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التربیة تنظم ورشة عمل حول بناء وتصمیم االختبارات

تحت رعایة وزیر التربیة والتعلیم ماجد علي النعیمي ، نظم فریق مشروع منظومة بنوك األسئلة IBS، ورشة عمل حول "بناء وتصمیم
ً االختبارات"، والتي تقام في المركز اإلقلیمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصال في الفترة من 16-23 ینایر الجاري، بحضور 50 اختصاصیا

بإدارات المناھج واإلشراف التربوي ومركز القیاس والتقویم وعدد من أعضاء الھیئات التعلیمیة بالمدارس.

ھذا وقد افتتح الحفل بكلمة ألقتھا الوكیل المساعد للمناھج واإلشراف التربوي الشیخة لولوة بنت خلیفة آل خلیفة ، بینت خالھا أھمیة تجوید
عملیة التعلیم والتعلم، مضیفةً أن ھذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش والدورات التي تعمل على تطویر ھذه العملیة، وذلك بناًء على

المتطلبات األساسیة للیونسكو وعلى نتائج التقاریر التي حصلت علیھا الوزارة من ھیئة ضمان جودة التعلیم والتدریب حول تطویر أداء
المدارس من أجل العمل للحصول على مردود أفضل، مؤكدةً أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة، وبالتالي یجب أن تركز جمیع المشاریع

التربویة على رفع مستواه وإمكانیاتھ وقدراتھ، مشیرةً إلى أن االمتحانات الوطنیة بینت العدید من األمور التي من شأنھا االرتقاء بنوعیة
ومعاییر وأسس وكفایات تطویر الطلبة.

بعدھا تحدث رئیس مشروع منظومة بنوك األسئلة أیمن یوسف بوشنب حول أھمیة ھذا المشروع، موضحاً أن الھدف من ھذه الورشة ھو بناء
كوادر وطنیة من معلمین ومعلمین أوائل واختصاصیین ومشرفین تربویین وتدریبھم على بناء وتطویر ووضع اطر مرجعیة لالختبارات

والتحقق من صالحیتھا مستندة إلى التوجیھات الرسمیة والمعاییر المناھج الدراسیة الوطنیة المعتمدة، وذلك في مادتي الریاضیات والعلوم، باإلضافة إلى تجمیع أشكال مختلفة من الصور االختباریة وذلك
وفقا لجدول مواصفات االختبار والتي یجب أن تكون ذات جودة عالیة.

والجدیر بالذكر أن مشروع "منظومة بنوك األسئلة" وفلسفتھ التي تقوم على مبادئ ونظریات القیاس الحدیثة یعد من المشاریع الریادیة والتطویریة، والذي یعكس الحاجة الملحة إلى تحسین عملیة
القیاس وتطویر أدواتھا؛ للوصول إلى توفیر معلومات دقیقة حول األفراد والمساعدة على اتخاذ القرارات بشأنھم، ویتطلب ھذا بالضرورة أن تتصف االختبارات بالصدق والثبات والعدالة في تقدیرھا

للجوانب المستخدمة لقیاسھا، حتى یمكن االعتماد علیھا والوثوق في نتائجھا وبالتالي في القرارات المتخذة بناًء على تلك النتائج.
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