربية والعلوم ) .
 )3يجب أن ُتدارالتقييمات في مباني املدرسة للطالب الذين اختاروا نظام التعلم ً
وجها لوجه.أما الطالب الذين
اختاروا نظام التعلم عن بعد  ،سيتم تقييمهم عن بعد مع األخذ بعين االعتبار اتباع املبادئ التوجيهية لإلدارة
واملر اقبة املنصوص عليها من الجهة املنظمة لالختبار.
 )4جميع التقييمات املوحدة (التقييمات الدولية اإللزامية /التقييمات املعيارية) ال تحل محل أي تقييمات
داخلية أو التقييمات الخارجية (على سبيل املثال  :امتحانات وزارة التربية والتعليم) .
 )5ستقوم املدرسة بتقديم التدريب الالزم لجميع املوظفين على جميع املستويات على االختبار وكيفية إدارته وفهم
نتائج االختبارواالطالع على تحليل النتائج والتقاريرالواردة من مزود التقييم .التي تركزعلى االستخدام الصحيح
للبيانات حسب مستوى كل طالب وتسهل عملية التخطيط لتعلمهم كما ستقدم املدرسة الدعم الالزم ألولياء
األمورفي فهم نتائج الطالب.

إدارة املدرسة

** كل التعليمات املحدثة مظللة باللون األزرق

