
محــددات تطبيــق أدوات التعليــم اإللكترونــي فــي منصــة 
مدرســتي وروضتــي فــي الخطــط الدراســية المطــورة

تخضع هذه السياسة للتطوير والتحديث المستمر وفق ما يطرأ من مستجدات على التعليم

للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ 

اإلصدار الثاني

محرم ١٤٤٤هـ 
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محددات تطبيق أدوات التعليم اإللكتروني في منصة مدرستي 
يوفــر نظــام إدارة التعلــم )مدرســتي( العديــد مــن األدوات التــي تســاعد المســتفيدين علــى 
تطبيــق التعليــم اإللكترونــي، فيمــا يلــي وصــف للحــد األدنــى المطلــوب لتطبيــق أدوات التعليــم 

اإللكترونــي وفقــًا لمــا تــم إقــراره فــي الخطــط الدراســية المطــورة للعــام 1444هـــ  .

أواًل: المعلم/ـة
إنشاء الواجبات اإللكترونية عبر منصة مدرستي وإسنادها للطالب.	 
إنشــاء األنشــطة التعليميــة )المهــام األدائيــة( عبــر منصــة مدرســتي وإســنادها للطالــب 	 

والتي تشــمل »أنشــطة االســتقصاء واالستكشــاف والمطويات والعروض التقديمية والخرائط 
المفاهيميــة والمعرفيــة والرحــات المعرفيــة وملــف األعمــال، والمشــاريع والتقاريــر…….« 

حســب طبيعــة المــادة الدراســية.
إنشــاء االختبــارات التقويميــة باســتخدام أداة االختبــارات فــي منصــة مدرســتي أو باســتخدام 	 

نمــاذج مايكروســوفت بهــدف قيــاس نواتــج التعلــم. 
إعــداد الحصــة الدراســية فــي الجــدول الدراســي فــي منصــة مدرســتي ســواًء كان التعليــم 	 

ــدرس  ــك مــن خــال إدراج عناصــر ال ــط الحصــة الدراســية وذل ــًا أو عــن بعــد، يجــب تخطي حضوري
)األهــداف – اإلثــراءات التعليميــة مــن المنصــات التعليميــة المعتمــدة- المحتــوى المرئــي....( 
وإضافــة عناصــر التقييــم )الواجبــات- االختبــارات...( وفقــًا للجــدول الدراســي األســبوعي مــع 
مراعــاة وضــع التعليمــات للطــاب فيمــا يخــص آليــة االســتذكار أو اســتيفاء متطلباتــه. هــذه 
ــر  ــدرس غي ــدرس متزامــن أو يكتفــى بال ــط للفصــل االفتراضــي فــي حــال ال الحصــة يصاحبهــا راب

المتزامــن وذلــك وفقــًا لنمــط التعليــم المتبــع فــي المدرســة.
إرشادات للمعلم:

أن يقدم المعلم إرشادات واضحة للطاب تمكنهم من أداء التكاليف المسندة إليهم. 	
مراعــاة أال يتجــاوز إجمالــي الوقــت الــازم مــن الطالــب ألداء الواجبــات واألنشــطة واالختبــارات  	

اإللكترونيــة األســبوعية عــدد الســاعات األســبوعية لــكل مقــرر.
منــح الطــاب فرصــة كافيــة إلتمــام المطلــوب قبــل موعــد التســليم النهائــي تتناســب مــع  	

طبيعــة التكليفــات المســندة إليهــم.
متابعــة إنجــاز الطلبــة للتكاليــف المســندة وحثهــم علــى ضــرورة االلتــزام بهــا وإكمالهــا وتقديــم  	

الدعــم الــازم لهــم.
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توضــح الجــداول أدنــاه المهــام المطلوبــة مــن المعلــم أســبوعيًا لتطبيــق التعليــم 
اإللكترونــي كحــد أدنــى لــكل مــادة حســب المرحلــة التعليميــة:

أ- المرحلة االبتدائية )التعليم العام(
جدول )1-1( مهام المعلم في مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائية

اختبار واجب إلكتروني/نشاط تعليميالمادة
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

القرآن الكريم
 والدراسات اإلسامية

3
1

لجميع الحصص  
األسبوعية 

المحددة في 
الجدول الدراسي

     مصحف مدرستي )3(
21الدراسات االجتماعية

31اللغة العربية
31الرياضيات

31العلوم
31اللغة اإلنجليزية

21المهارات الرقمية
21التربية الفنية

21التربية البدنية والدفاع عن النفس
21المهارات الحياتية واألسرية

* تطبق كل أسبوعين
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ب- المرحلة االبتدائية )مدارس تحفيظ القرآن(
جدول )1-2( مهام المعلم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة االبتدائية

اختبار واجب إلكتروني/نشاط تعليميالمادة
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

