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دمج التقويم والتدريس
ًاذا ٙعِ ٟدًخ اهتك٘ ٍٙباهتدزٙظ ٗاملِٔخ ؟ ٗكٚف ٙؤثس اهتك٘ ٍٙيف بك ٞٚاهع٘ اًى؟
٘ٙجد عد ٝطسق هدًخ اهتك٘ ٍٙباهتدزٙظ  ،هعى ًّ أٌٓٔا
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ٗفٌٚا ٙوُ ٛبرٖ عّ كى ُ٘ع
ًس continuous monitoring
اهتك٘ ٍٙاملطت
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ايتك ِٜٛميهٔ إٔ ٜه ٕٛدص٤ا َِٗا َٔ سًكات ايتػر ١ٜايسادع ١يًتدزٜظ اييت تطاعد املسبني
عًَ ٢ساقب ١تكدّ ايتالَٝر ضت ٛحتكٝل األٖداف ايتعً ١ُٝٝاملكصٛدَٚ . ٠فاٖ ِٝايتك ِٜٛاملطتُس
يف ٖر ٙاذتاي ١ميهٔ ا ضتددّ ٖا يهٌ َٔ ايتك ِٜٛايٓٗاٚ ٞ٥ايصف ٞعً ٢سد ضٛا  ،٤سٝح
تطبل يف ايتك ِٜٛايٓٗا ٞ٥الختاذ قسازات

تتعًل ظٛد  ٠ايرتب ١ٝاييت تًكاٖا ايتًُٝر  ،بُٓٝا

تطتددّ عٓد املطت ٣ٛايصف ٞيتصٜٚد املعًِ باملعًَٛات ايطسٚز ١ٜيًتعسف عًَ ٢د٣

تكدّ

ايتًُٝر صٛب األٖداف ايتعً ١ُٝٝبٗدف ايتدطٝط بٓا ٤عً ٢ذيو عً ٢إعاد ٠ايتدطٝط بفاعً١ٝ
يًدطٛات ايتدزٜط ١ٝايكادَ.١
ايتك ِٜٛاملطتُس نأضًٛب تكٛمي ٞيٝظ َٔ األضايٝب اذتدٜجٚ ١يهٔ زمبا األَس ادتدٜد ف، ٘ٝ
َا:ًٜٞ
أ

(تسنص بػهٌ

ْٛع ١ٝاألٖداف ايتعً ١ُٝٝاييت جيب َتابع ١ايتالَٝر ملعسفَ ١د ٣حتككٗا
-

أضاض ٞعً ٢املٗازات ايتطبٝكٚ ١ٝاهلدف اٍ نً َٔ ٞايتعًِ اٍ تعا ، ْٞٚايتفهري ائ اقد
َٚد ٣حتهِ ايتًُٝر يف عًُٝات تعًُ٘).
ب

تْٛع أضايٝب ايتك ِٜٛايالشَ ١ملتابعٖ ١را ايٓٛع َٔ املدسدات ايتعً١ُٝ
-

(املصٜد َٔ

اضرتاتٝذٝات ايتك ِٜٛاملعتُد عً ٢األدا)٤
ت

-

اذتاد – ١عٓد املطت ٣ٛايصف -ٞدتُع َعًَٛات بػهٌ َٓتعِ َٓٚعِ عٔ

ايتالَٝر .
ت٘ج ٕٚاهتدزٙظ pushing instruction
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تدفع االختبازات ايٓٗا ١ٝ٥ايت ٢تطبل يف فرتات ستدد َٔ ٠ايطٓ ١ايدزاض ١ٝعً ٢بعض ايصفٛف
أ ٚاملساسٌ إىل تٛد ٘ٝطسٜك ١ايتدزٜظ سٝح تفسض عً ٢املعًُني ْٛعٚ ١ٝنٝفَ ١ٝا ٜكَٕٛٛ
بتدزٜطٜ٘ٚ .تٛقف َد ٣فاعًٖ ١ٝر ٙايطسٜك ١عًَ ٢د ٣دٛد ٠تًو االختبا

