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المقدمة

عام جديد  ..وعودة آمنة  ..لنتعلم بحذر.
من أهم المرتكزات التي توليها وزارة التعليم عناية فائقة لبداية العام الدراسي الجديد هي:
• تحقيــق عــودة آمنــة وصح ّيــة ألبنائهــا الطــاب والطالبــات فــي كافــة المراحــل الدراســية ،ولمنســوبيها
مــن الهيئــة التعليم ّيــة واإلدار ّيــة،
•اســتدامة واســتمرارية الرحلــة التعليم ّيــة اآلمنــة لمنســوبي المدرســة منذ الدخول لهــا وحتى االنصراف
منها.
وألجــل ذلــك جــاء هــذا الدليــل االرشــادي ليوضــح للمســتفيدين التعليمــات واإلرشــادات واإلجــراءات والنمــاذج
التشــغيلية التــي يجــب اتباعهــا وكذلــك يســلط الضــوء علــى مصــادر وآليــات التعليــم اإللكترونــي وخطــوات
التفعيــل األمثــل لــه فــي كل دور.

وهللا نسأل التوفيق و السداد لما فيه الخير ألبنائنا و بناتنا الطالب و الطالبات...
*****
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ﻳﺒﺪأ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ
ﻣﺴﺎء
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ3 :
ً
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 7 :ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ

ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ

إﻋﺪاد ﺟﺪول ﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
وﻓﻖ اﻟﻤﺤﺪدات

دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻟﻠﻄﻼب وإﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﺣﻮل
اﻧﺘﻈﺎم أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
وﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪى
اﻟﻄﺎب ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  1441 / 1440ﻫـ
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺚ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺳﻨﺎد ﻣﻌﻠﻤﻲ

اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ

ﻟﻠﻨﺼﺎب اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﺳﺘﺨﺪام
أﺳﺎﻟﻴﺐ وأدوات اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
وﺑﻨﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
واﻟﺸﺮوط

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻠﻄﻼب
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻤﺸﺮﻓﻲ

ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺐ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب

اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل
وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻟﺪرﺟﺎت وﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب
وﻓﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻲ

راﺑـــﻂ ﻣــﻨﺼــﺔ ﻣــﺪرﺳــﺘــﻲwww.Madrasati.sa :

ﺗـــــــــــــﺮدد ﻗــــــﻨـــﺎة ﻋــــــﻴـــﻦ :ﻋﺮﺑﺴﺎت 12437
راﺑﻂ ﻣﻨـﺼﺔ اﻟﻌـﻮدة اﻻﻣﻨﺔhttps://backtoschool.madrasati.sa/#intro :

اﻟﺪﻋﻢ:

ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ

اﻟﺮﻗﻢ19996-920033988 :
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
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النموذج التشغيلي للمدارس بجميع المراحل:

جميــع المقــررات تــدرس إلكترونيًــا عبــر المنصــات التعليميّــة المعتمــدة ،باالســتفادة مــن البــث التلفــازي
والرقمــي.

المهام والمسؤوليات لقائد المدرسة

تنفيــذ الواجبــات الــواردة فــي الدليــل التنظيمــي واإلجرائــي لمــدارس التعليــم العــام والمعاهــد ومراكــز التربيــة
الخاصــة ،إضافــة إلــى المهــام اآلتيــة:
•تكوين اللجنة التشغيلية للعودة للمدرسة.
•إعداد جدول لحضور المعلمين للمدرسة وفق المحددات.
•متابعــة تنفيــد المعلميــن لخطــة الفاقــد التعليمــي لــدى الطــاب للعــام الدراســي الســابق  1441/1440هـــ فــي
بدايــة العــام الدراســي الحالــي.
•التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم بالمستجدات حول انتظام أبنائهم ومستواهم التعليمي.
•متابعــة تدريــس المعلميــن للنصــاب المقــرر عــن بعــد والتخطيــط الكتابــي وتنفيــذ األنشــطة واســتخدام
اســاليب وأدوات التقويــم وبنــاء االختبــار وفــق الضوابــط والشــروط.
•متابعة المعلمين في تفعيل المنصات التعليمية المعتمدة واستثمار البث التلفزيوني والرقمي.
•تنفيذ اختبارات للطالب وتحليل النتائج وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين.
•متابعة المعلمين في تهيئة الطالب لالختبارات المركزية والتقويمية.
•دراسة وتحليل مؤشرات التحصيل الدراسي للطالب وإعداد البرامج الداعمة للتحسين.
•اإلشراف على ادخال وتدقيق المعلمين لدرجات ومهارات الطالب وفق البرنامج الحاسوبي.
•االشراف على تسليم الكتب الدراسية للطالب.
•متابعة إسناد معلمي المدرسة لمشرفي التخصص.
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رحلة قائد المدرسة في التعليم اإللكتروني

