جميع الطالب مستعدون للعمل
والجامعة والحياة.

مكتب مراقبة التعليم الرسمي ( )OSPIراندي آي دورن ( ،)Dorn I. Randyمشرف الوالية.

معايير التعليم واالختبار في الوالية
ما هي "معايير التعليم"؟

لماذا يتم إجراء اختبارات الوالية؟

تعرف معايير التعليم للصفوف حتى الثاني عشر ( )K-12في والية
واشنطن ما يجب على كل طالب أن يعرفه وأن يقوم به في كل صف.

توفر بيانات اإلنجازات الخاصة بالطالب والمدارس والمناطق
التعليمية والوالية أداة مساعدة للمعلمين من أجل تحسين العملية
التعليمية .تساعد نتائج التقييمات في اتخاذ القرارات لتحديد أفضل
ممارسات ومواد تعليمية يمكن استخدامها لدعم فهم الطالب لمعايير
التعلم .و ُتستخدم النتائج لتحسين العملية التعليمية .كما تحدد النتائج
أي المجاالت يبلي فيها الطالب بال ًء حسنا ً وأيها يحتاج إلى دعم
إضافي من أجل تحقيق األهداف المرجوة من مستوى الصف.

لماذا نحتاجها؟
تتطلب معايير التعليم شديدة الدقة من الطالب التفكير النقدي والمبتكر
بخصوص الفهم—وليس الحفظ—ليكونوا بذلك جاهزين لسوق العمل
والجامعة والحياة العامة بعد الثانوية.

ما هي مجاالت الفهم المتعلقة بمعايير التعليم؟
•فنون اللغة االنكليزية
•الرياضيات
•العلوم
•الدراسات االجتماعية
•الفنون
•تكنولوجيا التعليم
•الصحة واللياقة البدنية
•البيئة المتكاملة واالستدامة
•اللغات العالمية
•اتقان اللغة االنكليزية

كيف يتم تطويرها؟

وتوفر نتائج تقييم الطالب معلومات قيمة ألولياء األمور عن التقدم
الذي يحرزه أطفالهم والمجاالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم.
يُعد إجراء االختبار على مستوى الوالية أمراً في غاية األهمية ألنه
يضمن تلقي كل تالميذ المدارس الرسمية ،مهما كانت مدرستهم،
تعليمًا جي ًدا.

هل هي مطلوبة؟
تتطلب قوانين الوالية والقوانين الفدرالية ان يتم اختبار الطالب بالمواد
التالية:
•فنون اللغة االنكليزية والرياضيات:
الصفوف من الثالث وحتى الثامن إضافة الى الثانوية
•العلوم :الصفوف :الخامس والثامن والعاشر
لمعرفة االختبارات المطلوبة للتخرج من الثانوية ،الرجاء زيارة
.www.WAtesting.com

يتم تطوير معايير التعليم بعناية من قبل خبراء في مجال الفهم على
صعيد الوالية واالمة ،بتدخل من المربين واألهل والعامة.

معايير التعليم

كم مرة يتم تحديث معايير التعليم؟

bit.ly/StateStandards
أو عبر البريد االلكتروني
CoreStandards@k12.wa.us

معرفة
المزيد!

يتم تحديث المعايير بشكل دوري من أجل ضمان توازيها مع
التطورات المتوقعة بالجامعات والقوى العاملة.

اختبارات الوالية
www.WAtesting.com
او عبر البريد االلكتروني
StateTesting@k12.wa.us
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معرفة
المزيد!
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معايير التعليم واالختبار في الوالية
أهم  10حقائق عن معايير وتقييمات التعليم للصفوف حتى الثاني عشر ( )K-12في والية واشنطن

المواد الصحيحة
السبب

رقم 1

يتم وضع معايير التعليم في والية واشنطن في آداب
اللغة اإلنجليزية والرياضيات ،وتقييمات Smarter
 Balancedالموازية بشكل يعمل على إعداد الطالب
للعمل والجامعة والحياة.

الروابط مع التعليم العالي
السبب

رقم 6

المهارات العملية
السبب

رقم 2

ُتركز المعايير والتقييمات على مهارات عملية مثل حل
المشكالت والتفكير النقدي والكتابة .يُطلب من الطالب
اجتياز اختبارات ال تقتصر على ملء الفراغات عند
االختيار من متعدد .حيث تتاح لهم الفرصة اآلن لعرض
عملهم وكتابة إجاباتهم ومناقشتها كجزء من عملية
االختبار.

موارد ال ُمعلم
السبب

رقم 7

الربط بالفصل الدراسي
السبب

رقم 3

السبب

رقم 4

السبب

رقم 5

يتطابق االختبار مع المهارات والمحتوى الذي يتعلمه
الطالب ويمارسونه في الفصول الدراسية كل يوم .فكل
مستوى دراسي له أهداف واضحة وأولويات محددة توضح
ماذا يجب أن يفهم ويعرف الطالب في نهاية العام الدراسي.

سد الفجوات
تساعد التقييمات في تحديد فجوات اإلنجاز والسماح للمناطق
التعليمية والوالية
بوضع الموارد في األماكن األكثر احتياجً ا إليها.

االختبار ال يعدو أن يكون أحد المقاييس
اختبار الوالية هو واحد من بين العديد من المؤشرات،
بجانب بطاقات التقارير ومالحظات المُعلم والعمل في
الفصول الدراسية والتي تستخدم لتكوين صورة كاملة عن
تقدم الطالب في المدرسة.
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تستخدم جامعات واشنطن وكلياتها األكاديمية والمجتمعية
النتائج التي يسجلها طالب المدارس العليا في اختبارات
 Smarter Balancedلتحديد المستوى الدراسي
والتنسيق.

بمقدور المُعلمين الحصول على الموارد من مكتبة رقمية
عن طريق نظام تقييمات  ،Smarter Balancedكما
أنه بمقدورهم استخدام تقييمات دورية أو مؤقتة من أجل
مساعدتهم على مراقبة تقدم الطالب ودعمهم على مدار
العام.

انخراط المعلمين
السبب

رقم 8

السبب

رقم 9

السبب

رقم 10

يتم إشراك المعلمين في والية واشنطن في كل خطوة على
طريق تطوير نظام تقييمات ،Smarter Balanced
بدءًا من وضع عناصر االختبار ،مرورً ا بتحديد مستويات
اإلنجاز ،ووصوالً إلى تدقيق مواد المكتبة الرقمية.

نتائج أسرع
في ربيع عام  ،2016كانت نتائج اختبارات الطالب متاحة
للمناطق التعليمية في غضون أسبوعين إلى ثالثة أسابيع
من إتمام الطالب الختبارات نهاية العام ،أو االختبارات
النهائية .وذلك يساعد المُعلمين في تطوير العملية التعليمية.

درجة إتاحة أكبر
تم تصميم اختبارات  Smarter Balancedلتناسب
جميع الطالب بمن فيهم ذوي اإلعاقات ودارسي اللغة
اإلنجليزية.
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