زات يريو غايبا َا

تتعسض ٖر ٙايطسٜك ١يًٓكد باعتبازٖا تٛد٘ املعًُني إىل ايرتنٝص عًَ ٢ا ٜٓدزز حتت اٖتُاّ

2

تًو االختبازات مما ٜطاعد عً ٢اختصاٍ املٓٗر عًَ ٢ا ٖ ٛقابٌ يًكٝاع أٜ ٚح ظ  ٣باٖتُاّ تًو
االختبازاتَٚ .ع ٚضٛح تأثري ٖر ٙايطسٜك ١يف ايهجري َٔ ايد ٍٚعً ٢طسم ايتدزٜظ إال إْٗا غري
ًَُٛض ١يف ٚاقع ايتعً ِٝيف املًُه ١يعدّ تطبٝل َجٌ تًو االختبازات عًَ ٢ساسٌ ايتعً ِٝايعاّ
ٚزمبا اقسب َجاٍ هلا يدٜٓا اختبازات ايٓصف ايجاْ ٞيًصف ايجايح ايجاْٚ ٞإ نإ تأثريٖا عً٢
طسم ايتدزٜظ ستدٚد ددا.
اهتك٘ ٍٙكأدا ٝهوتعوٍ tools for learning
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ٖرا ايتٛد٘ ٜٓعس إىل األْػط ١ايتكٛمي ١ٝعً ٢أْٗا تؤثس بػهٌ َباغس عً ٢تعًِ ايتالَٝر ضٛا٤
بػهٌ اجياب ٞأ ٚضًيب  .فايعًُ ١ٝايتكٛمي ١ٝبٓا ٤عًٖ ٢را ايتٛد٘ يٝطت زتسد مجع َعًَٛات
عٔ َطتٜٛات ايتالَٝر أ ٚزصد َد ٣حتكٝكِٗ يألٖداف ايتعً ١ُٝٝاملسد ٠ٛبٌ ٜٛظف ايتكِٜٛ
بػهٌ فاعٌ ملضاعدتِٖ عً ٢حتص ٌٝتًو األٖداف.
ٜؤند ٖرا ايتٛد٘ ع ىل إٔ ستهات األدا ٤ميهٔ إٔ تسفع َٔ َطتٜٛات حتص ٌٝايتالَٝر
ٚذيو ألْٗا تطاعد عً ٢تٛضٝح األٖداف املتٛقع ١يهٌ َٔ ايتالَٝر ٚاملعًُني عً ٢سد ضٛا.٤
تعسف
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ايتك ِٜٛنأدا ٠يًتعًِ

بأْ٘ عًُ ١ٝعح عٔ أديٚ ١تفطريٖا يٝطتددَٗا املتعًُني َٚعًُ ِٗٝيًتشكل َٔ املطت ٣ٛايرٟ
ٚصٌ اي ٘ٝاملتعًِ يف تعًُ٘ َٚاذا حيتاز يًُض  ٟقدَا يف َطريت٘ ايتعًَٚ ١ُٝٝا أفطٌ ايطبٌ
يًٛص ٍٛإىل غاٜت٘ ,نُا سددت عػسَ ٠باد ٤ٟيًتك َٔ ِٜٛأدٌ ايتعًِ :ٖٞٚ
1

-اهتك٘ ًّ ٍٙاجى اهتعوٍ جيب أْ ٙلْ٘ جص ًّ ١خط ٞفعاه ٞهوتدزٙظ ٗاهتعوٍ:

جيب إٔ تٛفس خط ١ايتدزٜظ ايفسص يهٌ َٔ املتعًِ ٚا ملعًِ يًشص ٍٛعًَ ٢عًَٛات عٔ
َطت ٣ٛايتكدّ اير ٟمت إسساش  ٙيًٛص ٍٛأل ٖداف ايتعًِ املدطط هلا ٚنريو اضتدداَٗا
إلعاد ٠ايتدطٝط يبًٛغ تًو األٖدا فٚ .يريو جيب إٔ ٜه ٕٛايتدطٝط يًتدزٜظ َٓر ايبدا١ٜ
َسْا يالضتذاب ١يهٌ َا ٜطتذد َٔ