دور قائد المدرسة قبل بدء الدراسة
علــى قائــد المدرســة متابعــة منســوبي المدرســة وأوليــاء األمــور ،والتحقــق مــن التخطيــط الجيــد ،واالســتعداد
قبــل بــدء الدراســة وذلــك مــن خــال البنــود اآلتيــة:
•توفير جهاز حاسب آلي  /جهاز ذكي لمتابعة المهام اإللكترونية ،وكذلك وجود شبكة اتصاالت جيدة.
•التدرب على برامج القائد على منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.
•االطالع على أدلة االستخدام لمنصة مدرستي والتعرف على أدواتها المتاحة له .
•االطــاع علــى الئحــة الســلوك الرقمــي ،وسياســة اســتخدام المنصــة ،وحــث المعلميــن والطــاب علــى االطــاع
عليها .
•التأكــد مــن الحســاب الخــاص بــه وبالمعلميــن وبالطــاب والتأكــد مــن تســجيلهم وإمكانيــة الدخــول علــى منصــة
مدرســتي مــن خــال حســاب ( Microsoft Office 365التواصــل مــع قنــوات الدعــم الفنــي للحصــول عليــه).
•االطالع على دليل المؤشرات التشغيلية آللية قياس إنجاز مهام قائد المدرسة ومنسوبيها.
•التعرف على طرق التواصل مع الدعم الفني للتواصل معهم في حال وجود معوقات للعمل.
• التحقــق مــن بيانــات الطــاب والمعلميــن والجــداول الدراســية وتهيئــة ُ
ً
وفقــا
الشــعب والفصــول الدراســية
للتفصيــل المذكــور فــي اآلتــي:
•إعــداد الجــدول المدرســي مــن خــال تحديــد (وقــت بدايــة اليــوم الدراســي ،والحــد األقصــى للحصــص فــي
اليــوم ،ومــدة الحصــة ،ومــدة الراحــة ،ومــدة حصــة النشــاط ،والفــرق بيــن الحصــص ،وأيــام اإلجــازات) (فــي
حــال عــدم ظهورهــا تلقائ ًيــا).
•إضافــة الفصــول المدرســية مــن خيــار إعــداد الجــدول والفصــول المدرســية  -الفصــول المدرســية (فــي حــال
عــدم ظهورهــا تلقائيًا).
•تحديــد البيانــات التعليميــة  -اســم الفصــل المدرســي  -الوصــف  -عــدد مقاعــد الطــاب (فــي حــال عــدم
ظهورهــا تلقائيًــا).
•التأكــد مــن تطابــق بيانــات الطــاب والمعلميــن مــع نظــام نــور (الطــاب علــى نفــس المرحلــة التعليميــة،
المعلميــن علــى نفــس المقــررات)
•إضافــة الطــاب علــى الفصــول المدرســية مــن خــال إدارة بيانــات الطــاب لــكل فصــل دراســي ( فــي حــال
عــدم ظهورهــا تلقائ ًيــا ).
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•إضافــة المعلميــن علــى الفصــول المدرســية مــن خــال إدارة المعلميــن لــكل فصــل دراســي وتحديــد
المقــررات التــي يدرســونها فــي كل فصــل ( فــي حــال عــدم ظهورهــا تلقائيًــا).
•بنــاء وإدارة الجــدول الدراســي للفصــول الدراســية مــن خــال الجــدول الدراســي لــكل فصــل دراســي ( فــي
حــال عــدم ظهورهــا تلقائ ًيــا).
•العمل على التحديث الدوري للبيانات السابقة.
•حــث المعلميــن علــى التخطيــط؛ لبنــاء الــدروس الرقميــة وتهيئتهــا علــى الجــداول الدراســية ،باالســتفادة مــن
مصــادر المحتــوى الرقمــي المتوفــر علــى المنصــات (بوابــة التعليــم الوطنيــة عيــن ،قنــوات عيــن يوتيــوب).
•التواصــل مــع أوليــاء األمــور وتهيئتهــم بنطــاق المدرســة ونمــوذج التشــغيل المطبــق فيهــا وآليــة التعلــم
اإللكترونــي.
•تنظيــم لقــاءات افتراضيــة  /حضوريــة مــع منســوبي المدرســة ،وأوليــاء األمــور؛ إلنجــاز وتيســير التهيئــة
والتخطيــط لألعمــال.
•الرفع بالتحديات والمشكالت للجهات المعنية في حال وجودها.
•حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك للتوزيع الصحيح للجداول الدراسية.
•الرفــع إلدارة التعليــم بوضــع الطــاب ذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى توفيــر ادوات التعليــم عــن بُعــد (األجهــزة،
شــبكة االتصال).
•إنشاء فصول افتراضية فردية للطالب ذوي اإلعاقة ومواءمتها مع الجدول الدراسي.

