
  عن بعد عبر االنترنات دراسةخطة التعليم في في مدرسة توماس ناست لل 

 

BBB  وهو مانعبر عنه بنظام عقد االجتماعات بالفيديوBigBlueButton 

 سيتم تعديل وتحديث خطة الدراسة في البيت بصفة مستمرة 

  على طريقة الدراسة )مجموعات صغيرة, أوقات قصيرة(سيتم اإلتفاق مع األطفال 

  15مرة واحدة في األسبوع يتم لقاء شخصي مع كل تلميذ مدته حوالي ( دقيقة وذلك عبرBBB )أو الهاتف 

  تواصل األولياء مع المعلمين أو العكس يكون 
 حسب الحاجة 
 عن طريق البريد االلكتروني 
 من االثنين إلي الجمعة إلي حد الساعة الخامسة مساءا 

 تطبيقات رض المعلم وذلك في شكل هنالك دائما واجبات منزلية حتي وإن مApps ِ(Anton-App, Sofatutor …. كما تجدون أيضا الواجبات في صندوق المدرسة. قد يتسني أيضا لبعض المعلمين )

 تسليم تالميذهم الواجبات.

 .التالميذ دون حواسيب, حواسيب لوحية أو هواتف ذكية يتحصلون على الواجبات هاتفيا من معلميهم 

 م بصفة خصوصية مع المرحلة الدراسية ومع مختلف الصفوف. وهو ما سيقوم به المعلمون.عن بعد سيتالئير الدروس س 

   النتائج تُصور مباشرة من طرف األطفال ويتم تحميلها في صندوق المدرسة(مفتوحة األطفال ميكروفونات رة )االمتحانات ستكون في شكل جلسات مصو .. 
 

 التزامات الدراسة عن بعد

 

 التالميذ:

 جباري. على التالميذ التواجد في البيت في الوقت المتفق عليه للدراسة.التعليم عن بعد إ 
 االستعداد للدروس عن بعد وذلك باختيار المكان المناسب للدراسة مع تجهيز األدوات الدراسية الالزمة. على التالميذ 
 يحدد الوقت المخصص لذلك. جبات المدرسية. المعلم)ة( هو منالقيام بالوا على التالميذ 

 المعلمون: 

 .يضع خطة يومية وأسبوعية للواجبات المدرسية والتي يقوم بها األطفال بصفة مستقلة 
 .يجيب عن أسئلة التالميذ في الوقت المخصص لذلك 
 .يُعطي تالميذه المالحظات الالزمة 



  إللكتروني.ساعة وذلك عن طريق البريد ا 24عليه اإلجابة عن أسئلة األولياء خالل 

  يتم تقييم آداء التالميذ بصفة فردية وكذلك من خالل المجموعة. 4و 3بالنسبة للصفوف 

 األولياء:

 .عليهم مساعدة أطفالهم , إذا كانوا في حاجة إلى ذلك 
 المحدد. يحرصون على توفير حواسيب, حواسيب لوحية أو هواتف ذكية ألبنائهم وتوفير كل األدوات الالزمة لبدء الدرس في الوقت 
 .قراءة البريد اإللكتروني للمدرسة بصفة منتظمة والتواصل المستمر مع المعلم 
 .تشجيع األطفال على التواصل مع المعلم)ة( في حال وجود صعوبات 

 

 المحتملة خطة الدراسة اليومية واألسبوعية

 

 انطالق الدروس  8:30الساعة  

 مة.بدءا بالتحية, حلقة الحكي, تقديم سير اليوم واألسبوع الدراسي, شرح الواجب في الصندوق المدرسي واإلاتفاق على المواد الدراسية الالز BBBالدراسة المشترك بين المعلم والتالميذ عن طريق  انطالق

تين على األقل في األسبوع, التواصل عن طريق الفيديو مع تالمي تين. المعلم هو من يحدد هذا.يجب على المعلم, مر   ذه. عند الحاجة, ممكن أن تكون أكثر من مر 

 مرحلة العمل  10:15إلى الساعة  9من الساعة 

 في هذه المرحلة يقوم التالميذ بمفردهم بواجباتهم دون التواصل مع المعلم)ة(.

 تهم.التالميذ يقومون بواجباتهم المدرسية الموجودة في كتبهم, في دفاترهم وفي ملفا

 يمكن كذلك االستعانة بمنصات التعلم الرقمي ة.

 أو الهاتف. BBBطريق يبقى المعلم في هذه الفترة في تواصل مستمر مع التالميذ )إلى أن تنتهي المقابلة( لإلجابة عن األسئلة أو التدخل عند الحاجة وذلك عن 

 تقديم المواضيع الجديدة سيحضى بوقت خاص.

 االنتهاء من الدراسة  11:15إلى الساعة  10:45من الساعة 

 .BBBاالنتهاء من الدروس مع تخصيص وقت للنقاش عن طريق 

  ال توجد واجبات منزلية!  ـــ      



 

 