أفهاز َٗٚازات نُا جيب إٔ ٜتطُٔ إضرتاتٝذ١ٝ

يًتأند َٔ إٔ املتعًُني فُٗٛا األٖداف اييت ٜطع ٕٛيتشكٝكٗا ٚاحملهات ايت ٢ضٛف تطبل
يتك ِٜٛأعُاهلِ .إضاف ١إىل ذيو جيب إٔ تتطُٔ ارتط ١نٝف ١ٜتًك ٞايتالَٝر يًتػر ١ٜايسادع١
 ٚنٝفَ ١ٝػازنتِٗ يتك ِٜٛعًُٝات تعًُِٗ باإلضاف ١اىل نٝف ١ٝتًك ِٗٝيًُطاعد ٠يًٛصٍٛ
إىل َطتٜٛات أعً ٢يف تكدَِٗ ايتعً.ُٞٝ
2

كٚف اهتٙ ٟتعوٍ بٔا اهتالًٚر:
-اهتك٘ ًّ ٍٙاجى اهتعوٍ جيب أْ ٙسكص عو ٟاي ٞٙ

جيب إٔ ته ٕٛعًُٝات ايتعًِ ساضس ٠يف

أذٖإ ايتًُٝر ٚاملعًِ عٓدَا خيطط يًتكِٜٛ

ٚنريو عٔد َا تفطس األدي ١أ ٚاملعًَٛات ايت ٢مت حتصًٗٝا َٔ عًُ ١ٝايتك.ِٜٛ
3

-اهتك٘ ًّ ٍٙاجى اهتعوٍ جيب أْ ٙدزن عو ٟإُ عٌو ٞٚحم٘ز ٕٙداخى اهضف:

َععِ َا ٜفعً٘ ايتالَٝر ٚاملعًُني داخٌ ايصف ميهٔ اعتباز ٙتكٛميا

 ,املٗاّ  ٚاالض ١ً٦ايت٢

ٜجريٖا املعًِ يف ايصف حتح ايتًُٝر عً ٢عسض أ ٚبٝإ َعسفت٘ َٗٚازات٘ َٚطت ٣ٛفُٗ٘

.

3

نريو َا ٜكٛي٘ ايتًُٝر اٜ ٚفعً٘ ٜتِ َالسعت٘ ٚتفطريٚ ٙبٓا ٤عًٜ ٘ٝتِ اذتهِ عًَ ٢طتٛاٙ
َٚد ٣تكدَ٘ .فعًُٝات ايتكٖ ِٜٛر ٖٞ ٙدص َِٗ ٤يف املُازضات اي ١َٝٛٝداخٌ ايصف ٚتح ت٣ٛ
نٌ َٔ املعًُني ٚايتالَٝر يف عًُٝات سٛاز ٚتفهري اْطباعٚ ٞاختاذ قسازات .
4

-اهتك٘ ًّ ٍٙاجى اهتعوٍ جيب أْ ٙعترب ًفتاح املٔاز ٝاملِٔ ٞٚهوٌعوٌني:

املعًُ ٕٛحيتاد ٕٛاىل َعازف َٗٚازات َٗٓ ١ٝتتطُٔ  :ايتدطٝط يًتكَ ، ِٜٛالسع ١عًُٝات
ايتعًِ ،حتًٚ ٌٝتفطريات أدي ١أ ٚبساٖني يعًُٝات ايتعًِ ،إعطا ٤تػر ١ٜزادع ١يًتالَٝر ٚدعِ
تكٛميِٗ يرٚاتِٗ.
5

