إدارة سلوك الطلبة
بشأن التعلم عن بعد
2020
• مقدمة :
قامت وزارة التربية والتعليم بإطالق مبادرة التعلم عن بعد لمواجهة الظروف المتغيرة والمستتتت دة التي
يمكن أن تواجه تحقيق متطلبات المدرستة امماراتية يي إن التعلم عن بعد هو أستلو من أستاليا التعلم
الذاتي الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح ،والتعليم المستمر.
وتكمن دوافع تطبيق نظام التعلم عن بعد من خالل:
 . 1تمكين جميع الطلبة من التعليم.
 . 2التغلا على العائق الزمني.
 . 3التغلا على العائق ال غرافي.
 .4االستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة.
 . 5توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.
 .6تخفيف الضتغ الطالبي على المؤستستات التعليمية في أوقات اازمات بما ال يؤسر ستلبا على
تعلم الطلبة.
ومن منطلق هتذ المبتادرة ونونهتا مستتتتتحتدستة وداعمتة لتدور دولتة اممتارات العربيتة المتحتدة الرائتد في
المبتادرات التربوية التعليمية وتحقيقا لاللتزام واالنضتتتتباط الستتتتلوني للطلبة ،والستتتتتقرار البرنامج تم
استتتتخالت وتطوير إراتتتادات وتعليمات من الئحة إدارة ستتتلوك الطلبة ب تتتورة تنست ت م مع المبادرة،
وتساعد في ن ايها ،وتحقيق االستمرارية للعام الدراسي ،ومواصلة العملية التعليمية.
وقد تم ذنر نص المخالفة الستتلونية وفق درجتها نما وردت في الئحة إدارة ستتلوك الطلبة  ، 2018وتم
مقابلتها بالمخالفة الستتتتلونية المرتبطة بالتعلم عن بعد تحقيقا لستتتتهولة ومرونة الوصتتتتول ل جرا ات
التف يلية المذنورة في الئحة إدارة سلوك الطلبة 2018م.

• ااهداف :
.1
.2
.3
.4

تعزيز السلوك امي ابي ،وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل الم تمع المدرسي.
تهيئتة البيئتة التربويتة والتعليميتة المنتاستتتتبتة من تاح وتعزيز مبتادرة التعلم عن بعتد القتائمتة على
تكامل واستمرارية التعليم؛ لمواجهة اازمات والكوارث الطبيعية.
تطبيق مبتدأ وسقتافتة التعزيز والتشتتتت يع والر تع ايتة التدائمتة لتدى الم تمع التعليمي؛ للحتد من
المخالفات السلونية خارج أسوار المدرسة (التعلم عن بعد) بأفضل الوسائل التربوية الممكنة.
توفير مرجعيتة اتتتتابطتة تحتدد القواعتد والمعتايير وامجرا ات الواجتا االيتكتام إليهتا للتعتامتل مع
ستتتتلونيتات الطلبتة ،وبمتا يضتتتتمن االلتزام بتالقيم والنظم المتدرستتتتيتة من خالل ظروف متغيرة
ومست دة.

• نطاق تطبيق إراادات إدارة السلوك :
تطبق جميع المواد الواردة على نتل مؤستتتتستتتتات التعليم العتام ( الحلقتة ااولى والثتانيتة والتعليم
الثانوي ) الخااعة لمبادرة التعلم عن بعد على مستوى الدولة.
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• التعريفات :
• التعلم عن بعد

أستتتتلو من أستتتتاليا التعلم الذاتي الذي يعتمد على استتتتتخدام التكنولوجيا
الحديثة ،ويؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح ،والتعليم المستمر.

• إدارة سلوك الطلبة

م موعة من امجرا ات للمستاعدة في اتب ستلونيات الطلبة عند التعلم عن
بعد.
إيدى ل ان إدارة المدرستة المنوط بها مناقشتة مشتكالت الطلبة من النوايي
التعليمية والسلونية ،واتخاذ القرارات المناسبة ييالها وفقا ايكام الالئحة.