العودة إلى المدارس
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دور قائد المدرسة اثناء الدراسة
على قائد المدرسة المتابعة المستمرة من خالل ما يلي :
•التأكــد مــن التجهيــزات اإللكترونيــة (األنترنــت ،األجهــزة) والبيئــة المناســبة الداعمــة للتعلــم اإللكترونــي
للمعلميــن والطــاب.
•تســجيل الدخــول اليومــي لنظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي (مدرســتي)  www.Madrasati.saبواســطة اســم
المســتخدم ،وكلمــة المــرور الخاصــة بقائــد المدرســة علــى حســاب ( ،Microsoft Office 365فــي حــال عــدم
معرفتــه يتــم التواصــل مــع قنــوات الدعــم الفنــي).
•التحقق من أداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية في استهاللية اليوم الدراسي (عن بُعد).
•التحقق من إنجاز المعلمين للمهام المطلوبة منهم ،واستقرار العمليات التعليمية اإللكترونية.
•التحقــق مــن متابعــة المرشــد الطالبــي لألنشــطة اإللكترونيــة علــى ســاحات النقــاش العامــة للمدرســة،
وإرســال اإلعالنــات التوعويــة ،واالرشــادية لمنســوبي المدرســة فــي وقتهــا الصحيــح.
•بناء وإدارة جدول جلسات الخدمات المساندة لطالب التربية الخاصة عند حاجة الطالب ذوي اإلعاقة لها.
•تكويــن لجنــة خاصــة للطــاب ذوي اإلعاقــة مكونــة مــن ( معلــم التربيــة الخاصــة  /معلــم تعليــم عــام  /المرشــد
الطالبــي  /معلــم التدريبــات الســلوكية /معلــم تدريبــات نطــق  /أخصائــي العــاج الوظيفــي  /وكيــل شــؤون
الطــاب بالمدرســة) ويتــم مــن خــال اللجنــة تحديــد المســتوى األداء الحالــي للطفــل ،وعقــد اجتماعاتهــم مــع
ولــي أمــر الطالــب .
•االجتمــاع مــع لجنــة القبــول واألهليــة ولجنــة الخطــط التعليميــة؛ للتأكــد مــن اختيــار األســاليب والطــرق المالئمة
لتقييــم الطــاب ذوي اإلعاقة.
•عقد اجتماعات دورية (حضور يًا أو إلكترونيًا) مع منسوبي وذلك لمتابعة ما يلي:
•خططهم وأعمالهم وتسهيل التحديات التي تواجههم.
•تبادل الخبرات بين المعلمين.
•التحقــق مــن تنفيــذ اللقــاءات االفتراضيــة بيــن منســوبي المدرســة وبعضهــم البعــض بمــا يخــدم اســتدامة
العمليــات التعليميــة واإلداريــة فــي المدرســة.
•التحقــق مــن تنفيــذ اللقــاءات االفتراضيــة مــع أوليــاء األمــور بمــا يدعــم تعلــم الطالــب ،وتعديــل الســلوك الرقمي
والممارســات أن تطلــب األمر.
•التحقــق مــن دخــول الطــاب وإنجــاز المهــام المســندة لهــم مــن المعلميــن واتخــاذ اإلجــراءات العالجيــة فــي
حــال وجــود فاقــد تعليمــي.
•حضور الحصص للمعلمين والتحقق من سير العملية التعليمية كما خطط لها.
•االطالع على التقارير واإلحصاءات (تقارير المعلمين ،وتقارير الطالب ،وتقارير المدرسة)
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األدوات والعملية التعليمية
علــى قائــد المدرســة التواصــل بشــكل مســتمر مــع المعلميــن والطــاب مــن خــال منصــة مدرســتي؛ لمعرفــة كافــة
المســتجدات والمهــام المطلوبــة منهــم ،والتفاعــل معهــم بالشــكل الصحيــح ،وكذلــك معرفــة كافــة البدائــل المتاحــة
لهــم للعمليــة التعليميــة.