حطاع ٗبِا ً١الْ اهتك٘ ٍٙهٕ آثاز اُفعاه:ٞٚ
ا
 -اهتك٘ ًّ ٍٙاجى اهتعوٍ جيب أْ ٙلْ٘

املعًُ ٕٛجيب إٔ ٜهْٛٛا عً ٢دزا ١ٜتاَ ١باآلثاز اييت قد تٓذِ عٔ تعًٝكاتِٗ  ،فايتعًٝكات ايت٢
ٜطًكٗا املعًِ عً ٢اٍ تًُٝر أ ٚعً ٢أدا ٘٥ميهٔ إٔ تؤثس يف ثك ١ايتًُٝر يف ْفط٘ َٚطت٣ٛ
طُٛس٘ ،يرا ٜٓبػ ٞإ ته ٕٛتًو ايتعًٝكات بٓا ٙ٤قدز اإلَهإ يف عًُ ١ٝايتػر ١ٜايسادع ١ايت٢
تكدَٗا .ايتعًٝكات ايت ٢تسنص عً ٢ايعٌُ ٚيٝظ عً ٢ايػدص ته ٕٛبٓاٚ ٙ٤اجياب ١ٝيهٌ َٔ
عًُٝات ايتعًِ ٚايدافع.١ٝ
6

 -ايتك٘ ًّ ٍٙاجى اهتعوٍ جيب أْ ٙأخر يف احلطباْ أٌٓ ٞٚدافع ٞٚاملتعوٍ:

ايتك ِٜٛايرٜ ٟػذع عً ٢ايتعًِ ٜسع ٢ايدافع َٔ ١ٝخالٍ تأنٝد ٙعً ٢ايتكدّ ٚايتشص ٌٝبدال
َٔ تسنٝص ٙعً ٢ايفػٌ َ .كازْ ١ايتًُٝر بػري ٙممٔ سككٛا َطتٜٛات أعً َٔ ٢ايٓذاح ْادزا َا
تصٜد َٔ دافعٝت٘ ,بٌ قد تؤد ٟاىل اْطشاب٘ َٔ عًُٝات ايتعًِ يف تًو اجملاالت ايت ٢أغعس فٗٝا
بأْ٘ يٝظ دٝد أ ٚأقٌ َٔ غري . ٙايدافع ١ٝميهٔ احملافع ١عًٗٝا ٚتعصٜصٖا َٔ خالٍ طسم
ايتك ِٜٛايت ٢حتفغ يًُتعًِ اضتكاليٝت٘ ٚ ،تٛفس بعض ايفسص يًتشطٔ ٚايتػر ١ٜايسادع ١ايبٓا٠٤
 ،نُا تٛفس ايفسص ١يًتٛد ٘ٝايراتٞ
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self-direction

-اهتك٘ ًّ ٍٙاجى اهتعوٍ جيب أْ

ٜشٙد ًّ االهتصاَ بأٓداف اهتعوٍ ٗاهفٍٔ املػرتن

هوٌحلات اهتٙ ٟكَ٘ عو ٟأضاضٔا اهتالًٚر:
يهٜ ٞطبل ايتعًِ ايفعاٍ  ،جيب إٔ ٜفِٗ ايتالَٝر َا ذا حياٚيٜٚ ٕٛسغب ٕٛحتص . ً٘ٝإَهاْ١ٝ
ايفِٗ ٚااليتصاّ ضٛف تحتكل عٓدَا ٜػا زى املتعًُ ٕٛيف ٚضع األٖداف ٚحتدٜد ستهات
يتكَ ِٜٛطتٜٛات ايتكدّ .ستهات ايتكٜٓ ِٜٛبػ ٞإٔ تٓاقؼ َع ايتالَٝر باضتدداّ َصطًشات
ا ٚعبازات ميهٔ فُٗٗا َع ذنس اَجً ١تٛضح نٝف ميهٔ ايٛص ٍٛيتًو احملهات ٚتػذع
ايتالَٝر عً ٢تك ِٜٛأْفطِٗ أ ٚشَال.ِٗ٥
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-اهتالًٚر جيب أْ ٙتوك٘ا هتحطني ًطت٘ٙاتٍٔ ت٘جٔٚا بِا:١