• ل نة إدارة السلوك

• التبتيتئتتة التتتعتلتيتمتيتتة بيئتة عمتل الم تمع التعليمي بعنتاصتتتتر المتاديتة واالجتمتاعيتة والبشتتتتريتة
(التتتتتمتتتتتدرستتتتتتتتة والنفستتية واالفترااتتية (بيئة التعلم عن بعد) ،باستتتخدام من تتات إلكترونية
عبر ابكة امنترنت.
االفترااية)
• الح ة املكترونية

ي تتة رستتمية ينطبق عليها ما ينطبق على الح تتة في الغرفة ال تتفية من
تعليمات ولوائح وقوانين ،وقد تكون متزامنة (ب مبااتتتر) أو غير متزامنة
(نم ادر إلكترونية متاية في أي وقت).
نل قول أو فعل أو ممارستة أو نشتاط ي تدر عن الطالا من خالل تفاعله مع
البيئة التعليمية المحيطة به.

• الغيا

االنقطاع عن الدراستة (بيئة التعلم عن بعد) ليوم أو أنثر  ،أو جز من اليوم
الدراسي أو أنثر  ،ويمكن أن يكون بعذر مقبول أو غير مقبول.

• المخالفات

أي ت تتترف يقوم به الطالا وال يتستتتق مع الستتتلوك امي ابي المتوقع مما
يترك أسرا سلبيا على نفسه وعلى اآلخرين والبيئة التعليمية.

• التنمر

أي اتكل من أاتكال امستا ة واميذا المتعمد النفستي أو ال ستدي أو اللفظي
أو املكتروني أو الرقمي أو الترهيتا أو التهتديتد من قبتل طتالتا أو م موعتة
من الطلبة نحو طالا وايد أو أنثر ،أو نحو العاملين بالمدرستتة ،وعلى نحو
متكرر.

• التنمر املكتروني

استتتخدام وستتائل تقنيات االت تتال والمعلومات للشتتتم أو الستتا أو التهديد
بالعنف أو التشهير أو االبتزاز.

• ال رائم التقنية

نل فعل يرتكا متضتتتمنا الدخول غير المشتتتروع لتهديد اتتتخص أو ابتزاز
والمستتتاا بالحياة الخاصتتتة به والتشتتتهير ،وإلحاق الضتتترر به ،والدخول
لبياناته الخاصة والت رف فيها ،أو إنتاج ما من اأنه المساا بالنظام العام
أو القيم الدينية.

• السلوك

• ااجهزة املكترونية أي أداة إلكترونيتة مغنتاطيستتتتيتة ب تتتتريتة نهرونيميتائيتة ،أو أي أداة أخرى
تستتخدم لمعال ة البيانات املكترونية أو أدا العمليات المنطقية والحستابية،
والوظائف التخزينية ،ويشتمل أي وستيلة موصتلة أو مرتبطة بشتكل مبااتر،
تتيح لهذ الوسيلة تخزين المعلومات املكترونية ،أو إي الها لآلخرين.
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• قنوات التواصل

أي وستيلة للتواصتل بين المنظومة المدرستية والنطاقات والم ال التعليمية
وأوليا اامور ،وقد تشتتمل االت تتال الهاتفي والبريد املكتروني والرستتائل
الن تتتية الق تتتيرة واتتتبكات وقنوات التواصتتتل االجتماعي واماتتتعارات
والتنبيهات الذنية عبر التطبيقات الذنية بوزارة التربية والتعليم.

• المواطنة الرقمية

م موعة من الضتواب والمعايير الرقمية التي تستاعد على االستتخدام اامثل
للموارد الرقميتة المستتتتاعتدة على التوجيته والتقويم نحو يمتايتة منتافع الغير
من المخاطر المحتملة من خالل التوعية المبكرة.

