
 

 

 

 

 المعلم" ودورفوائده،  :التقييم التكوينيالندوة االفتراضيّة حول "
 

 بعد الظهر، بتوقيت بيروت  13:30 الساعة ظهراً حتى 12، من الساعة 2021نوفمبر  29في الثنين ا
 

 وجدول األعمالمعلومات الندوة االفتراضيّة 

 

 متى وكيفية التسجيل:

 

 :معلومات أساسية

 

 :المواضيع التي سيتم بحثها
 

 فهم التقييم التكويني ومكانته في تقييم التعلم الحديث 

 مبادئ وأغراض التقييم التكويني 

 طرائق لتطبيق التقييم التكويني في سياقات مختلفة وألغراض مختلفة 

 )استخدام التقنيات )الجديدة 

 إشراك زمالئهم المعلمين والمتعلمين وأصحاب المصلحة اآلخرين 

 (.2بتوقيت بيروت )جرينتش +ظهراً  12الساعة في تمام ، 2021نوفمبر  29في الثنين ا متى:

 المعلم ودورفوائده،  :التقييم التكويني الموضوع:

 

 نرجو استخدام الّرابط أدناه للتسجيل مسبقاً والمشاركة:

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_57rBehi6SAKNq-lvqkAYFg 

 

لويب. من تتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني تحتوي على معلومات حول االنضمام إلى الندوة عبر اوف بعد التسجيل، س

 .أجل الحصول على شهادة الحضور الخاصة بك، يرجى التسجيل باستخدام اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني الصحيحين

 

تم تطويره من وع "إطار تقييم التعلم للدول العربية" الذي مش مناقشة حول 2021نوفمبر  3أطلق مكتب اليونسكو في بيروت في 

تدافع الوثيقة عن مفاهيم واستراتيجيات التقييم، ومن بينها الدور  مكتب اليونسكو في بيروت )يرجى االطالع على الوثيقة هنا(. قبل

 المهم للتقييم التكويني )التقييم من أجل التعلم(، وتكامله مع التقييم التلخيصي )تقييم التعلم( ومساهمته في التقييم باعتباره عملية

 تعلم.

 

خالل الندوة المذكورة أعاله ، طرح المشاركون سلسلة من األسئلة حول التقييم التكويني ودوره في تعزيز عمليات التعلم والنتائج 

المختلط. يُعد التقييم التكويني، الذي يُفهم على أنه التقييم /المدمجالوباء عن بعد/عبر اإلنترنت والتعلم  بعدما التعلم خاصة في سياق 

لقائم على الفصل الدراسي والمعلم، مهًما بنفس القدر في إشراك المتعلمين من خالل التقييم الذاتي واألقران، باإلضافة المستمر ا

 إلى إشراك أولياء األمور وأصحاب المصلحة اآلخرين في مراقبة أداء المتعلمين ودعم تقدم تعلمهم.

 

على سبيل المثال في ، مجاالت أخرى غير المجال المعرفي يني علىتم طرح أسئلة محددة أيًضا حول كيفية تطبيق التقييم التكو

أو مهارات القرن الشخصية/األساسية )أي المهارات  4.7التنمية المستدامة، الهدف تقييم عمليات االستحواذ المتعلقة بأهداف 

 الحادي والعشرين، مثل المهارات االجتماعية والعاطفية(.

 

عبر اإلنترنت كجلسة لتنمية القدرات تهدف إلى إثبات الفهم المتعمق للتقييم التكويني والتوجيه ، ستُعقد الندوة في ضوء ما سبق

 العملي للمعلمين ، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام التقنيات )الجديدة(.