ايتالَٝر حيتاد ٕٛاىل َعًَٛات ٚتٛد ٘ٝيه ٞخيططٛا يًدط ٠ٛايتاي ١ٝيف تعًُِٗ

 .املعًُٕٛ

ٜٓبػ ٞعً : ِٗٝتعٝني َسانص ايك ٠ٛيد ٣ايتالَٝر ٚتٛد ِٗٗٝيهٝف ١ٝتُٓٝتٗا ،إٔ ٜهْٛٛا
ٚاضشني ٚبٓا٥ني س ٍٛأْ ٟكاط ضعف ٚنٝف ميهٔ َعادتتٗا ،تصٜٚد ايتالَٝر أثٓا ٤أعُاهلِ
بفسص يًتكدّ ٚحتطني َطتٜٛاتِٗ.

4

9

-اهتك٘ ًّ ٍٙأجى اهتعوٍ ٌِٛٙ

قدز ٝاهتوٌٚر عو ٟتك٘ ٍٙذاتٕ ٗبرهم حتٌوٕ عوٟ

املساجع ٞاهرات ٞٚألداٗ ٕ٢إداز ٝغؤُٕٗ:
ايتالَٝر ايرٜ ٜٔتُتع ٕٛباالضتكالي ١ٝيد ِٜٗايكدز ٠عً ٢ا يكٝاّ بعًُٝات عح ٚانتطاب َعازف
َٗٚازات ددٜد ِٖٚ ،٠قادز ٕٚنريو عً ٢ممازض ١ايتفهري ايراتٚ ٞحتدٜد ارتط ٠ٛايتاي ١ٝيف
تعًُِٗ .املعًُ ٕٛجيب إ جيٗصٚا ايتالَٝر بايسغبٚ ١اٍقدز ٠عً ٢األخر بصَاّ عًُٝات تعًُِٗ
َٔ خالٍ َٗازات ايتك ِٜٛايراتٞ
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-اهتك٘ ًّ ٍٙأجى اهتعوٍ ٙخ ب اْ ٙتعسف عو ٟكى ًطت٘ٙات حتضٚى اهتالًٚر :

ايتك َٔ ِٜٛادٌ ايتعًِ جيب إ حيطٔ فسص املتعًُني يٝتعًُٛا َٔ نٌ دٛاْب ايٓػاط
ايرتب ،ٟٛجيب إٔ ميهٔ نٌ ايتالَٝر َٔ حتص ٌٝأقصَ ٢ا ميهِٓٗ حتصٚ ً٘ٝإ تهٕٛ
دٗٛدِٖ ممٝص.٠

5

اهتعوٍ اهتعاُٗٛ
قبٌ تٓا ٍٚايتعًِ ا يتعاٚ ْٞٚأضايٝب٘ املدتًفٜٓ ١بػ ٞاإلملاّ بأضاضٝات عٌُ اجملُٛعات نُتطًب
اضاض ٞالضتدداّ ٖرا األضًٛب بػهٌ فاعٌ  .عٌُ اجملُٛعات حيدخ عٓدَا اثٓإ أ ٚأنجس َٔ
أْٗا تتفل مجٝعا عً ٢إٔ