• المخالفات والسلونيات في المدرسة االفترااية ( التعلم عن بعد ) :
مخالفات الدرجة ااولى
( البسيطة )
•  / 1.2تكرار التأخر عن الحضتتتور في الوقت المحدد لبد
الح ة الدراسية ودون عذر مقبول.
•  / 1.3عدم االلتزام بالزي المدرسي دون عذر مقبول.
•  / 1.6عدم اتباع قواعد الستتتلوك امي ابي داخل ال تتتف
وختارجته مثتل المحتافظتة على الهتدو واالنضتتتتبتاط أسنتا
الح تتتة ،وإصتتتدار ااصتتتوات غير الالئقة داخل ال تتتف
وخارجه.
•  / 1.8تناول الطعام أسنا الح ص.
•  / 1.10ستتو استتتعمال ااجهزة املكترونية نالحاستتو
اللويي وغيرها أسنا الح تتتة الدراستتتية ،ويشتتتمل ذل
ممارستتتتة االعا املكترونية ،وواتتتتع الستتتتماعات في
ال ف.

المخالفات السلونية البسيطة
( التعلم عن بعد )
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مخالفات الدرجة الثانية
( متوسطة الخطورة )

المخالفات السلونية متوسطة الخطورة
( التعلم عن بعد )

•  / 2.1التغيا عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.

•

•  / 2.4التحريض على الش ار أو تهديد أو تخويف أي من
الزمال في المدرسة.

•
•

 / 2.7إسا ة استعمال أي من وسائل االت ال.

التأخر لمدة ( )10دقائق عن يضتور ي تة التعلم عن بعد
عند الب المباار دون عذر مقبول.
ارتدا مالب مخالفة للذوق واآلدا العامة أسنا يضتور
الح تتة الدراستتية عند الب المبااتتر لح تتص التعلم عن
بعد.
المحتادستات ال تانبيتة أو الحتديت غير المرتب بتالتدراستتتتتة
والمعيق لستتير الدرا أسنا الب المبااتتر لح تتة التعلم
عن بعد.
الستخرية من المعلم أو أيد الزمال أسنا ي تة التعلم عن
بعد.
تناول الطعام أسنا يضور ي ة التعلم عن بعد.
إاتتتافة أي برنامج غير م تتترح به ،بما في ذل البرامج
التي يتم تشارنها ،والبرامج الم انية بهدف استخدامها.
ستو استتخدام خاصتية المايكرو فون والكاميرا والدرداتة
دون أخذ إذن مسبق من المعلم.
لعتا االعتا ( ّإال بإذن صتتتتريح من قبتل المعلم؛ نأن تكون
االعا ارورة تعليمية مرتب بالدرا).
ستتتتو استتتتتختدام ال تتتتالييتات المتتايتة عبر برنتامج
))Microsoft Teams

•
•

الغيتا عن يوم دراستتتتي وايتد (عنتد التعلم عن بعتد) دون
عذر مقبول.
تحريض الطال على عدم يضور ي ص التعلم عن بعد،
أو تهتديتدهم وتخويفهم ،وعتدم االنتظتام في التدروا في
من ات التعلم عن بعد.
افتعال المشتاجرات بين الطال ستوا المرئية أو المكتوبة
خالل الب عبر من تتتتات التعلم عن بعد :المتزامنة وغير
المتزامنة.
ّ
عدم االست ابة للقواعد المنظمة لسير الدروا.
إستا ة االستتخدام اجهزة الحاستو الوزارية خالل أو بعد
االنتها من ي ص التعلم عن بعد.
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•
•
•
 / 2.8امستتا ة اللفظية أو التطاول على الطلبة أو العاملين أو
ايوف المدرسة.

•
•

 / 2.9التدخين داخل يرم المدرسة ،وييازة أدواته.

•

مخالفات الدرجة الثالثة
( الخطيرة )

المخالفات السلونية الخطيرة
( التعلم عن بعد )

•  / 3.1التنمر بأنواعه وأاكاله المختلفة.

