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أولياء األمور األعزاء -
الموضوع :تمرين "التعلم عن بعد" أثناء حاالت الطوارئ لسنة 2018
سعقد تمرين الدفاع الوطني في المؤسسات التعليمية لسنة  2018في شهر فبراير شباط .كجزء من االستعداد
والتأهب لحاالت الطوارئ سيجري تمرين "التعلم عن بعد" ،الذي خالله سينشط التالميذ من المدرسة أو من
المنزل ،وذلك ابتداء من ساعات ما بعد دوام المدرسة وحتى الساعة  .22:00ممارسة "التعلم عن بعد" ستقام من
يوم األحد18.2.2018وحتى يوم الخميس .22.2.2018
استخدام بيئة اإلنترنت بشكل عام والتعلم عن بعد بشكل خاص في األوقات االعتيادية والروتينية وفي حاالت
الطوارئ ،هو بديل آخر إلطار نشاط التعلم .عندما ال يستطيع التالميذ و /أو المعلمين الذهاب إلى المدرسة جسديا
فإن التعلم عن بعد يم ّكن المعلمين من إجراء روتين تعليمي من المدرسة ،المنزل ،أو من مكان تعليم خاص ،حيث
يدرس التالميذ في المنزل ويتواصلون عبر اإلنترنت.
من المهم التعرف على "الموقع المدرسي" والصفوف الدراسية االفتراضية لكي يعرف التالميذ كيفية استخدامها
والتواصل من خاللها مع زمالئهم ،مع الطاقم الدراسي ومع العاملين في المدرسة ،إن كان ذلك في األيام
االعتيادية الروتينية أو أثناء حاالت الطوارئ .يش ّكل موقع المدرسة أداة اتصال رئيسية تم ّكن التواصل بطرق
مختلفة مع الطاقم التعليمي في المدرسة (مربي صف أوالدكم ،مستشار ،مدير المدرسة ،إلخ).
خالل هذا التمرين سيمارس التالميذ أشكال متعددة من التعلم عن بعد:
 .1أداء مهمة عبر اإلنترنت ،حيث سيتم نشر هذه المهمة في قاعدة البيانات المهنية للصف في موقع المدرسة.
 .2التواصل والحديث عبر اإلنترنت مع المعلم في منتدى الصف على موقع المدرسة أو في منتدى المواضيع
المهنية االفتراضية.
 .3المشاركة بحصة متزامنة ببث حي ومباشر في مواضيع مختلفة حسب الفئة العمرية (مجموعة متنوعة من
المحاضرات عبر اإلنترنت).
أنتم مدع ّوو ن للدخول لفضاء "التعلم عن بعد أثناء حاالت الطوارئ" والتعرف على األنشطة المتنوعة المقدمة
للتالميذ بأساليب التعلم عن بعد.
من المهم التعرف على كافة النشاطات وتجربتها مسبقا وذلك ألن التمرين والممارسة أثناء الحياة االعتيادية
والروتينية يعتبر األساس للسلوك أثناء حالة الطوارئ.
نقدر لكم تعاونكم ومساندة أوالدكم،
مدير المدرسة
(على كل مدير مدرسة أن يضيف اسمه والتوقيع على الرسالة الموجهة إلى اآلباء واألمهات .نحن نشجع كل
مدير صياغة رسالة مماثلة وفقا للفئة العمرية للمدرسة).
هناك توجيهات أخرى لألهل في السحابة التربوية.
كل مدرسة تقوم بإضافة رابط لموقع المدرسة هنا.
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