ايتالَٝر ٜعًُ ٕٛضٜٛا َٚ ،ع ٚدٛد َداخٌ شتتًف ١يعٌُ اجملُٛعات اال

ايعاٌَ األضاضٍ ٞيعٌَ يف زتُٛعات ٜتُجٌ يف ٚدٛب عٌُ ايتالَٝر بد ٕٚتدخٌ َباغس َٔ املعًِ
عً ٢األقٌ يفرت ٠ستدد َٔ ٠ايٛقت  ،غري إ ٖرا ال ٜعٓ ٢إ ٜرتى ايتالَٝر ٚغأِْٗ بٌ ٜعٓ ٢بٓا٤
ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝعٝح ميهٔ يًتًُٝر إٔ ٜػازى ٜٚتفاعٌ بػهٌ ٖادف حتت تٛد ٘ٝغري َباغس َٔ
املعًِ بٗدف اي ٛص ٍٛاىل ٖدف تعً ُٞٝستدد  .إضاف ١اىل ذيو جيب َساعا ٠خصا٥ص ايتالَٝر
ٚخرباتِٗ َع ايتعًِ ايراتَٚ ، ٞصادز املعًَٛات املتاسٚ ،١نريو ستت ٣ٛايدزع.
إذا نإ ايتالَٝر مل ٜعًُٛا َٔ قبٌ بػهٌ مجاع ، ٞفإْ٘ ميهٔ إٔ ٜبدأ ٚيف ايعٌُ بػهٌ
ثٓاٖ . ٞ٥ر ٙايطسٜك ١تعد َفٝد ٠ملطاعد ٠ا يتالَٝر عً ٢تَُٓٗ ١ٝاز ات االضتُاع  ٚغسح األفهاز
بػهٌ ٚاضح َٛٚدص .نُا تعد اقٌ ضػط ا يًتالَٝر ايرٜ ٜٔػعس ٕٚبارتذٌ أَٗ ٚازاتِٗ ايًػ١ٜٛ
ضعٝفَ .١ع ذيو ايعٌُ بػهٌ خْا ٞ٥زمبا ٜٓتر عٓ٘ عدد ستدٚد َٔ

األفهاز َكازْ ١بايعٌُ يف

زتُٛع ١نُا أْ٘ َٔ ايطٌٗ إ ٜطٝطس اسد عط ٟٛاجملُٛع ١عً ٢زتسٜات عٌُٖا.
بعد إٔ  ُٜٞٓايتالَٝر بعض املٗازات األضاض ١ٝاييت حيتادْٗٛا يف ايعٌُ ادتُاع ، ٞايدزع ايرٟ
ٜتطُٔ ايعٌُ يف زتُٛعات ٜٓبػ ٞإ ٜػتٌُ عً:٢
عٔ بدا ١ٜايدزع ،ذنس ايتالَٝر باملدسدات ايتعً ١ُٝٝاييت ضٛف حياٚي ٕٛحتصًٗٝا.
بعد إٔ ته ًَِ ٕٛبأضا ضٝات ايعٌُ يف زتُٛعات ٚتالَٝرى َعتاد ٜٔعً ٢ايعٌُ بػهٌ مجاع،ٞ
بريو ته ٕٛداٖصا حملاٚي ١اضتدداّ طسٜك ١ايتعًِ ايتعا . ْٞٚعً ٢إٔ ايتعًِ ايتعا ٖٛ ْٞٚأنجس َٔ
زتسد ايعٌُ يف زتُٛعات ،فايعٌُ يف زتُٛع ١يٝظ ٖدفا عد ذات٘ ٚإمنا ٚض ١ًٝيتشكٝل ٖدف أٚ
أٖداف ستدد ٠قد ٜصعب تح قٝكٗا بػهٌ فسد . ٟفايتعًِ ايتعا ْٞٚال ٜٗدف إىل تعًِ نٝف١ٝ
ايتعا ٕٚبكدز َا ٜطع ٢اىل ايتعًِ َٔ ايتعا ٕٚبني أعطا ٤اجملُٛع. ١
ايتعًِ ايتعا ٖٛ ْٞٚايعٌُ ضٜٛا يف زتُٛع ١إلسساش ٖدف تعًَ ُٞٝػرتى،

ٚقد سدد دْٛطٕٛ

ٚدْٛط (1994)ٕٛمخط ١عٓاصس أضاض ١ٝالعتباز اجملُٛع ١تعٌُ بايطسٜك ١ايتعا:١ْٝٚ
1

 االعتُاد االجياب ٞبني أعطا ٤اجملُٛع : ١أ ٟإٔ نٌ تًُٝر جيب إٔ ٜعتكدبأْ٘ َظؤ ٍٚعٔ صتاح بك ١ٝأعطا ٤اجملُٛعٚ ١إ صتاس٘ يف أدا ٤املَُٗ ١ستبط
أٜطا بٓذاح اجملُٛع.١

2

 -ايتفاعٌ ٚدٗا يٛد٘.