•

•  / 3.4محاولة التشتهير بالزمال والعاملين بالمدرستة في
وسائل التواصل االجتماعي ،وامسا ة لهم.

•
•
•

•  / 3.5انتحال صتتتتفة الغير في المعامالت المدرستتتتية ،أو
تزوير الوسائق الخاصة بالمدرسة.

•
•

•  / 3.6إتالف أو تخريا أساث وأدوات المدرستتتة ومرافقها
واالستيال عليها.

االت تتتتال ال تتتتوتي والمرئي بعتد انتهتا وقتت الح تتتتة
الرستمي مع باقي الطلبة ستوا من داخل المدرستة أو من
خارجها اغراض غير تعليمية.
استتخدام البريد املكتروني أو وستائل التواصتل االجتماعي
في الكشف عن معلومات ذات طابع اخ ي.
إزالة المعلم أو طال من الم موعة م ّما يؤدّي إلى عرقلة
سير الدرا ،وأعمال المعلم ،ويقوق الطلبة اآلخرين.
استتتخدام االفاظ النابية أو العبارات العن تترية أو غيرها
من الكلمتات (ن تتتتا أو صتتتتوتتا أو تلميحتا) التي قتد تكون
مسيئة اي مستخدم آخر.
امستتتتتا ة أو التطتتاول على الزائرين الرستتتتميين أسنتتا
الح ص خالل الب المباار.
التدخين أسنا يضتتور ي تتة التعلم عن بعد أو ييازة أي
أداة من أدوات التدخين أسنا يضور الح ة.

•
•
•

•  / 3.10ت تتتوير وييازة ونشتتتر وتداول صتتتور العاملين •
بالمدرسة والطلبة دون إذن منهم.

•

استتتخدام وستتائل تقنيات االت تتال والمعلومات الخاصتتة
بالمبادرة للشتم أو السا أو التهديد بالعنف أو التشهير أو
االبتزاز ب ورة مق ودة ومتكررة عبر أي من ة رقمية.
االاتتتتراك في القوائم والنشتتترات البريدية غير الرستتتمية
امن مبادرة التعلم عن بعد ،والنشر من خاللها لمعلومات
عن المعلمين والطال دون إذن.
النشر من خالل وسائل التواصل االجتماعي عن المبادرة.
إعطتا معلومتات اتتتتخ تتتتيتة عن طتالتا آخر بمتا في ذلت
عنوان المنزل ورقم الهاتف.
البحت عن معلومتات أو الح تتتتول على نستتتتي معينتة أو
تعتديتل الملفتات وغيرهتا من البيتانتات ،أو نلمتات المرور
التي تعود لمستخدمين آخرين على الشبكة.
الدخول واالستتتخدام لحستتا معلم أو طالا آخر بعلمه أو
دون علمه.
إتالف ااجهزة أو البرامج أو تعديلها أو إسا ة استخدامها
بأي اكل من اااكال.
العبت بتأي من برامج ومعتدات ال هتاز أو فكهتا أو طلتا
إزالتها ،أو تعمد تعطيلها.
ترنيتا أو تحميتل برامج أو منت تات من المحتمتل أن تلحق
اررا بال هاز أو الشبكة.
استتتتتخدام أي ناميرا (متوفرة ن ز من أجهزة معينة أو
تشتكل إاتافة إليها) في أي استتخدام اتخ تي ،ومشتارنة
ال تتتتور أو أيتة معلومتات عن أي من الطال وأوليتا
اامور أو العاملين أو أي اتتخص أخر من دون الح تتول
على موافقتهم ال ريحة.
استتتتتختتدام المحتوى التعليمي في ت تتتتوير وتستتتت يتتل
المحادسات بين الطلبة ونشرها دون إذن مسبق.

* مخالفات الدرجة الرابعة
( اديدة الخطورة )

المخالفات السلونية اديدة الخطورة
( التعلم عن بعد )

 / 4.1استتتعمال وستتائل االت تتال أو التواصتتل االجتماعي في
أغراض غير قانونية أو غير أخالقية أو فيما يسي للمؤسسة
التعليمية أو العاملين بها أو اآلخرين.

