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إعداد الطالب للنجاح
مصدر رئيسي :إمتحانات جديدة .نتائج جديدة.
نحن مدينون ألطفالنا بالتأكد من حصولھم على التعليم الذي يعدھم للنجاح في االقتصاد العالمي
والحياة المدنية .ولھذا السبب رفعت والية كونيتيكت من وتيرة جھودھا وأصدرت خارطة طريق
توجيھية جديدة من شأنھا إعداد أطفالنا للكلية والحياة العملية.
ان خارطة الطريق الجديدة ،التي تعتبر المعايير األساسية لوالية كونيتيكت ،تضع التوقعات لما ينبغي أن يتعلمه
الطالب و ما يجب أن يكونوا قادرين على القيام به في كل مرحلة صفية بحيث يصبحوا في وقت التخرج من
المدرسة الثانوية مستعدين للنجاح في الكلية وأماكن العمل .ال يزال المعلمين والتربويين يعملون على انتقاء وتطوير
وثائق المنھاج والخطط التدريسية.
مع مثل ھذه التوقعات التعليمية تحتاج والية كونيتيكت إلى أساليب جديدة لقياس مستوى التقدم لدى الطالب .عمليات
التقييم ھذه تشبه عمليات الفحص األكاديمي .وھي تساعد المعلمين واآلباء على تتبع مدى إلتزام الطالب بالمسار
المرسوم لھم .في ھذه السنة ،ستحل إمتحانات التقييم المتوازن الذكي  Smarter Balancedمكان امتحاناتنا الحكومية
القديمة وامتحان البراعة لوالية كونيتيكت ) (CMTوامتحان والية كونيتيكت لألداء األكاديمي ) (CAPTوامتحانات
فنون اللغة االنجليزية والرياضيات.
المھارات في العالم الحقيقي
تركز المعايير األساسية لوالية كونيتيكت على التفكير النقدي وحل المشكالت ،وھي المھارات التي يحتاجھا الطلبة
لكي يكونوا ناجحين في الكلية والحياة العملية .ستم إجراء عملية التقييم المتوازن الذكي على الكمبيوتر ،وھي
مصممة لكي تقيم المھارات من خالل أسئلة القراءة والفھم ،الكتابة ،والرياضيات التي تعكس مدى فھم الطلبة
الحقيقي للمادة.
ستساعد عملية التقييم المتوازن الذكي اآلباء والمعلمين على الفھم بشكل أفضل لكيفية أداء الطالب في حينه طوال
السنة الدراسية .ستكشف النتائج عن مواضع تفوق الطالب وعن المواضع التي يحتاج فيھا إلى مساعدة.
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إعداد الطالب للنجاح
مصدر رئيسي :نتائج جديدة إمتحانات جديدة .نتائج جديدة.
ولكن مثل الدول التي إعتمدت األمر مبكراً ،فإننا نتوقع أن الدرجات ستتحسن
بشكل مطرد في السنوات المقبلة مع اكتساب الطالب والمعلمين المزيد من
الخبرة في المعايير في الفصول الدراسية.
ماذا يمكن لآلباء القيام به
ان طموحات معلمينا وطلبتنا عالية .يعتبر العالم مكانا ذو متطلبات كثيرة
وعلى التعليم أن يتطور لإلبقاء على عجلة التقدم في حركة دائمة .إن التعليم
في فصول اليوم مختلف عن ما عاصره الكثير من اآلباء  .إن التعليم في
فصول اليوم مختلف عن ما عاصره الكثير من اآلباء .
إن التعليم في فصول اليوم مختلف عن ما عاصره الكثير من اآلباء .
•

تكلم مع معلم طفلك حول ما يمكن أن يكون مختلفا ً وحول ما يمكن أن
تقدمه له حول المادة الجديدة.

•

استفسر من مدير مدرسة طفلك عما إذا كانت المدرسة ستعقد دورات
توجيھية للتعريف بالمعايير واإلمتحانات الجديدة من أجل فھم أفضل
للتغييرات التي يشھدھا طفلك في الفصل.

•

استفسر من منظمة اآلباء الخاصة بمدرسة طفلك فيما إذا كانوا يعقدون
دورات توجيھية حول ما يستطيع اآلباء القيام به لمساعدة أطفالھم في
البيت.