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_57rBehi6SAKNq-lvqkAYFg


 لمن تتوجه هذه الندوة:

 لمعلمين والمدراءا 

 مدربي المعلمين 

 صناع السياسات والقرارات 

 باحثو قضايا المعلمين والعلماء 

 

 األهداف والنتائج المتوقعة

 النتائج األهداف

ستكشاف مفاهيم وطرائق وفوائد التقييمات ا -

 التكوينية في سياق التعليم والتعلم )بعد( الجائحة

تشجيع المعلمين على تطبيق التقييم التكويني من  -

خالل التعاون مع زمالئهم الزمالء ومديري 

والطالب وأولياء األمور وأصحاب المدارس 

 المصلحة اآلخرين وإشراكهم

المساهمة في تنمية قدرات المعلمين في استخدام   -

 التقويم التكويني في التكامل مع التقويم الختامي

تسليط الضوء على الممارسات الواعدة في التقييم  -

التكويني التي يمكن أن توجه سياسة التعليم 

 وتوسيع نطاقها

o شترك للدور التكميلي للتكوين في الفهم الم

سياق أنظمة التقييم الوطنية وميزته في توفير 

جعة البناءة وفي الوقت المناسب التغذية الرا

 الدعم( للمتعلمينو)

o  فهم معزز ألدوار المعلم في تطبيق التقييم

التكويني في سياقات مختلفة من خالل إشراك 

 المتعلمين وأصحاب المصلحة اآلخرين

o  على الممارسات الواعدة التي يتم أمثلة

مشاركتها حول كيفية استخدام التقنيات 

)الجديدة( لتطبيق التقييم التكويني ألغراض 

مختلفة وفي مجاالت مختلفة )مثل المهارات 

المعرفية واالجتماعية والعاطفية والحركية 

 والعملية(

o الدعم، بما في ذلك ما يتعلق اقتراحات للمتابعة 

 توتنمية القدرا

 

 منهجية الندوة:

  

  اإلنجليزية )يرجى اختيار اللغة المطلوبة( -الترجمة الفورية العربية 

  للتسجيل والوصول إلى الندوة عبر تطبيقZoom:يرجى استخدام الرابط التالي ، 

 ذه الندوة:هرجى التسجيل مسبقاً للمشاركة في ي 
 lvqkAYFg-org.zoom.us/webinar/register/WN_57rBehi6SAKNq-https://unesco 

 

رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني تحتوي على معلومات حول االنضمام إلى الندوة عبر الويب.  تلقىتبعد التسجيل، سوف   

من أجل الحصول على شهادة الحضور الخاصة بك، يرجى التسجيل باستخدام اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني 

 .الصحيحين

 نطقة األسئلة واألجوبة. يرجى وضع أسئلتكم، وتعليقاتكم، وتوصياتكم في وظيفة الدردشة، وكذلك في م 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_57rBehi6SAKNq-lvqkAYFg


 

 

 

 جدول األعمال

 

 المعلم" ودورفوائده،  :التقييم التكوينيالندوة االفتراضيّة حول "
 

 بعد الظهر، بتوقيت بيروت  13:30 الساعة ظهراً حتى 12، من الساعة 2021نوفمبر  29في الثنين ا

 

 

 

 الميسرون / المنسقون الجلسات / األنشطة التوقيت

 جلسة تمهيدية  12:10 - 12:00

 مكتب اليونسكو في بيروت، الدكتورة داكمارا جورجيسكو

o سياق الندوة االفتراضية والمنطوق 

o نظرة عامة على جدول االعمال 

o القواعد األساسية للندوة االفتراضية 

 

 حول  نظرة عامة: عمل اليونسكو حول التقييم التكويني   12:20 - 12:10

 

 اليونسكو بيروت ، الدكتورة داكمارا جورجيسكو تقدمه عرض

 

  فوائده، ودور المعلم :التقييم التكويني  13:00 - 12:20

 ، الجامعة األمريكية في بيروتالدكتورة كرمى الحسن تقدمه عرض
الدكتورة داكمارا  

، اليونسكو جورجيسكو

 بيروت

 جلسة عامة  13:20 - 13:00

 

 نقاش مفتوح / أسئلة وأجوبة

 

الدكتورة داكمارا 

، اليونسكو جورجيسكو

 ،األنسة نور أسطى - بيروت

 اليونسكو بيروت

 جلسة ختامية  13:30 - 13:20

 االستنتاجات وسبل المضي قدماً 

الدكتورة داكمارا 

اليونسكو ، جورجيسكو

  -بيروت 