القرآن الكريم
 والدراسات اإلسامية

3
1

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 

في الجدول 
الدراسي

مصحف مدرستي )٨(

21التجويد
21الدراسات االجتماعية

31اللغة العربية
31الرياضيات

31العلوم
31اللغة اإلنجليزية

21المهارات الرقمية
21التربية الفنية

21التربية البدنية والدفاع عن النفس
21المهارات الحياتية واألسرية

* تطبق كل أسبوعين
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ج- المرحلة المتوسطة ) التعليم العام(
جدول )1-3( مهام المعلم في مدارس التعليم العام للمرحلة المتوسطة

اختبار واجب إلكتروني/ نشاط تعليميالمادة
إلكتروني*

إعداد الحصة 
في الجدول 

الدراسي

القرآن الكريم
 والدراسات اإلسامية

3
1

لجميع  الحصص  
األسبوعية 

المحددة في 
الجدول الدراسي

مصحف مدرستي )3(

31اللغة العربية
21الدراسات االجتماعية

31الرياضيات
31العلوم

31اللغة اإلنجليزية
21المهارات الرقمية

21التربية الفنية
21التربية البدنية والدفاع عن النفس

21التفكير الناقد
21المهارات الحياتية واألسرية

* تطبق كل أسبوعين
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د-المرحلة المتوسطة )مدارس تحفيظ القرآن(
جدول )1-4( مهام المعلم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة المتوسطة

اختبار واجب إلكتروني/نشاط تعليميالمادة
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

القرآن الكريم والدراسات 
اإلسامية

3
1

لجميع  الحصص  
األسبوعية 

المحددة في 
الجدول الدراسي

مصحف مدرستي )٨(
21التجويد

31اللغة العربية
21الدراسات االجتماعية

31الرياضيات
31العلوم

31اللغة اإلنجليزية
21المهارات الرقمية

21التربية الفنية
التربية البدنية والدفاع عن 

21النفس

21التفكير الناقد
21المهارات الحياتية واألسرية

* تطبق كل أسبوعين
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هـ -  المرحلة الثانوية )مسارات( 
1-السنة األولى المشتركة 

الفصل األول: 	
جدول )1-5( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – السنة األولى المشتركة / الفصل األول

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

القرآن الكريم وتفسيره
3

1

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 

في الجدول 
الدراسي

مصحف مدرستي )2(
31كفايات لغوية

31لغة إنجليزية )1-1(
31رياضيات)1-1(

31تقنية رقمية )1-1(
31أحياء )1(

31تفكير ناقد )1(

* تطبق كل أسبوعين

الفصل الثاني 	
جدول )1-6( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – السنة األولى المشتركة/ الفصل الثاني

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31علم البيئة

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

31كفايات لغوية )2-1(
31لغة إنجليزية )2-1(

31رياضيات)2-1(
31تقنية رقمية )2-1(

31فيزياء )1(
31تربية صحية وبدنية )1-1(

31تربية مهنية

* تطبق كل أسبوعين



8

الفصل الثالث 	
جدول )1-7( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – السنة األولى المشتركة / الفصل الثالث

واجب إلكتروني/ المادة
نشاط تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة 
في الجدول 

الدراسي
31المعرفة المالية

لجميع  الحصص  
األسبوعية 

المحددة في 
الجدول الدراسي

31 حديث )1(
31لغة إنجليزية )3-1(

31رياضيات)3-1(
31تقنية رقمية )3-1(

31كيمياء )1(
31دراسات اجتماعية )1(

31تربية صحية وبدنية )2-1(

* تطبق كل أسبوعين

2-المسار العام
الفصل األول: 	

جدول )1-8( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – المسار العام / الفصل األول

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

21التوحيد)1(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 

في الجدول 
الدراسي

21الفنون
21اللياقة والثقافة الصحية

31اللغة اإلنجليزية )1-2(
31الرياضيات )1-2(
31الكيمياء )1-2(
31األحياء )1-2(

* تطبق كل أسبوعين
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الفصل الثاني 	
جدول )1-9( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – المسار العام/ الفصل الثاني

واجب إلكتروني/المادة
نشاط تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31الكفايات اللغوية )1-2(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

21التقنية الرقمية )1-2(
31التاريخ

31اللغة اإلنجليزية )2-2(
31الرياضيات )2-2(
31الكيمياء )2-2(
31األحياء )2-2(

* تطبق كل أسبوعين

الفصل الثالث 	
جدول )1-10( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – المسار العام / الفصل الثالث

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31الكفايات اللغوية )2-2(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

21التقنية الرقمية )2-2(
31الفيزياء )2(

31اللغة اإلنجليزية )3-2(
31الرياضيات )3-2(
31الكيمياء )3-2(
31األحياء )3-2(

* تطبق كل أسبوعين
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 3-المسارات التخصصية
 مسار علوم الحاسب والهندسة