• إنشتتا أو فتح ارتباطات تشتتعبية ( (hyperlinksأو أية
ملفات مرفقة ّإال إذا نانت مرسلة من م در موسوق.
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•
•
•
•
•
•
 / 4.5الستتتترقة الممنه ة (المخط لها مستتتتبقا) أو التستتتتتر
عليها.

•
•

 / 4.6جلتا وييتازة وعرض وترويج مواد متاديتة أو إعالميتة
أو إلكترونيتتة غير مرخص بهتتا ،ومختتالفتتة للقيم وااخالق
واآلدا والنظام العام ،وما يخدش الحيا العام.

 / 4.8تستتريا أستتئلة االمتحانات أو المشتتارنة فيه بأي اتتكل
من اااكال.

•
•
•
•

 / 4.10التعرض بامستتا ة للرموز الستتياستتية أو الدينية أو
االجتماعية بالدولة.
 / 4.12بت أو ترويج أفكتار ومعتقتدات متطرفتة أو تكفيريتة أو
إلحادية أو مسيئة لنظم الم تمع السياسية واالجتماعية.

•
•

استتخدام برامج المونتاج التي يمكن أن تنتج محتوى غير
يقيقي وزائف ،ويتم تتتداولتته في وستتتتتائتتل التواصتتتتتل
االجتماعي.
استتخدام الشتبكة بهدف تطوير برامج تزعج المستتخدمين،
أو الختراق أو إتالف يسابات وأجهزة أاخات آخرين.
تأستي اتبكات أو ات تاالت اتبكية مجرا ات تاالت يية
بما في ذل االت تتتتاالت ال تتتتوتية أو المرئية (درداتتتتة
التتابع) دون إذن رسمي مسبق.
نشتتر أو إنشتتا أو تبادل البرم يات الخبيثة أو المشتتبوهة
أو الترويج لها.
إغراق البريد املكتروني بالرس تتتائل أو التطبيق المستخدم
للتعلم عن بعتد بتتدفق بيتانتات إلكترونيتة عتاليتة وإيقتافته عن
العمل أو تعطيله أو إتالف محتوياته
التقاط أو اعتراض -عمتتتتتتدا ودون ت ريتتتتتتح-أي ات ال
عتتتتتتتتن طريق الشبكة المعلوماتية المستخدمة للتعلم عن
بعد.
استتتتخدام الحستتتا الشتتتخ تتتي للطالا من قبل آخرين،
والدخول برقم يسابه بشكل غير قانوني.
تحميل أو نستتتتي أو تكرار و /أو توزيع المواد التي تتمتع
بحقوق طبع ونشتتتتر من دون الح تتتتول على إذن خطي
محدد من مال تل الحقوق.
استتتخدام الشتتبكة للوصتتول إلى المواد امبايية ،والملفات
الن ية ذات المحتوى غير المناسا.
إاتتتتافة أو نشتتتتر ومشتتتتارنة مواد مخلة ومخالفة للقيم
وااخالق والنظام العام ،أو ذات محتوى غير مناستا على
الشبكة.
الغش في االمتحتانتات املكترونيتة (الختاصتتتتتة بتالمبتادرة)
بكافة أنواعها ،وبأية طريقة عادية أو تقنية.
تنتاقتل يلول االمتحتانتات أو الواجبتات الختاصتتتتتة بكتافتة
الطرائق والوسائل.
إنشتتا أو نقل أو عرض أو نشتتر أو مشتتارنة أي مادة قد
تسي لسمعة دولة اممارات العربية المتحدة.
نشر أي خطا يحض على الكراهية ،والرسائل المتتابعة،
والمضتتتتايقات ،والت تتتتريحات العن تتتترية ،وغيرها من
السلونيات العدائية.