•

تقدم وزارة التربية والتعليم مصادر عن كل مرحلة صفية ليكونوا
قادرين على مساعدة اطفالھم على المعايير في البيت .قم بزيارة
CTcorestandards.orgللمزيد من المعلومات حول التغييرات.
سنستمر في إضافة المواد الخاصة باآلباء.

التغيير صعب . .ستظھر األمور في البداية وكأنھا طريق طويل للوصول إلى
التوقعات الجديدة .إال أن المعلمين واإلداريين ملتزمون للعمل معا ً من أجل
دعم الطلبة بواسطة توجيھات ومصادر عظيمة لتلبية تلك التوقعات الجديدة.

نحن مدينون ألطفالنا للتأكد من حصولھم على
التعليم الذي يعدھم للنجاح في االقتصاد العالمي
والحياة المدنية.

مدارسنا جاھزة
األخبار الجيدة ھي ان  %90من الطالب قد إجتازوا على األقل إمتحان
 Smarter Balancedواحد بنجاح .ونظراً للخيار ،معظم المدارس
والمناطق إختارت أن تجري اإلمتحان السنة الماضية .ونظراً للخيار ،معظم
المدارس والمناطق إختارت أن تجري اإلمتحان السنة الماضية .لقد ساعد ذلك
الطالب والموظفين على اإلعتياد على إجراء اإلمتحان على الكمبيوتر .لقد
كانت التقارير بشكل إيجابة عام واألمورالتقنية في معظم المدارس أثبتت
جاھزيتھا.
ھذا بالتأكيد يعتبر نقلة كبيرة بالنسبة لطالب ومعلمي والية كونيتيكت وخطوة
تعد طلبتنا بشيء عظيم  .وبتحولنا ھذا نكون قد بدأنا العمل على تحضير
أطفالنا بشكل أفضل لتلبية متطلبات الكلية والقوى القوى العاملة في القرن
الواحد والعشرين.
مسطرة جديدة لقياس نجاح الطلبة
من خالل اإلمتحان الجديد سيستلم الطالب درجات جديدة .وستكون النتائج
مختلفة .في كثير من الحاالت ستظھر الدرجات في امتحانات Smarter
 Balancedأقل مما أعتاد على رؤيته الكثيرين في امتحانات
 .CMT/CAPTلذلك ،القليلون فقط سيحرزون درجات عالية في البداية.
وھذا ال يعني بأن تعلم الطالب سيكون أقل .بل العكس تماماً ،فنحن نزيد من
الوتيرة قليالً .ھذا شيء متوقع ألننا نستخدم مقياس مختلف .ھذه التحول
شبيه بالتحول من نظام السنتيمترات في إمتحان  CMT/CAPTإلى نظام
اإلنش في اإلمتحان الجديد .إذا كان خط النھاية محدد على  ،4فإن المسافة
التي يجب تغطيتھا ستكون أكبر بكثير من تلك الالزمة للوصول إلى خط 4
سم .وصول الرقم  4على مسطرة امتحانات  CMT/CAPTمختلف وصول
Smarter
Balanced.
امتحان
مسطرة
على
4
الرقم

في الواقع ،مقارنة إمتحانات  CMT/CAPTمع إمتحانات Smarter
 Balancedھي كمقارنة البرتقال مع التفاح .ونظراً ألن المسطرة تتغير
واإلمتحانت تفحص مواضيع ومھارات مختلفة ،لن يكون بمقدورنا مقارنة
الدرجات.
الواليات التي قامت مبكراً باالنتقال إلى معايير الجاھزية المھنية الحظوا
ھبوطا ً في الدرجات ،ولكنھم أيضا ً يالحظون تحسنا ً كل عام .فمثالً في والية
كنتاكي ارتفعت نسبة خريجي الثانوية العامة الجاھزين للكلية او العمل من
 %38إلى  %62في سنة واحدة فقط .النقلة األولية في نظام الدرجات قد
تكون مزعجة .وبناء على تجارب ھذه الواليات ،يمكننا أيضا بالمنطق أن
نتوقع أن النتائج األولى من االختبارات الجديدة سوف تشبه درجات والية
كونيتيكت في التقييم الوطني للتقدم التعليمي )National NAEP).
.(Assessment of Educational Progress (NAEP

ان وزارة التربية والتعليم في والية كونيتيكت ھي جھة توظيف تؤمن بالعمل اإليجابي وفرص العمل المتكافئة.

