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   ريتا  التعليمية المؤسسة 
   ليف 

    منتالتشين 
 

 

 "قيمة إعطاء  " اجل من التقييم(: االبتدائية المدرسة وتالميذ  ألولياء موجه) مذكرة
   لتقييم جديدة طريقة

   إعالم   اجتماع و االبتدائية المدرسة ف 
   2021 - 2020 الدراسية بالسنة يتعلق ما ف 

 

  األعزاء، األولياء إىل

   أنه إلبالغكم  إليكم نتوجه
   طرق تتغي   ، األول األربعة األشهر من بدًءا ، الحال   الدراس   العام ف 

ا االبتدائية المدرسة التقييمف 
ً
للمر  الوزاري للمستوى وفق

   الصادر 172 سوم
 . ذاتالصلة التوجيهية والمبادئ 4.12.2021 ف 

   عليها المنصوص الدراسة تخصصات من تخصص لكل ، المعلمون سيقدر ، التقييم وثيقة ضمن
اتالوطنية ف     بما ، المؤشر

لل المستعرض التدريس ذلك ف 

   حكم خالل من تلميذ كل مسار ، المدنية تربية
ا العددية الدرجة يحلمحلس وصف 

ً
   : التعليم من مستويات ألربعة وفق

 ؛  األول اإلستعاب مرحلة ➢

 ؛ قاعدة ➢

 . متوسط ➢

 . متقدم ➢
 

   المنظور مع يتناسب مهم ابتكار هذا
 . التعليم تحسي    تعزيز عىل ويشجع للتقييم التكوين 

  
 
   ،التقييم الواقع ف

لكل وأنماط والمواقف ، والقيود والصعوبات ، والموارد لإلمكانات "قيمة إعطاء"  يعن  ،تلميذة  صن    ، طفل التعلم 

 . يتطور  نموه مسار وجعل ومرافقته لدعمه تلميذ، ،

 
   المحددة باألهداف المعتمدة اإلعاقات ذوي التالميذ تقييم ربط سيتم

  سيعتمد بينما ، (PEI) المشخص الفردي التعليم خطة ف 

   محددة تعلم صعوبات من يعانون الذين التالميذ تقييم
 (. PDP)المشخصة التعلم خطة  ف 

يع   المرسوم بموجب المستخدمةحالًيا اإلجراءات إعتماد سيتم ،  مالعا والحكم ، والسلوك ، البديل والنشاط ، الكاثوليك   الدين لتقييم .  رقم التشر

62/2017 . 

   السجل خالل من التالميذ /   المستمر من طرف األولياء يتم االطالع عىل التقييم
ون  أدوات   خالل ومن اإللكير

  .. تلميذ  لكل التعلم مسار بمشاركة للسماح متكاملةأخرى 

  المدرسة وممثل (ريتا آنا مؤسسة. داخل) اآلل   التقييم موظف و المدرسة مدير فإن ، للعائالت الجديدة الطريقة لتوضيح
   مؤسسة)االبتدائية 

مؤتمر إعالمية لحظة إل الفصل ممثىل   دعوة يسعدهم (لوريتا بيلونر    بالفيديو عير
 . القادمة األيام ف 

ا مفتوحة االجتماعات أن إل اإلشارة وتجدر
ً
  المشاركة يرغبون الذين المختلفة األخرى األقسام ألولياء أيض

 . ف 

 

 4.2.2021 التاريخ

   األول للصف مساء   18.00 الساعة حنر  مساء   17.15 الساعة من
 االبتدائية  المدرسة - والثالث والثان 

https://meet.google.com/pmp-gbfs-smg 

 االبتدائية  المدرسة - والخامس الرابع الصفي    18.45 إل 18.00 من

https://meet.google.com/ngq-kzgp-hbr 
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 التحيات  أطيب

 التعليمية  المؤسسة مديرة   
   سيمونا الدكتورة   

ون   سي 
  بالمطبعة اليد بخط التوقيع استبدل

 
يع   المرسوم من 2 الفقرة ، 3.  بالفصل عمل  39/1993.  عدد التشر

 
 

 

 
                  