• آلية التعامل مع المخالفات :
• يتم اتخاذ امجرا ات التستلستلية ،وايتستا يستم درجات الستلوك في يال ارتكا مخالفات التعلم
عن بعد بنف امجرا ات واآلليات المذنورة بالئحة ( إدارة ستتلوك الطلبة في مؤستتستتات التعليم
العام ) مع مراعاة التعليمات التف تتتيلية المذنورة في بند امجرا ات الخاصتتتة بالمخالفات وفق
درجة المخالفة المذنورة بالتف يل في الئحة إدارة سلوك الطلبة.
• التأند من عرض المواتوعات اتمن اخت تاصتات ل نة إدارة السلوك ،وعليه يتم اتخاذ القرارات
الالزمة طبقا لالئحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام ( قرار وزاري رقم  851لسنة
 2018م ).
• في يال ارتكا الطالا من ذوي االيتياجات الخاصتتتة أو أصتتتحا الهمم اي مخالفة ستتتلونية
مرتبطة بالتعلم عن بعد يتم التنستتيق بين ل نة إدارة الستتلوك ،وفريق الدعم المدرستتي ،ومرنز
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دعم التربية الخاصتتة وذل لدراستتة الستتلوك ،وتحديد مدى عالقة المخالفة بامعاقة ،وبنا عليه
يتم اتخاذ نف امجرا ات الخاصة بذل وفقا لما ورد في الئحة إدارة سلوك الطلبة .2018
• قد يؤدي أي خرق لهذ القواعد (مخالفات الدرجة الثالثة والرابعة) إلى إجرا ات تتراوح بين
سحا يق المستخدم في الدخول ،ومراقبة االستخدام ،أو إجرا عملية استق ا الستخدام الخدمة
بأسر رجعي أو نليهما ،نما قد يؤدي في بعض الحاالت إلى مواجهة تهم جنائية ،نما ستكون هناك
إجرا ات تأديبية في يالة خرق هذ الشروط والقواعد.

• الحضور والغيا والف ل :
• تخضع آلية وإجرا ات ايتسا الحضور والغيا سوا بعذر أو دون عذر للقوانين واللوائح
ال ادرة بهذا الخ وت.

• الغش وامخالل بنظام االمتحانات :
• تخضع إجرا ات وقائع الغش للقوانين واللوائح ال ادرة بهذا الخ وت.

• أدوار ومسؤوليات ااطراف المعنية :
• امدارات المدرسية :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تشتكيل ل نة إدارة ستلوك الطلبة ،واعتماد نافة أعمالها الرستمية المحددة في الالئحة الرستمية،
والتعامل مع نافة المخالفات الواردة من خاللها ،وتفعيل خططها وبرام ها الخاصة بالمبادرة.
التأند من تفعيل يسابات المعلمين سوا ااساسيين ،أو من خارج المالك على من ات التعليم.
متابعة تفعيل المعلمين للستاعات المخ ت تة وفق ال دول المع ّد ،والتأنيد على اللغة المهنية التي
ي ا على المعلم استخدامها أسنا الب .
إعتداد الخط البتديلتة لتفتادي التحتديتات النتات تة عنتد تطبيق المبتادرة ختاصتتتتتة فيمتا يتعلق بغيتا
المعلمين.
التأند من جودة المواقف والمواد التعليمية المقدمة للطلبة في المدرسة االفترااية.
توجيه الطال للدخول على من تة التدريا ،لالطالع على نيفية تطبيق الدروا التفاعلية للتعلم
عن بعد.
إعداد جداول الستاعات المخ ت تة لفترة التعلم عن بعد وفق المنه ية التي أرستلت من العمليات
المدرسية.
التأند من امتالك جميع الطلبة لألجهزة اللويية لتفعيل التعلم عن بعد.
التنسيق مع فريق الدعم الفني لحل المشكالت التقنية التي قد تعيق التعلم عن بعد وتفاديها.
متابعة أسر تدريا المعلمين وجاهزيتهم للتعلم عن بعد.
رصتد غيا وتأخير الطال عن الح تص الدراستية أسنا الب  ،ومتابعتها مع المخت تين اتمن
طاقم إدارة المدرسة.
العمل على استتطالع آرا المعلمين ،والطلبة ،وأوليا اامور يول جودة التعلم عن بعد ،وإجرا
الخط التطويرية والتحسينية.
إعداد ورفع التقارير الخاصة بمبادرة التعلم عن بعد.
اتباع أي إراتتتادات أو توجيهات خاصتتتة بمبادرة التعلم عن بعد ،وال تتتادرة عن وزارة التربية
والتعليم.
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• ولي اامر:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

