بطاقة توصيف االختباي الخاص بالتصديق على استيفاء
مجزوءة التقويم
يهدف نظام التقويم الخاص باألستاذات واألساتذة الموظفين من طرف األكاديميات إلى
التأكد من مدى أهلية األستاذ(ة) الستمراريته في تحمل مسؤولية القسم ،وفق الضوابط
والشروط النظامية ،وذلك من خالل قياس درجة تملكه للكفايات المهنية المحددة في دليل
التكوين.
وتقوم هذه الكفايات كل واحدة على حدة ،انطالقا من وضعيات يختبر فيها األستاذات
واألساتذة الموظفون من طرف األكاديميات.
ويتم التصديق على استيفاء مجزوءة التقويم ،كغياها من المجزوءات من خالل اختباي
كتابي يجاى في ساعتين ،ويشمل تحليل وضعية اختبايية ماكبة ،انطالقا من المقايبة
البيداغوجية المعتمدة مع االنفتاح على البيداغوجيات المتمحوية حول المتعلم.
ويستهدف التقويم قياس ديجة نماء كفاية التقويم وفق منطوقها اآلتي:
يبلوي األستاذ(ة) أدوات لتقويم التعلمات ومستوى نماء الكفايات ويفعلها ،ويعالج تعثاات
المتعلمين باستحضاي المحددات التالية:
 المنهاج الخاص بالمادة/المواد الدياسية؛
 الوثائق المنظمة للتقويم (المذكاات المنظمة للمااقبة المستماة -اإلطاي الماجعي
للتقويم)؛
 تديج سياوية تطوي القديات المستعاضة المؤثاة في التعلمات؛
 خصوصيات المتعلم وجماعة الفصل والمحيط السوسيوثقافي؛
 طبيعة األخطاء والتعثاات وعوائق التعلم؛
 توظيف تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت.
مع األخذ بعين االعتباي األهداف الماتبطة بهذه الكفاية:
 تعاف التقويم وأنواع وأدوات وتمييز وظائف ومواصفات وخصائص ؛ بناء أدوات تقويم لقياس مستويات تحقق األهداف التعلمية ونماء الكفايات؛ إجااءات التصحيح وتحليل نتائج التقويم وتأويلها التخاذ القاايات حسب النتائج المحصل عليها؛ بناء وتدبيا استااتيجيات الدعم والمعالجة؛ تقديا أهمية التقويم خالل الممايسة الفصلية.وتحدد البطاقة أسفل توصيفا لالختباي الكتابي للتصديق على استيفاء مجزوءة التقويم.
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توصيف االختباي الكتابي الخاص باألساتذة الموظفين بموجب عقود
للتصديق على استيفاء مجزوءة التقويم
الكفاية

تقويم
التعلمات

العناصا المعتمدة لقياس ديجة نمائها
 تحليل وضعية مهنية ماكبة تدوي حول سياوية تعلمية تعليمية تطاح مشكالت
تتعلق بتقويم التعلمات؛
 بلوية استااتيجية لتقويم التعلمات ودعمها ومعالجة التعثاات ،من خالل:
 استحضاي مفهوم التقويم وأنواع ووظائف ؛ تحديد أدوات وتقنيات لتقويم التعلمات: oاستحضاي المكتسبات وتوقع مصادي األخطاء الممكن ايتكابها؛
 oإعداد وضعيات تقويمية وتحديد أدواتها؛
 oتدقيق أدوات التقويم وإبااز أهمية كل واحدة منها؛
 إجااءات تمايا الوضعيات التقويمية؛ إجااءات التصحيح وجمع المعطيات؛ تحليل نتائج التقويم وتأويلها في مقاينتها مع المنتظاات؛ اتخاذ القاايات المناسبة (التوجي  ،أو التعديل أو اإلشهاد)؛ بناء وتدبيا استااتيجيات الدعم والمعالجة. تعليل االختيايات ،وذلك باستحضاي:
 المنهاج والتوجيهات التابوية المعتمدة؛ المقايبة البيداغوجية المعتمدة مع االنفتاح على البيداغوجيات المتمحويةحول المتعلم؛
 الماجعيات الديدكتيكية واإلبستمولوجية والمفاهيمية المتحكمة في التقويم؛ خصوصيات المتعلم(ة) وجماعة الفصل الدياسي والوسط المديسي؛ مبدأ التديج في التنظيم الزمني لألنشطة الديدكتيكية؛ الخطوات واإلجااءات الضاويية لتقويم التعلمات؛ -استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم.

ملحوظة:
 ضاوية اعتماد هذا التوصيف ،مع إمكانية إعداد االختبايات وفق مبدأي الخصوصيةواإلنجازية؛
 ضاوية اعتماد الوثائق الاسمية الخاصة بتكوين وتقويم هذه الفئة (المذكاات التنظيمية،دليل تكوين األستاذات واألساتذة الموظفين بموجب عقود ،مساق التقويم -بكل مكونات -بمنصة
التكوين عن بعد.)...
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بطاقة توصيف الوضعية االختبايية
الوضعية

وضعية ماكبة ،تطاح مشكال مهنيا ،وذات أبعاد بيداغوجية ديدكتيكية

االختبايية المقتاحة وابيستيمولوجية ،تتعلق بكفاية التقويم.
تحديد سياق الوضعية االختبايية باستحضاي المكان والزمان والفئة
السياق
المستهدفة ،وموقع المشكل ضمن سياوية البانامج الدياسي.
يُاشَد المتاشح (ة) من خالل ثالثة تعليمات على األكثا ،تاتبط بـ:
 تحليل الوضعية المطاوحة؛
التعليمات

 إنجاز المطلوب المتعلق بالتقويم،
 تعليل االختيايات باستحضاي الماجعيات.
يتم تزويد المتاشحين والمتاشحات باألسناد والوثائق الضاويية التي

األسناد والوثائق
تحددها لجنة إعداد االختباي ،وال يسمح باستعمال غياها.
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معاييا تصحيح االختبايات الكتابية.
المؤشاات
المعياي
(يتاك تحديدها للجن إعداد المواضيع)
المؤشا .................................... 1
المالءمة
المؤشا .................................. : 2
1
(مطابقة المنتوج للمطلوب)
...
المؤشا ................................ : 1
االنسجام
( 2تناسب األفكاي وتسلسلها والتناسق المؤشا .................................. : 2
بين مكونات المنتوج)
...
المؤشا .................................. : 1
تعبئة وتوظيف الموايد
المؤشا ................................ : 2
3
(اختياي الموايد أو المضامين
السليمة وحسن توظيفها)
...
المؤشا .................................. : 1
القابلية لإلنجاز
( 4الواقعية وإمكانية التطبيق الفعلي المؤشا ................................. : 2
لألنشطة المقتاحة)
...
المؤشا ............................... : 1
سالمة اللغة
المؤشا ............................... : 2
5
(خلو المنتوج من األخطاء اللغوية)
...
المؤشا .............................. : 1
التميز
6
المؤشا : 2
(اإلبداع واإلتقان)
.....................................

األوزان
20%
20%
25%
15%
10%
10%

ملحوظة:
 تاتبط المؤشاات بالتعليمات؛ تختلف المؤشاات من وضعية إلى أخاى؛ يتااوح عدد المؤشاات بين مؤشاين وثالثة؛ -يتم توزيع الوزن الخاص بكل معياي ،على عدد المؤشاات حسب األهمية.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
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