الرحلة التعليمية لقائد املدرسة

الدخول على النظام

ضبط اعدادات الجدول الدراس ي

اسناد األدوار واملهام ملنسوبي
املدرسة

متابعة املعلمين ومنسوبي املدرسة
في تنفيذ املهام

التحقق من تطابق بيانات الطالب
واملعلمين والفصول الدراسية مع نور

عقد لقاءات افتراضية والتواصل
مع منسوبي املدرسة

االطالع على تقارير اإلنجاز واتخاذ
اإلجراءات التصحيحية

ويجــب علــى قائــد المدرســة معرفــة المحــاور األساســية للعمليــة التعليميــة والبدائــل المتاحــة لهــا لــكل نطــاق
وهي:

•مصادر المحتوى التعليمي
•األنشطة التعليمية
•التقييم واالختبارات

العودة إلى المدارس
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أوال :مصادر المحتوى التعليمي

•الكتاب المدرسي :يمكن للطالب والمعلم االستفادة من الكتاب المدرسي بشكل مباشر.
•البــث المباشــر لشــرح الــدروس علــى قنــوات عيــن الفضائيــة :وفــرت الــوزارة شــرح كامــل لكافــة المــواد عبــر
قنــوات عيــن الفضائيــة ،يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس الخاصــة بــه عبــر متابعــة قنــوات عيــن الفضائيــة
والتــي تخصــص قنــاة فضائيــة لــكل مرحلــة دراســية ،ويقــدم معلمــون ومشــرفون تربويــون مميــزون الشــرح
لكافــة دروس الطالــب عبــر القنــاة.
•االطــاع علــى الــدروس المســجلة علــى قنــوات عيــن علــى اليوتيــوب :يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس
الخاصــة بــه كذلــك عبــر قنــوات عيــن علــى اليوتيــوب ،وهــو نفــس الشــرح المقــدم عبــر قنــوات عيــن الفضائيــة،
ويتميــز العــرض علــى اليوتيــوب بإمكانيــة إيقافــه والرجــوع لــه والتحكــم فيــه بشــكل كامــل.
•مشــاهدة البــث للــدروس مــن خــال حســاب الطالــب علــى منصــة مدرســتي :كذلــك يتــم بــث الشــرح لقنــوات
ً
متوافقــا مــع جــدول الطالــب الدراســي.
عيــن الفضائيــة فــي حســاب الطالــب وغال ًبــا ســيكون
•المحتــوى اإللكترونــي علــى عيــن بوابــة التعليــم الوطنيــة :يمكــن للطالــب والمعلــم االســتفادة مــن المحتــوى
اإلثرائــي المتنــوع ،مثــل( :الكتــب المدرســية ،العــب وتعلــم ،اختبــارات عيــن  ،مراجعــات عيــن ،التشــويقات ،الواقــع
المعــزز ،عيــن  ، 3dتجــارب عيــن  ،مصــادر أخــرى).
•المحتــوى المقــدم مــن قبــل معلــم المــادة :كمــا يمكــن للطالــب االســتفادة مــن المحتــوى اإلثرائــي الــذي يرســله
المعلــم بشــكل مباشــر للطالــب حســب مــا يــراه المعلــم مناسـبًا.