المسؤولية الكاملة عن اتفاقية المستخدم الخاصة بسياسة وقواعد االستخدام من يي :
▪ ييازة جهاز الحاسا اآللي.
▪ تشغيل البرامج الرسمية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن بعد.
▪ عدم الت وير واالطالع المباار على الب .
▪ وجود اوليا أمور الطلبة أسنا فترة الب للتوجيه وامرااد وخاصة في الحلقة ااولى.
توفير جاهزية البيئة المناسبة للطلبة في المنازل من خالل اآلتي:
▪ توفير المكان المناسا وتوفير ابكة امنترنت.
▪ المحافظة على المظهر العام للطالا أسنا الدروا.
دعم وتشتتتت يع اابنتا على ممتارستتتتتة التعلم عن بعتد بتالحرت على يضتتتتور جميع التدروا
التعليمية ،واستكمالها.
التزام ولي اامر بستداد قيمة إصتالح أو استتبدال ما تستبا ابنه في إتالفه أو فقد  ،وتحدد القيمة
في او الوسائق والمستندات المؤيّدة لذل  ،وبقرار من الل نة.
في يال امتناع ولي اامر عن الت او مع قرارات المدرستتتة ،أو تحمل مستتتؤوليته عن ستتتلوك
ابنه المخالف ،يتم رفع اامر إلى ال هات المخت ة عن طريق الشؤون القانونية.
اتباع أي إراتتتتادات أو توجيهات خاصتتتتة بمبادرة التعلم عن بعد وال تتتتادرة عن وزارة التربية
والتعليم.

• المعلم :
▪
▪
▪
▪

استتخدام جهاز الحاسو الوزاري في اانشطة والدروا التعليمية الرسمية المتوافقة مع أنظمة
وقوانين برامج التعلم عن بعد.
استتتخدام امنترنت مخ ت تا بالكامل لدعم ااهداف التعليمية والبحثية ،وبما يتوافق مع رستتالة
المبادرة وأهدافها.
االلتزام بقواعد السلوك المنضب السليمة في االت االت املكترونية ،والمحافظة على المعلومات
الشخ ية للطال .
اتباع أي إراتتتتادات أو توجيهات خاصتتتتة بمبادرة التعلم عن بعد وال تتتتادرة عن وزارة التربية
والتعليم.

• الطالا :
▪
▪
▪
▪

▪

االلتزام بااوقات والمواعيد الرسمية يسا النظم والقوانين ال ادرة بمبادرة التعلم عن بعد.
ويع د ال هتاز مستتتتؤوليتة
وجو المحتافظتة التتامتة على ال هتاز الختات تب الطتالتا بعتد استتتتتالمته ،ت
الطالا ،ويتحمل تكلفة ال هاز بالكامل في يال فقدانه أو سرقته أو تلفه اي سبا من ااسبا .
استتخدام جهاز الحاسو الوزاري في اانشطة والدروا التعليمية الرسمية المتوافقة مع أنظمة
وقوانين برامج التعلم عن بعد.
االلتزام بعتدم خرق القواعتد الختاصتتتتتة بتالتعلم عن بعتد والمتذنورة في جتدول المختالفتات يتى ال
يع ّرض الطالا نفستتتته إلى امجرا ات التي قد تتراوح بين ستتتتحا يق المستتتتتخدم في الدخول
ومراقبة االستتتخدام ،أو إجرا عملية استتتق تتا الستتتخدام الخدمة بأسر رجعي ،أو نليهما معا،
وذل يسا درجة المخالفة.
اتباع أي إراتتتتادات أو توجيهات خاصتتتتة بمبادرة التعلم عن بعد وال تتتتادرة عن وزارة التربية
والتعليم.
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• المراد ااناديمي  /ااخ ائي االجتماعي :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

