لجان تصحيح االختبارات في مجموعة (تعلّم) تواصل أعمالها
األول  2019-2018في مجموعة (تعلّم) أعمالها
ي ّ
تواصل لجان تصحيح اختبارات نهاية الفصل الدّراس ّ
في لجان التّصحيح في مدارسها الثّالث :المها للبنات ،والمها للبنين ،والجزيرة.
ومن الجدير بالذّكر ّ
ي ،وآخر
ي قد أعدّت وفق منحيين :أحدهما ورق ّ
أن اختبارات نهاية الفصل الحال ّ
المستمرة الّتي تتبنّاها المجموعة.
محوسب ،وذلك في سياق عمليّة التّحديث
ّ
ي لمجموعة (تعلّم) ّ
أن االتّجاه نحو استخدام حوسبة قسم من أسئلة
أ ّكد ال ّ
ي ّ
الرئيس التّنفيذ ّ
سيّد أحمد المنّاع ّ
االختبارات باللّغتين :العربيّة ،واإلنجليزيّة يتّسق مع منهج المجموعة في دمج التّكنولوجيا ،وتفعيل استخدام
ي.
التّابلت ،وينسجم مع طموح المجموعة إلى إعداد طلبتها بما يتماشى مع متطلّبات العصر ّ
الرقم ّ
سع في نظام الحوسبة الجزئيّة لالختبارات
ي إلى تأكيد تطلّع المجموعة إلى التّو ّ
واستطرد ال ّ
سيّد المنّاع ّ
باستخدام ( ،)OWLTSواالستفادة من األنظمة الحاسوبيّة ذات العالقة على مستوى عمليّة التّعلّم ،مثل:
صفوف االبتدائيّة العليا ،وبرنامج ( ،)7 Clickerوعلى
صة (أقرأ بالعربيّة) عبر اإلنترنت لطلبة ال ّ
من ّ
مستوى اختبارات مراقبة مدى التّقدّم في تحصيل ّ
ي.
الطلبة ،مثل :اختبار ( )GLالعالم ّ
ومن جانبه ،وضّح د.مح ّمد سعيفان مدير التّعليم في المجموعة ّ
أن عمليّة تصحيح االختبارات تخضع
منو ًها إلى ّ
أن هذه المعايير قد شارك
لمعايير عالية لضمان جودة العمل في جميع مراحله تصحي ًحا وتدقيقًاّ ،
ي في المجموعة؛ لضمان
في إعدادها وتطويرها الفريق اإلدار ّ
ي في المدارس ومستشارو التّطوير المدرس ّ
صور واإلجراء.
وحدة الت ّ ّ
وأ ّكد د.سعيفان إلى ّ
سقيها
أن تشكيل لجان مشتركة للتّصحيح من شأنه أن يساعد معلّمي جميع الموا ّد ومن ّ
الراجعة المنبثقة عن عمليّة التّصحيح بما يتيح الفرصة
ومديري المراحل على التّأ ّمل بعمق في التّغذية ّ
سع فيها على نحو له انعكاسه على مستوى تحسين التّخطيط لعمليّات التّعليم
أمامهم لتبادل الخبرات والتو ّ
المستمر إلى تطوير
سعي
والتّعليم من ناحية وعمليّة التّقييم بأبعادها المختلفة من ناحية أخرى ،إلى جانب ال ّ
ّ
مستوى جودة االختبارات ،وجودة استجابات ّ
الطلبة في اختبارات ك ّل مادّة.

