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 .1الهـــدف
الهدف من وضع هذه السياسة هو اعتماد إطار ومعايير تنظيمية لتنفيذ نظام التعليم والتعلم عن بعد
خالل فترة تعليق النشاط التعليمي في المؤسسات التعليمية ألسباب تتعلق بالطوارئ واألزمات ،بما
يضمن استمرار تقديم خدمات النشاط التعليمي بفعالية وجودة.

 .2النــطـــاق والتطبيـــق
يشمل نطاق هذه السياسة كل المؤسسات التعليمية المرخصة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص
المستخدِمة آلليات التعليم عن بعد ،وتطبّق هذه السياسة على كل أفراد الكادر اإلداري والتعليمي العامل
فيها وعلى المتعلّمين وأولياء أمورهم على حد سواء.

 .3التعريفــــات
 .3.1التعليم والتعلّم عن بعد :وجود المتعلم في مكان يختلف عن مصدر التعليم ،الذي قد يكون الكتاب
أو المعلم أو حتى مجموعة الدارسين .وهو شكل من أشكال التعليم الذي يتم من خالله نقل
برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما ،المدارس على وجه الخصوص ،إلى
أماكن متفرقة جغرافيًا من خالل وسيلة اتصال إلكترونية متطورة (شبكة اإلنترنت) بين
المعلّمين والمتعلمين.
 .3.2عناصر المجتمع المدرسي :الهيئة اإلدارية والتعليمية والمتعلمين وأولياء األمور.
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 .4الســياســة
.4.1

.4.2
.4.3
.4.4
.4.5

.4.6

تم إعداد هذه السياسة بشكل استثنائي لمواجهة الطوارئ واألزمات التي تمر بها الدولة والتي
تتطلب التعلم عن بعد وسيتم تحديثها كلما استدعت الحاجة لذلك لمواكبة التشريعات والتطورات
في هذا المجال.
توفر هذه السياسة معلومات تخص اآللية والمتطلبات العامة لتفعيل أنظمة التعليم والتعلّم عن
بعد في المؤسسات التعليمية ،خالل فترة االنقطاع عن الدوام بشكله التقليدي.
تلتزم المؤسسات التعليمية بماجاء في هذه السياسة بصرف النظر عن اآللية المتبعة.
يحق لهيئة الشارقة للتعليم الخاص فرض رسوم مخالفات على المؤسسات التعليمية الغير
ملتزمة بنظام التعليم والتعلم عن بعد واتخاذ ماتراه مناسباً.
تقوم المؤسسات التعليمية بتقديم خدمات النشاط التعليمي بحسب المنهاج التعليمي والخطة
التعليمية ،التي أصدر الترخيص التعليمي بموجبها ،ويتم تقييم المخرجات بنفس الشروط،
باستثناء ما يتعلق بآلية تقديم خدمات النشاط التعليمي.
لضمان جودة عملية التعليم والتعلّم عن بعد يجب توفر العناصر التالية كحد أدنى:
 .4.6.1شبكة اإلنترنت للتواصل من خالل مواقع مبرمجة ومخصصة لذلك وفق آليّ ٍة
مناسبة.
 .4.6.2أجهزة إلكترونية بها آخر التحديثات األمنية من شركات برامجها.
 .4.6.3برامج تواصل التعلم عن بعد وتحديثاتها.
 .4.6.4التدريب على كيفية استخدام برامج التعلم عن بعد لكافة عناصر المجتمع المدرسي.
 .4.6.5المحتويات اإللكترونية لتوصيل المعلومة سواء كانت تفاعلية أو مرئية أو غيرها.
 .4.6.6المتعلّم المتابع لكل ما يخص المادة التعليمية من خالل البرامج واآللية المتبعة.
 .4.6.7ولي األمر الداعم الذي يسعى لتوفير جاهزية البيئة المواتية للتعلّم.
ب يتماشى مع اآللية المتبعة ومتابعة
 .4.6.8المعلم المختص
والمدرب لشرح المادة بأسلو ٍ
ّ
ّ
وتقييم أداء الطالب ومنحه الدرجات التي يستحقها .كما يمكن أن تتوفر من خالل
آلية التواصل حلقات النقاش المباشرة بين الطالب والمعلم لضمان كفاءة العملية
التعليمية.