3

 -احملاضب ١ايفسد.١ٜ

4

 -االضتدداّ املٓاضب ملٗازات ايتفاعٌ االدتُاعٞ

5

 -تك ِٜٛأدا ٤اجملُٛع١

6

)ِٟٙ٘ (اهتلٛ٢ٍ اهبِاٙ٘اهتك
َ ٗاهيت تكد,

ٍٍ أعٌاهلٙ٘ر بٔدف تكًٚكَ٘ بٔا املعوٌني ٗ اهتالٙ  اهيتٞػري إىل كى األُػطٙ

.رًٚ املعوٌني ٗاهتال١س أداٙ٘ى أٗ تطٙ هتعدٞ زاجعًٞٙعوً٘ات ميلّ اضتددأًا كتغر
:ٞٚ اهتاهٞٚ اهعِاصس األضاضٟ عوٛ٢ٍ اهبِاٙ٘ اهتك٠٘حيت
.ؤاٚري حتضٙر ألٓداف اهتعوٍ ٗخمسجاتٕ ًٗعاًٚد املعوٍ ٗاهتالٙ حتد
اِٚتكى تدزجيٙٗ  حيدث بػلى ًطتٌسٜر اهرًٚ بني املعوٍ ٗاهتالٜ احل٘از أٗ اهِكاش اهجس
. ٞى أكجس دقٚإىل تفاص
.ٍٔ٢ حتطني أداٟ تطاعدٍٓ عوُٞٚ آٞ زاجعٞٙر مبعوً٘ات ٗتغرًٚ إًداد اهتال
 ذهمٟ عو١ى بِاٙرٖ ٗتعدًٚ ٗاهضعف يف تعوٍ تالٝ٘د ُكاط اهكٙ املعوٍ هتحدٞ اضتحاب
.ظٙ اهتدزٞكٙطس
.ٌٍٔ تعوٝر يف إدازًٚ اهتدخى اهِػط هوتال



http://www.tki.org.nz/r/assessment/one/formative_e.php

Summative assessment is the attempt to summarize student learning at some point in
time, say the end of a course. Most standardized tests are summative. They are not
designed to provide the immediate, contextualized feedback useful for helping teacher
and student during the learning process. High quality summative information can, of
course, shape how teachers organize their courses or what schools offer their students.
By contrast, formative assessment occurs when teachers feed information back to
students in ways that enable the student to learn better, or when students can engage
in a similar, self- reflective process. If the primary purpose of assessment is to support
high-quality learning (principle one in Principles and Indicators for Student
Assessment Systems), then formative assessment ought to be understood as the most
important assessment practice.
The evidence shows that high quality formative assessment does have a powerful
impact on student learning. Black and William report that studies of formative
assessment show an effect size on standardized tests of between 0.4 and 0.7, larger
than most known educational interventions. (The effect size is the ratio of the average
improvement in test scores in the innovation to the range of scores of typical groups
of pupils on the same tests; Black and William recognize that standardized tests are
very limited measures of learning.) Formative assessment is particularly effective for

7
students who have not done well in school, thus narrowing the gap between low and
high achievers while raising overall achievement.
Unfortunately, the research shows that high-quality formative assessment is relatively
rare in classrooms and that most teachers do not know well how to engage in such
assessment. Black and William also found that most classroom testing encourages
rote and superficial learning. Teachers do not help each other become good assessors,
and they often emphasize quantity of work over high quality. Actual assessment
practices are often harmful: marking and grading are overemphasized while giving
useful advice is underemphasized, and comparing students competitively causes lowachieving students to believe they cannot learn. Teachers, it turns out, generally
replicate standardized tests in their own assessment practices and therefore lack
sufficient information about their students.
http://www.fairtest.org/examarts/winter99/k-forma3.html