العودة إلى المدارس

الدليل اإلرشادي لقائد المدرسة
 1442هـ

13

ثانيا :األنشطة التعليمية
ً

هــي كافــة األنشــطة التــي يســتطيع الطالــب القيــام بهــا ســواء تزامنيــة أو غيــر تزامنيــة باســتخدام أدوات
التعليــم اإللكترونــي ،أو بدونهــا ومنهــا:
• الواجبــات اإللكترونيــة :والمقصــود بهــا حــل الواجبــات اإللكترونيــة؛ عبــر نظــام إدارة التعلــم ،والتــي يتــم حلهــا
وتســليمها إلكترونيًــا.
•األنشــطة اإللكترونيــة :أداء األنشــطة التــي ُتــدرج مــن المعلــم علــى النظــام والتفاعــل معهــا حســب توجيهــات
المعلــم.
•حلقــات النقــاش :المشــاركة فــي حلقــات النقــاش اإللكترونيــة العامــة وســاحات النقــاش؛ لمناقشــة موضوعــات
تربويــة وتعليميــة مــع المعلــم ومنســوبي المدرســة.
•التواصــل مــع المعلــم والطــاب إلكترون ًيــا :التواصــل بيــن المعلــم والطــاب؛ مــن خــال نظــام إدارة التعلــم عبــر
البريــد اإللكترونــي فــي النظــام وغيــره ،ويجــب علــى المعلــم إعــام الطلبــة بالئحــة الســلوك الرقمــي وتحديــد مواعيــد
التواصــل اإللكترونــي بينهــم وقنواتــه ،والوقــت الــذي سيســتغرقه المعلــم للــرد علــى الطلبــة فــي حــال التواصــل
إلكترون ًيــا.
ملحوظــة مهمــة :ســيتم اســتخدام مجموعــة مــن االســتراتيجيات المتنوعــة للتعليــم ،بمــا يتوافــق مــع مختلــف
النطاقــات األحمــر ،البرتقالــي ،األخضــر وســيتم التركيــز بشــكل كبيــر علــى اســتراتيجية الفصــل المقلــوب ،والتــي تعتمــد
علــى تلقــي الطالــب المعلومــة بنفســه ثــم التفاعــل مــع المعلــم لمناقشــة التســاؤالت ،وتثبيــت معلومــات المحتــوى
التعليمــي.

ً
ثالثا :التقييم واالختبارات

• التقييــم اإللكترونــي :التقييــم اإللكترونــي الــذي يُعــد مــن المعلــم ،ويُســند للطالــب علــى النظــام؛ لقيــاس نتائــج
تحقيــق األهــداف علــى مســتوى (الحصــة أو الــدرس أو الفصــل الدراســي).
•التقييــم الذاتــي اإللكترونــي المفتــوح :يمكــن للطالــب تقييــم نفســه؛ عبــر بنــوك األســئلة المتوفــرة فــي نظــام إدارة
التعلــم ،وبوابــة عيــن التعليميــة.
•التقييــم (االختبــار) النهائــي حضور ًيــا (ورق ًيــا أو إلكترون ًيــا) :حضــور التقييــم (االختبــار) النهائــي فــي المدرســة وتنفيــذه
ورق ًيــا ،أو تأديــة االختبــار إلكترون ًيــا مــن خــال منصــة االختبــارات.
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آلية تقييم قائد المدرسة عبر منصة مدرستي

المؤشرات التشغيلية وآليات التقييم والتفعيل:

•اكتمال بيانات مدرسته لكافة المستفيدين.
•ضبط إعدادات المدرسة والجداول والمواد الدراسية.
•المتابعــة الدوريــة ألعمــال المعلميــن ومنســوبي المدرســة ودخولهــم بشــكل مســتمر علــى المنصــة وأداء
المطلــوب منهــم.
•المتابعة الدورية للطالب ودخولهم بشكل مستمر على المنصة وأداء المطلوب منهم.
•ســيؤثر مــدى تفعيــل الطــاب والمعلميــن علــى تقييــم تفعيــل قائــد المدرســة للمنصــة؛ لذلــك البــد لــه مــن
المتابعــة الجيــدة إلنجــاز أعمــال منســوبي المدرســة مــن طــاب ومعلميــن فــي المهــام ،وحثهــم علــى المشــاركة
واالنجــاز.
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التدريب والدعم الفني
التدريب:
ُصممت حقيقة تدريبية ورُفعت على منصة المركز الوطني للتطوير المهني؛ إلرشاد قائد المدرسة وتمكينه
من االستخدام األمثل لمنصة مدرستي ،وتتضمن هذه الحقيبة ما يلي::

•فيديوهات قصيرة لشرح خدمات النظام وأدواته.
•أنفوجرافيك يوضح دور قائد المدرسة وصالحياته في النظام.

