Evaluation Policy for E-Learning (2021-2022(
Dear Parents,
Elite International School has an evaluation policy put in place, based mainly on on-going assessment─
classwork, homework, quizzes, and projects ─ for all grade levels in addition to end of semester examinations
for Grades 5, 6 and 7 as detailed in the tables below.
With the implementation of the blended learning system, we will continue with the same evaluation policy to
determine how much knowledge or skills our students have acquired, though the ongoing assessments will be
administered in the following way:
a. Classwork: Scores will be based on students’ participation in live class discussions. One graded
classwork will be assigned to students each week and the score will be based on the submitted task or
written answers provided in the chat window.
b. Homework: Scores will be based on the homework assignments students submit. Students will be
given at least 24 hours to complete their tasks. Nonetheless, they will not be able to submit any
homework assignment after the due date.

c. Projects: Scores are awarded based on predetermined criteria set forth in the rubric that teachers share
and communicate with students.
d. Quizzes: Scores will be based on students’ performance in quizzes. E-quizzes are created on the elearning portal, consisting of a variety of question pools that include filling in the blanks, selecting true
or false, multiple choice as well as questions requiring short answers. Students will be notified about
any quizzes ahead to review the required content.

e. End-of-Semester Examinations: Grade 5, 6 and 7 students will take their end of semester
examinations in all subjects in the school premises as per the directives of the Ministry of Education
and Higher Education.

For foundation classes, the performance key levels will be determined based on the tasks performed in
class and uploaded on the school e-learning platform. Schoolwork and e-quizzes are assigned on a weekly
basis for students to complete within a week.
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سياسة التقييم لنظام التعلم عن بُعد للعام 2021-2022

حضرة أولياء األمور الكرام،
تعتمد مدرسة النخبة العالمية على نظام تقييم خاص بها يستند على التقييم المستمر -بما في ذلك الواجب الصفي والمنزلي والمشاريع والمسابقات-
األول والثاني للصف الخامس اإلبتدائي والسادس والسابع االعدادي ،كما
لجميع المستويات الصفيّة إضافة إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي ّ
هو مبيّن في الجداول المرفقة أدناه.
مع تطبيق نظام التعليم المدمج ،سنستمر في سياسة التقييم عينها إال ّ
أن التقييمات ستُحتسب على الشكل التالي:
أ .الواجب الصفي :تستند الدرجات على مشاركة الطالب في الصفوف الحية على البوابة االلكترونية وتأديتهم للمهام المطلوبة أو حسب
اإلجابات المكتوبة في نافذة الدردشة.
ب .الواجب المنزلي :تعتمد الدرجات على الواجبات المنزلية التي يقوم بها الطالب .يتم إعطاء الطالب فترة زمنية لتسليم الواجب أقلّها مدة ٢٤
ساعة من تاريخ اسناد الواجب .ال يستطيع الطالب تسليم الواجب بعد المدة المحددة له.

ضحة في نموذج التقييم الذي تتم مشاركته من قبل المعلمة ومناقشته مع الطالب.
ج .المشاريع :تُمنح الدرجات بنا ًء على معايير محددة مسبقًا مو ّ
د .االختبارات :تستند النتائج على أداء الطالب في اختبارات تفاعلية تنشئها المعلمة على البوابة االلكترونية وتشتمل مجموعة من أنواع األسئلة،
مثل ملء الفراغات واختيار صواب أو خطأ ،واالختيار بين إجابات متعددة واألسئلة التي تتطلّب إجابات قصيرة .ويتم إعالم الطالب مسبقًا
بهذه االختبارات ليتمكنوا من مراجعة المحتوى المطلوب.
ه .االتمتاا ات الفصلية :سيقدم طالب الصف الخامس والسادس والسابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي في جميع المواد في حرم المدرسة وفقًا
لتوجيهات وزارة التعليم والتعليم العالي.

أما بالنسبة لصفوف ما قبل الروضة والروضة األولى والثانية ،فسيتم تحديد مستويات األداء الرئيسية بنا ًء على المهام التي يتم تنفيذها في الفصل
الدراسي وتلك التي يتم تحميلها على منصة التعلم اإللكتروني الخاصة بالمدرسة .يتم تعيين العمل المدرسي واالختبارات اإللكترونية على أساس
أسبوعي للطالب لتُستكمل في غضون أسبوع.
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Evaluation System for the Academic Year 2021-2022 for Preschool
Performance Key Level
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1

English
Math
Science
Arabic
Social Studies
French

Social Emotional Development

No adequate
progress
Not assessed at
this stage

Gross Motor Skills

this stage

Religion

Exceeding
the standard

Meeting the
standard

Approaching
the standard

Art/ Music and PE

Evaluation System for the Academic Year 2021-2022 for Pre-K and K
Performance Key Level
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1

English
Math
Science
Arabic
Social Studies
French

Exceeding
the standard

Meeting the
standard

Religion

Approaching
the standard

No adequate
progress
Not assessed at
this stage

Fine Arts
Academic Development Skills
Social Development and Work
Habits

Not assessed at
this stage

Physical Education
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