الفصل األول: 	
جدول )1-11( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار علوم الحاسب والهندسة / الفصل األول

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

21التوحيد )1(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 

في الجدول 
الدراسي

31اللغة اإلنجليزية )1-2(
31الرياضيات )1-2(
31الكيمياء )1-2(
31األحياء )1-2(
31علم البيانات

31الهندسة

* تطبق كل أسبوعين

الفصل الثاني 	
جدول )1-12( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار علوم الحاسب والهندسة/ الفصل الثاني

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31الكفايات اللغوية )1-2(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

31اللغة اإلنجليزية )2-2(
31الرياضيات )2-2(
31الكيمياء )2-2(
31األحياء )2-2(

31انترنت األشياء )1-1(
21اللياقة والثقافة الصحية

* تطبق كل أسبوعين
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الفصل الثالث 	
جدول )1-13( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار علوم الحاسب والهندسة / الفصل الثالث

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31الكفايات اللغوية )2-2(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

31اللغة اإلنجليزية )3-2(
31الرياضيات )3-2(
31الكيمياء )3-2(
31األحياء )3-2(

31انترنت األشياء )2-1(
31الفيزياء )2(

* تطبق كل أسبوعين
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مسار الصحة والحياة
الفصل األول: 	

جدول )1-14( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار الصحة والحياة / الفصل األول

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

21التوحيد )1(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 

في الجدول 
الدراسي

31اللغة اإلنجليزية )1-2(
31الرياضيات )1-2(
31الكيمياء )1-2(
31األحياء )1-2(

21التقنية الرقمية )1-2(
21اللياقة والثقافة الصحية

* تطبق كل أسبوعين

الفصل الثاني 	
جدول )1-15( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار الصحة والحياة/ الفصل الثاني

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31الكفايات اللغوية )1-2(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

31اللغة اإلنجليزية )2-2(
31الرياضيات )2-2(
31الكيمياء )2-2(
31األحياء )2-2(

31التقنية الرقمية )2-2(
31مبادئ العلوم الصحية )1-1(

* تطبق كل أسبوعين
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الفصل الثالث 	
جدول )1-16( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار الصحة والحياة / الفصل الثالث

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31الكفايات اللغوية )2-2(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

31اللغة اإلنجليزية )3-2(
31الرياضيات )3-2(
31الكيمياء )3-2(
31األحياء )3-2(
31الفيزياء )2(

31مبادئ  العلوم الصحية )2-1(

* تطبق كل أسبوعين
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 مسار إدارة األعمال
الفصل األول: 	

جدول )1-17( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار  إدارة األعمال / الفصل األول

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

21التوحيد )1(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 

في الجدول 
الدراسي

31الكفايات اللغوية )1-2(
31صناعة القرار في األعمال )1-1(

31مقدمة في األعمال )1-1(
31مبادئ االقتصاد

21اللياقة والثقافة الصحية
31اللغة اإلنجليزية )1-2(

* تطبق كل أسبوعين

الفصل الثاني 	
جدول )1-18( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار إدارة األعمال/ الفصل الثاني

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31التاريخ

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

31الكفايات اللغوية )2-2(
31صناعة القرار في األعمال )2-1(

31مقدمة في األعمال )2-1(
31اإلدارة المالية )1-1(
21التقنية الرقمية )1-2(
31اللغة اإلنجليزية )2-2(

* تطبق كل أسبوعين
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الفصل الثالث 	
جدول )1-19( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – مسار إدارة األعمال / الفصل الثالث

واجب إلكتروني/المادة
نشاط تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

21التفسير )1(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

31دراسات لغوية
31صناعة القرار في األعمال )3-1(

31اإلدارة المالية )2-1(
21الفنون

21التقنية الرقمية )2-2(
31اللغة اإلنجليزية )3-2(

* تطبق كل أسبوعين
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 المسار الشرعي
الفصل األول: 	

جدول )1-20( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – المسار الشرعي / الفصل األول

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

21التوحيد )1(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 

في الجدول 
الدراسي

القرآن الكريم )1-2(
31

1مصحف مدرستي3
11مادة اختيارية/ قراءات 1
31الكفايات اللغوية )1-2(
21التقنية الرقمية )1-2(

31اللياقة والثقافة الصحية
31اللغة اإلنجليزية )1-2(

* تطبق كل أسبوعين

الفصل الثاني 	
جدول )1-21( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – المسار الشرعي/ الفصل الثاني

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

21التوحيد )2(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

21القرآن الكريم )2-2(
11مادة اختيارية/قراءات 2
21الكفايات اللغوية )2-2(
21التقنية الرقمية )2-2(