الدعم الفني:
في حال واجه المعلم أي تحديات تقنيّة أو فنيّة يمكنه التواصل مع الدعم الفني؛ عبر قنوات اآلتية:
•منصة مدرستي.
•هاتف الدعم الفني .920033988
•نظام المحادثة الفورية الشات بوت.
•التواصل مع مكتب التعليم المشرف على المدرسة ،منسق تقنية المعلومات بإدارة التعليم.

األدلة المساندة
يمكــن لقائــد المدرســة الحصــول علــى الدعــم التفصيلــي لكيفيــة اســتخدام منصــة مدرســتي مــن خــال؛ دليــل
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي (مدرســتي).

backtoschool.sa
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توجيهات خاصة لقائد المدرسة
لكــي تنجــح فــي تحقيــق أهــداف النمــوذج التشــغيلي للتعليــم اإللكترونــي بكفالــة وفعاليــة للمرحلــة القادمــة
وتقديــم الدعــم لمنســوبي مدرســتك ،وهــذه توجيهــات تســاعدك فــي تحقيــق ذلــك:
•االســتعداد والتخطيــط المبكــر لكافــة المهــام لمعالجــة التحديــات وتوفيــر المتطلبــات وتوضيــح األدوار
للمعنيــن بهــا.
•التواصل الفعال مع منسوبي المدرسة من خالل أدوات التواصل المتوفرة في منصة مدرستي.
•المتابعة المستمرة والتحديث الدوري للبيانات الخاصة بالمدرسة.
•التحفيز وإبراز الممارسات المثلى للمعلمين.
•حث المعلمين على مراعاة أنماط التعليم المختلفة للطالب في حال تطبيق التعلم اإللكتروني عن بعد.
•حــث المعلميــن علــى ضــرورة تقديــم التغذيــة الراجعــة للطــاب علــى األنشــطة اإللكترونيــة ،أوالتقييمــات التــي
يُكلــف بهــا الطالــب.
•حــث المعلميــن علــي ضــرورة الــرد الســريع لالستفســارات اإللكترونيــة التــي ُترســل مــن الطالــب؛ لضمــان عــدم
تعطــل العمليــة التعليميــة فــي التعليــم اإللكترونــي.
•حــث المعلميــن علــى ضــرورة التواصــل المســتمر مــع أوليــاء األمــور بشــكل مســتمر؛ لتفقــد احتياجــات الطــاب،
والمشــاكل التقنيــة التــي يواجهونهــا وخاصــة فــي التعليــم اإللكتروني
•حــث المعلميــن علــى تســجيل حضــور الطــاب باســتمرار وخاصــة فــي العالــم اإللكترونــي ،ويمكــن االطــاع علــى
سياســات الحضــور والتقييــم.
•حث المعلمين على التطوير المهني والتعلم الذاتي.
•حــث معلمــي التربيــة الخاصــة والمرشــد الطالبــي ،أو مــن يــراه القائــد مناسـبًا علــى ضــرورة التواصــل المســتمر
مــع أوليــاء األمــور ؛لتفقــد احتياجــات الطــاب ذوي اإلعاقــة ،والمشــاكل التقنيــة التــي يواجهونهــا فــي التعليــم
اإللكترونــي.
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الخاتمة

إن التطــور التقنــي الهائــل والمتواتــر فــي مجــال تقنيــات التعليــم
التعليــم والتع ّلــم َ
يســهم فــي جعــل عمليّــة ّ
ّــة وإنتاجي ً
أكثــر فاعلي ً
ّــة،

ُ
ٌ
ٌ
حديثــة جعلــت التعليــم والتعلــم
وطــرق
أســاليب
حيــث ظهــرت
ٌ
أكثــر متعــة وســهولة ،ونظــام إدارة التعليــم اإللكترونــي يوفــر لكافــة
المســتفيدين األدوات التــي تســهم فــي ذلــك وتوفــر اإلمكانــات
ويســر
للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة الوطــن نحــو التحــول الرقمــي.
ّ
إدارة التعليــم اإللكترونــي اســتقبال كافــة ملحوظاتكــم علــى الدليــل
ـاء علــى مــا ســيتم جمعــه
وكل مــا جــاء فيــه يمكــن تعديلــه أو تغييــره؛ بنـ ً
ميدانيًــا مــن تغذيــة راجعــة بشــأن مــا ورد فــي الدليــل.
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