
لدعم الطالبات يف منظومة التعليم عن ُبعد

( األسرة واملدرسة)بين املصادقة ميثاق 



تمهيد



أهمية الميثاق

إدراك أن األسرة  
هي المؤثر   

في دعم ( األول)
عملية التعليم 

والتعلم

إشراك األسرة 
في عملية اتخاذ 

القرار حول 
الوسائل 

واألساليب التي 
تدعم التعليم

تبادل  المعلومات  
واألفكار بين 

األسرة والمدرسة 
بما يعود بالنفع 
على الطالبات

تفاعل أولياء 
األمور  مع األبناء 

مأثناء عملية التعل

تعاون األسرة 
ومشاركتها  

يسهم في فهم 
احتياجات الطالبة 
والطرق المناسبة 
الستثمار قدراتها 

ومواهبها

تعزيز التواصل بين 
المدرسة واألسرة 

بما يحقق 
المصلحة العامة





مسؤوليات المدرسة
 التعليمتشجيع الطالبات وأولياء األمور على تفعيل منصة.

تقديم الدعم والمساندة للطالبات وأولياء األمور بكافة الوسائل المتاحة
(االتصال والتواصل المباشر ، الرسائل النصية، رسائل الوتساب وغيرها) 

 تأخرغياب أو من متابعة حضور الطالبات بصورة مستمرة وتسجيل كل مايطرأ.

 بأدوارهم لضمانالمرشدة الطالبية -الوكيلة-القائد التربوي) قيام كل من
.استفادة الطالبات من منظومة التعليم عن ُبعد

عقد محاضرات تثقيقية ألولياء األمور في التعامل اإليجابي مع أبنائهم ومتابعتهم عن ُبعد

 التعلمتعزيز دور األسرة في تعليم األبناء وتنمية دافعيتهم حول.



المعلمةمسؤوليات 

 للطالبةتبسيط المحتوى الدراسي.

 بالطرق المناسبة الداعمةللطالبة استثمار الخبرات التعليمية للمعلم وتقديمها
.للتعلم

البحث عن أفضل الطرق واألساليب التربوية لتبسيط العمليات التعليمة.

تحفيز الطالبات وحثهم على المواظبة  وااللتزام بالدخول لمنصة التعلم عن ُبعد.

 بغياب أو تأخر عن حضور المنصة، ( المرشدة الطالبية-الوكيلة) تزويد كل من
مشكالت تربوية أو نفسية أو اجتماعية لمعالجتها



المرشدة الطالبيةمسؤوليات 

ُبعدن تفعيل الجانب التثقيفي وتوعية أولياء األمور باألساليب اإلرشادية المناسبة للتعليم ع.

 دراسة حاالت الطالبات التي تتطلب تدخل عن ُبعد وجمع كافة البيانات المطلوبة من قبل
.التعليمفي الدخول على منصة ( التأخر المتكرر-الغياب) معلماتها مثل  

 متابعة أولياء األمور والطالبات ودراسة الصعوبات التي تواجههم في الدخول على المنصة
.بالتعاون مع فريق الدعم التقني

ة التواصل االيجابي والفعال بين المرشدة الطالبية وأولياء األمور فيما يخدم  الطالبة وعملي
.التعليم 



الطالبةمسؤوليات 
 (.البايونيير) االلتزام باألنظمة والتعليمات الواردة في منصة  التعليم

االنتظام في الدخول على المنصة التعليمية وعدم الغياب أو التأخر عن دخولها.

االلتزام بحل الواجبات وأداء االختبارات وماتكلف به الطالبة من أنشطة صفية.

االستعداد الجيد والتحضير المسبق للعمل المدرسي عبر المنصة التعليمية.

المحافظة على  وقت الحصة الدراسية واستثمارها في متابعة شرح المعلمة بفاعلية.

الجد واالجتهاد في التحصيل الدراسي وتأدية الواجبات والتكليفات أوال بأول وعدم إهمالها.

التعاون مع المعلمة واالستفادة من التوجيهات التربوية والتعليمية المقدمة من قبلها .



مسؤوليات األسرة

تأمين المتطلبات األساسية المساعدة لألبناء في الدخول لمنصة التعليم .

تبصير األبناء بأهمية التعليم عن ُبعد وخصوصا في ظل الظروف الراهنة.

التعاون مع إدارة المدرسة في تنفيذ التوصيات الواردة منهم وبما يخدم مصلحة األبناء.

تشجيع األبناء  على االنتظام في الدخول اليومي على المنصة واالمتثال لألنظمة المدرسية.

المتابعة المستمرة لمستوى التحصيل الدراسي لألبناء والعمل على تعزيز دافعيتهم نحو التعلم.

تهيئة  الجو والمكان المناسبين لألبناء للمذاكرةومتابعتهم في حل الواجبات.

العمل على إيجاد جو أسري يسوده الحب واأللفة والترابط ويشجع على الحوار والتعبير عن النفس



بالتعاون نصل للهدف


