
دليل تقييم المهارات
للطالب

سوف تحصل عىل قرار بالتقييم وعىل 
ي 

األسباب من القائم بالتقييم. لديك الحق �ف
الحصول عىل معلومات عن كيفية تطبيق 
أسباب التقييم عىل تقييم مهاراتك. 

ستحصل عند الحاجة عىل معلومات من 
معلمك عن كيف بإمكانك إعادة االختبار أو 
رفع درجة التقييم.
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تعرف عىل أجزاء المؤهل من 
ناحية متطلبات المهارات المهنية 

واألهداف ومعاي�ي التقييم.

ي  استوضح ما يهي مهام العمل ال�ت
بإمكانك إثبات مهاراتك بشأنها.

حّدث خطة تطوير المهارات 
الشخصية )HOKS( بخطة أولية 

لالختبار وهدفك للنجاح مع المعلم.

تعرف عىل أجزاء المؤهل من 
ناحية متطلبات المهارات المهنية 
. تأكد من أنك  واألهداف والمعاي�ي

قد فهمتها.
تحدث مع ُمرشد مكان العمل لديك 
ومع ُمعلمك عن ذلك العمل الذي 
بإمكانك إثبات مهارتك بخصوصه.

تأكد من أنك تعرف جميع األشياء 
ي لديك النية بإثباتها من خالل  ال�ت

االختبار.  

ف االعتبار يتوجب أن ُيؤخذ بع�ي

 إثبات المهارة
والتخطيط لالختبار

قم بتحديث خطة تطوير المهارات 
الشخصية )HOKS( بخطة أولية 

لالختبار وهدفك للنجاح. 

ي 
أطلب مالحظة من مرشدك �ف

ف اآلخرين.  مكان العمل أو من العامل�ي
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خطط مع المعلم والُمرشد 
لمكان العمل لموعد االختبار 

وكيف ستثبت مهاراتك 
وكيف سيتم تقييم مهاراتك 

ومن الذين سيقيمونها.
 

تأكد من أنك قد تعلمت المهارات 
المهنية المستهدفة وأنك جاهز 
لالختبار. 
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ي تم  أثبت مهاراتك من خالل مهام العمل ال�ت
ي تم االتفاق بشأنها.  االتفاق بشأنها وبالطريقة ال�ت

ف ما فعلته والخيارات  ير للمقيم�ي استعد لت�ب
المتعلقة بذلك. 

 . قّيم أدائك الشخيصي
ما مدى نجاحك وهل حققت هدفك بالنسبة لمعاي�ي 
التقييم. 

ي ال ُيؤثر عىل كل حال عىل قرار التقييم.   
التقييم الذا�ت
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إذا اردت مراجعة التقييم فبإمكانك طلب 
ذلك كتابًيا من القائم بالتقييم خالل 14 

يوًما من معرفتك بنتائج التقييم.

إذا رغبت بطلب مراجعة قرار التقييم، 
فيتوجب القيام بذلك خالل 14 يوًما من 

معرفتك بمراجعة التقييم. 

أطلب من المعلم الخاص بك معلومات 
أك�ث دقة عن كيفية طلب التعديل من 

لجنة فعاليات حياة العمل كتابًيا. 

إذا أفادت لجنة فعاليات حياة العمل أنه 
قد حدث خطأ أثناء التقييم، فمن الممكن 

قرر بإجراء تقييم جديد وألسباب  أن تُ
ف آخرين.  رة ُمقيم�ي م�ب

مراجعة التقييم وتصحيحه

تدعم أدلة تقييم المهارات للطالب ولمكان العمل وللمعلم التخطيط لتقييم المهارات وتقييم 
المهارات وفًقا لمعاي�ي أساسيات المؤهل. ال يجوز تغي�ي أو حذف محتوى ومظهر الملف الذي تم 
وع الشبيكي المهارة األفضل )Parasta osaamista(، من الممكن عىل كل حال  إنشاؤه عىل الم�ش

ي تتبع لها للملف. إضافة عند الحاجة شعار وبيانات االتصال للمؤسسة ال�ت

مالحظة