االطالع والتوعية وامرااد للطلبة وأوليا أمورهم فيما يخص الالئحة الخاصة بالمبادرة.
توعية الطلبة بمنه ية التعلم عن بعد ،ومتابعة انطباعات الطلبة يولها.
توعية أوليا اامور بدورهم ومسؤولياتهم في تعلم أبنائهم عن بعد.
القيام بمتابعة الحاالت ذات المخالفات وتوسيقها نتابيا وعراتها بشتكل دوري ومستتمر على ل نة
إدارة السلوك.
المساهمة بفعالية في ل نة إدارة السلوك نونه مقررا لل نة.
متابعة تنفيذ نافة التوصيات الواردة من ل نة إدارة السلوك ،ومتابعتها مع ال هات ااعلى.
تنفيتتذ برامج توجيتته جمعي من خالل التعلم عن بعتتد ،لتزويتتد الطلبتتة وأوليتتا أمورهم بكتتافتتة
المست دات الطارئة والتعليمات امراادية امن المبادرة.
اتباع أي إراتتتتادات أو توجيهات خاصتتتتة بمبادرة التعلم عن بعد وال تتتتادرة عن وزارة التربية
والتعليم.

• رائد التغيير :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تشكيل فريق التعلم الذني الخات بالمدرسة.
تواتيح مهام فريق التعلم الذني المدرستي بشتكل وااتح (عضتو التعلم الذني من المعلم والطالا،
عضتو النضتج املكتروني ،عضتو التعلم الذني للقيادات المدرستية ،عضتو التحديات التقنية ،عضتو
االت ال الحكومي).
المشتارنة والتعاون مع إدارة المدرستة وفريق التعلم الذني في نشتر سقافة اامن املكتروني بين
الكادر التعليمي والطالبي وأوليا اامور.
متتابعتة البيئتة المتاديتة وااجهزة للحفتاظ على فعتاليتهتا ،والتتأنتد من استتتتتختدام التطبيقتات والحلول
التكنولوجية المعتمدة رسميا.
متابعة تقارير االستتتتخدام الخاصتتتة بالمعلمين والطال  ،وواتتتع خطة لتحستتتين اادا  ،وجودة
االستخدام.
اتباع أي إراتتتادات أو توجيهات خاصتتتة بمبادرة التعلم عن بعد وال تتتادرة عن وزارة التربية
والتعليم.

• منسق التعلم الذني :
▪
▪
▪
▪

واع خطة تشغيلية أو مبادرة امن الخطة التطويرية للمدرسة الستخدام التكنولوجيا في التعليم
والتعلم واماراف على تنفيذها.
التتأنتد من استتتتتختدام التطبيقتات والحلول التكنولوجيتة التي تقتدمهتا الوزارة في جميع المواد في
التعليم والتعلم  ،واماراف على تنفيذها.
متابعة البيئة المادية وااجهزة للحفاظ على فعاليتها وي ر ال عوبات التقنية ومتابعة يلولها.
اتباع أي إراتتتتادات أو توجيهات خاصتتتتة بمبادرة التعلم عن بعد وال تتتتادرة عن وزارة التربية
والتعليم.

نتل متا لم يرد ذنر في هتذ الالئحتة يطبق عليته أيكتام الئحتة إدارة ستتتتلوك الطلبتة  2018بمتا ال
يتعارض مع أيكام إدارة سلوك الطلبة في التعلم عن بعد.
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