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مقدمة
اننا مبركز تطوير التعليم ( )EDCن�ؤمن �أن التقييم
يكون جيدا عندما يح�سن من جودة التعليم
.وبناء على تقييم م�ستوى القدرة على القراءة
ً
والكتابة الذي مت �إن�شا�ؤه ,قام  EDCبو�ضع تقييم
�إلكرتوين ملهارات القراءة يف ال�صفوف الدرا�سية
الأوىل ي�سمى � eEGRAأو ( EGRAاالكرتوين)  ،و
ذك لتح�سني قدرة البلدان على حتقيق الهدف من
التقييم.
يعد تقييم مهارات القراءة يف ال�صفوف الدرا�سية

الأوىل  EGRAتقييم ًا �شفه ًيا يهدف �إىل ت�شخي�ص
�أداء الطالب يف املهارات الأ�سا�سية املطلوبة
الكت�ساب القدرة على القراءة والكتابة:
كالتعرف على حروف الأبجدية وقراءة الكلمات
الب�سيطة وفهم اجلمل والفقرات واال�ستماع مع
الإدراك.
يغري  EGRAاالكرتوين الغر�ض من التقييم:
فبالإ�ضافة �إىل جمع البيانات ملراقبة التقدم على
امل�ستوى الوطني ،فهو يتيح للمدار�س و املعلمني

ا�ستخدام واجهة احلا�سوب لتحديد الثغرات
املنت�شرة بني املهارات وو�ضع الربامج العالجية
ل�سدها.
جنح تقييم  EGRAالإلكرتوين من خالل
اال�ستخدام املتطور لربنامج Microsoft® Excel -
و هوبرنامج معروف  -يف ربط التقييم بالتعليم
على م�ستوى املدر�سة �أوحجرة الدرا�سة؛ مما ي�سمح
بالتدخالت امل�ستهدفة واملعاجلة الفورية.

فوائد تقييم  EGRAالإلكرتوين مقارنة
بتقييم  EGRAالورقي
توفري الوقت :تقلي�ص الوقت املطلوب لإدارة
التقييم واحل�صول على النتائج ب�شكلٍ ملحوظ.

نتائج �سريعة:

يتيح ا�ستخدام برنامج Excel

حتليال فوريا للبيانات .وميكن للمعلمني �أو املدار�س
�أو وزارات التعليم احل�صول فو ًرا على تقرير حول
طالب �أ�سا�سي �أو حجرة درا�سية �أوحتى تقرير
على امل�ستوى الوطني الذي يلخ�ص مدى التقدم
املتعلق مبجاالت املهارات املختلفة .وميكن � ً
أي�ضا
ار�سال بيانات � Excelإىل برامج �إح�صائية مثل
� STATAأو  SPSSللمزيد من التحليل التف�صيلي.
دقة بالغة :يت�ضمن تقييم  EGRAالإلكرتوين
ما يلي:

•م�ؤق ًتا بطريقة
مدجمة بحيث يح�سب ب�شكلٍ
ً
تلقائي الوقت الذي ي�ستغرقه الطالب لإكمال
مهمة ما دون حدوث خط�أ ب�شري.
•�سجالت مدجمة تقر�أ الفقرات للطالب
وت�ضمن حتقيق التنا�سق بني النطق وال�سرعة
والتنغيم.
•القدرة على ت�سجيل �إجابات الطالب الفردية
وتلخي�ص النتائج ب�شكلٍ �إلكرتوين بحيث ال
يقوم املدراء بتف�سري النتائج �أو تلخي�صها
يدو ًيا.
�سهولة اال�ستخدام :يعمل تقييم
 EGRAالإلكرتوين على التخل�ص من عامل
الرتويع الذي غالبا ما يواكب التقييمات

الوطنية التي تخفي التحليل الإح�صائي
«خلف الكوالي�س» .و ميكن للوزارات واملدار�س
واملعلمني �إدارة تقييم  EGRAالإلكرتوين
واحل�صول على نتائج �صحيحة دون �أن يكونوا
خرباء يف الإح�صاء .و يتم عر�ض البيانات
يف  Excelوهو برنامج يعرفه �أغلب الفنيني
بالوزارة وميكنهم ا�ستخدامه.
فوائد بيئية :لن تكون هناك حاجة �إىل
الورق مع تقييم  EGRAالإلكرتوين ،وهذا من
�ش�أنه تقليل الأثر البيئي والتكلفة وت�سهيل
اخلدمات اللوج�ستية.

تقييم
الإلكرتوين امل�صمم
من قبل  EDCيربط
التقييم بالتعليم
EGRA

و�سيلة مل�صدر مفتوح

حتميل  EGRAالإلكرتوين

لقد �صمم  EGRAالإلكرتوين �ضمن برنامج  Microsoft® Excelعن طريق
ا�ستخدام وحدات املاكرو وذلك لأجل الزيادة يف ا�ستعماله على امل�ستوى
الدويل ,و تعترب هذه الوحدات كم�صادر مفتوحة .و ي�شجع مركز EDC
امل�ستعملني على تعزيز الرتابط و ذلك عن طريق ا�ضافة عادات البلد و عن
طريق اتاحة قدر �أكرب من اال�ستخدام .و �سيتم جمع كل هذه التح�سينات
و �ست�صبح متوفرة باملجان على ال�شبكة العنكبوتية من خالل م�ستعملي
االنرتنت.

 EGRAالإلكرتوين جماين و ميكن حتميله عن طريق  .eegra.edc.orgو هو
متوفر للعموم حتت رخ�صة( )Creative Commonsو �سوف يتم اخبار م�ستعملي
الربنامج امل�سجلون عند ا�صدار ن�سخ جديدة.
كما توفر هذه ال�شبكة التعليمات الأ�سا�سية و مواد تدريبية ال�ستعمال EGRA

الإلكرتوين يف امليدان.

كما �أن معظم م�ستخدمي احلا�سوب ي�ستعملون برنامج
بارتياح .و حتى بدون جتربة �سابقة يف الربجمة ،ي�ستطيع امل�ستخدمون
تكييف  EGRAالإلكرتوين لكي يالئم حاجياتهم اخلا�صة.

Microsoft® Excel

�صحة االختبار

قام مركز  EDCباختبار تقييم  EGRAالإلكرتوين بالفلبني يف يوليوز من
 2011و �أثبت على �أن هذا التقييم يقي�س القراءة و الكتابة بنف�س دقة
التقييم الذي يتم تنفيذه على الورق.
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