 .5اإلجـــراء
 .5.1مهام هيئة الشارقة للتعليم الخاص
 .5.1.1وضع سياسيات وإجراءات التعليم والتعلم عن بعد والتي يجب إتباعها من قبل
المؤسسات التعليمية.
 .5.1.2الـتأكد من جاهزية المؤسسات التعليمية من الناحية التقنية واإلدارية لتطبيق التعليم
والتعلم عن بعد.
 .5.1.3الـتأكد من وجود خطة في المؤسسات التعليمية لتطبيق التعليم والتعلم عن بعد وقياس
المخرجات.
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.5.1.4
.5.1.5

التأكد من توفير المؤسسات التعليمية لمواد تدريبية لكيفية تطبيق التعليم والتعلم عن
بعد للمعلمين والمتعلمين وأولياء األمور.
مراقبة استمرارية وجاهزية المؤسسات التعليمية لتطبيق التعليم والتعلم عن بعد
أثناء وبعد فترة تعليق النشاط التعليمي في المؤسسات التعليمية ألسباب تتعلق
بالطوارئ واألزمات.

 .5.2مهام المؤسسات التعليمية (المدارس على وجه الخصوص):
 .5.2.1إعداد سياسة وإجراء مفصل للتعليم والتعلم عن بعد بحيث تنص على أن المؤسسة
التعليمية تتحمل مسؤولية كاملة عن الخطة التعليمية واآللية المتبعة ومجريات
ومخرجات النشاط التعليمي كما لو كانت قد أجريت بالطريقة التقليدية في الحرم
المدرسي.
 .5.2.2تنفيذ برنامج توعوي وتدريبي حول المبادرة لجميع عناصر المجتمع المدرسي.
 .5.2.3ايجاد خط ساخن للرد على استفسارات المتعلمين واولياء امورهم.
 .5.2.4توجيه المعنيين للدخول على منصة التدريب التابعة للمؤسسة التعليمية لالطالع
على كيفية تطبيق الدروس التفاعلية للتعليم عن بعد وضمان جاهزيتهم للتنفيذ بشكل
مرضي.
 .5.2.5إعداد الجداول الزمنية لخطة المواد الدراسية للتعليم عن بعد لكل حلقة دراسية.
 .5.2.6التأكد من موائمة األجهزة اإللكترونية لجميع الحلقات ،وإيجاد الحلول البديلة
بالتعاون مع أولياء أمور المتعلمين.
 .5.2.7تحقيق جودة تفعيل التعليم عن بعد للطلبة من خالل المتابعة والتحسين المستمر.
 .5.2.8عرض المناهج التعليمية إلكترونيا ً على أجهزة الحاسوب والتفاعل معها بطريقة
سلسة ومثيرة لالهتمام.
 .5.2.9تحميل نسخ إلكترونية من مختلف الكتب المتاحة لجميع المواد الدراسية ،وتمكين
الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان ،وتزويد النظام بشروح للدروس المقررة
صوتيا ً ومرئيا ً ،عن طريق معلمي هذه المواد ،حتى يتابعها المتعلم.
 .5.2.10االلتزام بحفظ السجالت اإللكترونية لكل مجريات التعليم والتعلم عن بعد ،بما في
ذلك الواجبات واالمتحانات ونتائج التقييم العائدة لها.
 .5.2.11بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تحمل شهادات اعتماد عالمية ،يلزم تضمين نظام
إدارة التعليم والتعلم عن بعد في برنامجها األكاديمي المعتمد.

 .5.3مهام أولياء األمور:
 .5.3.1توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في المنازل ،أو غيرها ،من حيث المكان
واإلنترنت والجو العام باإلضافة الى المحافظة على المظهر العام للطلبة.
 .5.3.2توفير جهاز إلكتروني لكل متعلّم الستخدامه في التعليم عن بعد (الحاسوب و /أو
األجهزة اللوحية و /أو الهاتف الذكي وغيرها).
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.5.3.3
.5.3.4
.5.3.5

تشجيع المتعلمين على ممارسة التعلّم عن بعد ،وذلك من خالل الحرص على
استكمال جميع الدروس التعليمية.
إلزام المتعلمين بالجدول الزمني المعتمد من المؤسسة التعليمية للمواد الدراسية
بحسب المنهاج المرخص.
إلزام المتعلمين بالسياسة العامة المتبعة في المؤسسة التعليمية الستخدام األجهزة
اإللكترونية في العملية التعليمية ،أثناء التعلّم عن بعد.

 .6المــراجــع
الدليل اإلرشادي لجاهزية استمرارية اعمال مؤسسات الدولة لحالة فيروس كورونا المستجد
)(COVID19
الصادر عن المجلس األعلى لألمن الوطني ،الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.

 .7المـــرفقــات
ال توجد مرفقات لهذه السياسة.
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