مئشار لتقييم ّ
الزمالء في مساقات מיקרו-קרדיטציה

اقرؤوا العبارات بتمعّن وقيّموا المنتوج من ( 1بنسبة قليلة جدًّا) حتّى ( 4بنسبة عالية) .اختاروا أحد المستويات األربعة لك ّل
عبارة من عبارات المئشار.
صة ّ
للزميل الّذي قيّمتم منتوجه.
إذا لم يت ّم تقديم أي ُمنتَج اختاروا  .0في نهاية التّقييم سنطلب منك كتابة بضع كلمات خا ّ
العبارات مكتوبة بصيغة المؤنَّث وهي مو ّجهة للذّكور واإلناث على ح ٍّ ّد سواء.
شكرا وبالتّوفيق!
ً

التّخطيط
ف و/أو ال ّ
صعوبة التّعليميّة ،لتخطيط النّشاط ،والتّفكير
ط ّّلب ،لوصف التّح ّدِّي أو ال ّ
مكون التّخطيط هو وصف ال ّ
ص ّ
الهدف من ّ ِّ
ّ
ّ
ّ
صعوبات التي قد تظهر خّلل تنفيذ النشاط .ال داعي لتقديم مخطط درس.
في طرائق التّعامل مع ال ّ
●
●
●
●

ّف و/أو ال ّطالب/ال ّط ّالب بصورة واضحة.
تصف المعلّمة الص ّ
تصف المعلّمة مثالين على األق ّل يمثّالن التّحدّي/الصّعوبة.
تصف المعلّمة النّشاط بشكل واضح.
تصف المعلّمة تحدّيين على األق ّل قد يعترضان سيرورة النّشاط وكيفيّة التّعامل معهما.

توثيق
ي الّذي نفّذه المعلّم ،وأثر هذا
الهدف من مر َّكب التّوثيق هو نقل السّيرورة واألحداث بشكل مباشر ودقيق ليعكس التّطبيق العمل ّ
التّطبيق على ال ّ
تتطرق للجوانب السّابقة في التّوثيق.
ط ّّلب .العبارات الثّّلث التّالية
ّ
ّف/مع ال ّط ّالب بشكل مباشر ودقيق.
● التّوثيق أصيل ويعكس األحداث في الص ّ
ي كما ع ُِرضَ في مرحلة التعلّم.
● يعكس التّوثيق التّطبيق العمل ّ
ي على ال ّط ّالب.
● يعكس التّوثيق أثر التّطبيق العمل ّ
المردود
أن المعلّمة تفحص العّلقة بين ما قامت به وتَقَدُّم ال ّ
ي وحاجاتهم التّعليميّة وال ّ
المردود الجيّد يُظهر ّ
شعوريّة
ط ّّلب التّعليم ّ
واالجتماعيّة .باإلضافة إلى ذلك ،يوفّر المردود استنتاجات مح ّددّة تساهم في تحسين التّطبيق في المستقبل ،واستنتاجات عا ّمة
تتطرق للمردود الجيّد:
ي للمعلّم في المستقبل .العبارات الثّّلث التّالية
ّ
للتّطبيق العمل ّ
ي على ال ّطالب/ال ّط ّالب.
●
ّ
تتطرق المعلّمة ألثر التّطبيق العمل ّ
ي مع إدراج أمثلة محدّدة لك ّل ما سبق.
●
ّ
تتطرق المعلّمة إلى النّجاحات و/أو إلى نقاط التّحسين في التّطبيق العمل ّ
ي في المستقبل في أعقاب االستنتاجات الّتي قد توصّلت إليها.
● المردود يعكس أنّ المعلّمة تفكّر بالتّطبيق العمل ّ

أو ُّد أن أقول لكم…
صة للمعلّمة .ما الّذي تعلّمتموه من اال ّ
طّلع على المنتوج؟ ما الّذي أعجبكم على وجه
أنتم
مدعوون لكتابة بضع كلمات خا ّ
ّ
ي نصائح تقدّمونها لزميلكم/زميلتكم؟
الخصوص؟ أ ّ

