
 مسابقة ضمن مبادرات إدارة التقويم واالمتحانات 
 لحملة االختبارات الدولية 



 مسابقة أفضل املمارسات املدرسية التطويرية 
 في مجال االختبارات الدولية 



 

 مقدمة 
 

تعمل وزارة التربية والتعليم على مبادرات ومشااري   تدادإ ىلاى 

وفي ظل وجاود مباادرات تقاوم . تطوير النظام التعليمي في الدولة

بدا  المدارس  ويجدر تسليط الضوء عليدا وتحفيزها؛ تم اقتارا  

مسابقة متعلقاة باختتباارات الدولياة  تشامل المادارس والمعلماي  
 تحت مظلة بوابة التقويم الذكّية 



 

 أهداإ المسابقة
  
 

 تحفيز المدارس على القيام بالمبادرات التطويرية ومشاركتدا م  المجتم  التربوي .1

تشااجي  الماادارس التااي تطباار اختتبااارات الدوليااة علااى اخرتقاااء بمسااتو  الطلبااة  .2

 المشاركي  

 . اخرتقاء بمستو  معارإ ومدارات الطلبة المشاركي  في اختتبارات الدولية  .3

 . حث المدارس على اإلبداع و طر   األفكار المبتكرة  في مجال اختتبارات الدولية  .4



 املستهدفون 

المدارس: أوخ   

 

تتسابر مدارس الحلقة األولى والثانية  ومدارس التعليم الثانوي على المشاركة في  

اختتبارات الدولية فيما بيندا بإعداد برامج أو مشروعات ترف  م  مستو  معارإ 

.وتسلط الضوء على  أهمية اختتبارات الدولية . ومدارات الطالب  

 

المعلمو  : ثانيا  
( القراءة  –العلوم  –الرياضيات ) يتسابر معلمو المجاخت الرئيسة لالتتبارات الدولية   

على تطبير  أفضل الممارسات لتطوير أداء الطلبة في المجاخت السابقة  على وجه  

 التحديد



 معايير وشروط املسابقة 

 

 . جديدة وغير منفذة في مكا  آتر ( مشروعات  -برامج ) أ  تكو  الممارسات . 1•

 . أ  يشمل البرنامج المجاخت الرئيسة في اختتبارات الدولية . 2•

 .أ  يشمل المشروع أفكارا ىبداعية  .3•

 أ  تكو  نتائج المبادرة قابلة للقياس .4•

ىيجابي ويقيس تطور الطلبة في المدارات التي تقيسدا |أ  يكو  للمشروع أثر  .5•

 اختتبارات الدولية  

 أ  تكو  الفكرة قابلة للتبني والتطبير  .6•

 



 آلية العمل

 

 .  إدارة التقويم واالمتحانات بطرح المسابقة على جميع مدارس التعليم العامتقوم 

تقوم المدرسة بتوثيق البرامج ،و المشروعات التي تم تنفيذها لالرتقاء بمستوى .  1

 .  طلبة االختبارات الدولية 

يتم إرسال األعمال الكترونيا إلى إدارة التقويم واالمتحانات الكترونيا على البريد .  2

 assessment.dept@moe.gov.ae:  االلكتروني اآلتي
   2015أبريل  30موعد أقصاه في 

 
إدارة التقويم واالمتحانات بتشكيل لجنة تحكيم على مستوى الدولة واختيار تقوم . 3

 .  المدارس الفائزة

 يتم إعالن النتائج وتكريم الفائزين في بداية شهر مايو .  4

 



 معايير التقييم 

 م المعيار الدرجة

 1 عدد المشاري  المنفذة 20

 2 مد  مناسبة المشروع لفكرة المسابقة 10

 3 اخبتكار والتطوير 20

 4 مد  تأثير المشروع على الطالب 40

 5 تنوع وسائل التوثير 10

 6 المجموع الكلي          درجة    100



 الجوائز

تتصص جوائز مميزة للفائزي  م  المعلمي   
 والمدارس المشاركة