31التاريخ
31اللغة اإلنجليزية )2-2(

* تطبق كل أسبوعين
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الفصل الثالث 	
جدول )1-22( مهام المعلم في المرحلة الثانوية – المسار الشرعي / الفصل الثالث

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

31الحديث )2(

لجميع  الحصص  
األسبوعية المحددة 
في الجدول الدراسي

القرآن الكريم )3-2(
31

1مصحف مدرستي2
21علوم القرآن

31الدراسات اللغوية
21التفسير )1(

21الفنون
31اللغة اإلنجليزية )3-2(

* تطبق كل أسبوعين

و-المرحلة الثانوية )مقررات(
جدول )1-23( مهام المعلم في المرحلة الثانوية - نظام المقررات ) ثالث ثانوي(

واجب إلكتروني/نشاط المادة
تعليمي

اختبار 
إلكتروني*

إعداد الحصة في 
الجدول الدراسي

لجميع  الحصص  31مواد مسار العلوم الطبيعية
األسبوعية المحددة 

في الجدول 
الدراسي

31مواد مسار العلوم اإلنسانية
31المواد االختيارية

* تطبق كل أسبوعين
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ثانًيا: مدير/ـة المدرسة 
متابعــة إنجــاز أعمــال المعلميــن والطــاب وفــق الحــد األدنــى المحــدد أعــاه مــن خــال متابعــة  	

نســبة تحقيــق المعلــم والطالــب إلنجــاز أعمالهمــا المطلوبــة منهمــا علــى النظام وتظهــر تلقائيًا 
فــي تقريــر مديــر المدرســة.

إنشــاء لقــاء افتراضــي واحــد علــى األقــل كل ثــاث أســابيع مــن خــال أداة اللقــاءات العامــة مــع  	
منســوبي المدرســة أو الطــاب أو أوليــاء األمــور.

ــًا وفقــًا للجــدول الدراســي  	 ــة التــي يقدمهــا المعلــم للطــاب تزامني حضــور الحصــص االفتراضي
ــارات التقويــم. ــاء زي أثن

اختبار تشخيصي واحد على األقل أسبوعيا أثناء الزيارات الصفية. 	

ثالًثا: المشرفـ/ـة التربوي
متابعــة إنجــاز أعمــال معلمــي المــادة المســندين لــه وفــق الحــد األدنــى المحــدد أعــاه مــن  	

ــة منــه كحــد أدنــى علــى النظــام  ــه المطلوب خــال متابعــة نســبة تحقيــق المعلــم إلنجــاز أعمال
ــر المشــرف. ــًا فــي تقري وتظهــر تلقائي

اللقــاءات العامــة.  	 تفعيــل األســاليب اإلشــرافية مــرة واحــدة كل اســبوعين مــن خــال أداة 
األســاليب اإلشــرافية هــي النشــاطات اإلشــرافية الفرديــة أو الجماعيــة العلميــة والعمليــة 
التــي تســتخدم مــن أجــل تقويــم المحتــوى واألداء، وتحقيــق النمــو المهنــي والعلمــي وتحســين 

التعليــم والتعلــم وتحقيــق األهــداف المرجــوة )تســتثنى منهــا الزيــارات الصفيــة(.
ــًا وفقــًا للجــدول الدراســي  	 ــة التــي يقدمهــا المعلــم للطــاب تزامني حضــور الحصــص االفتراضي

ــارات التقويــم. ــاء زي أثن
اختبار تشخيصي واحد على األقل أسبوعيا أثناء الزيارات الصفية. 	
تقييــم أداء خمــس معلميــن أســبوعيا مــن خــال نمــوذج تقييــم المعلــم بحســب المؤشــرات  	

المعتمــدة.
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رابًعا: الطالب
أداء جميــع الواجبــات اإللكترونيــة التــي يقــوم المعلــم بإســنادها للطالــب علــى منصــة  	

مدرســتي.
أداء جميــع األنشــطة التعليميــة )المهــام األدائيــة( التــي يقــوم المعلم بإســنادها للطالب  	

علــى منصة مدرســتي.
أداء جميــع االختبــارات التقويميــة التــي ينشــئها المعلــم مــن خــال أداة االختبــارات فــي  	

منصــة مدرســتي أو باســتخدام نمــاذج مــا يكروســوفت وإســنادها للطالــب. 
ــًا للتحقــق  	 ــب تنفيذهــا ذاتي ــي( التــي يمكــن للطال ــم الذات ــة )التقيي ــارات الذاتي أداء االختب

مــن اكتســابه للمعــارف والمهــارات المطلوبــة فــي الــدرس لقيــاس أدائــه التعليمــي علــى 
منصــة مدرســتي.

االطــاع علــى عناصــر الــدرس والتقييــم المدرجــة فــي الــدرس غيــر التزامنــي الــذي يقــوم  	
المعلــم بإنشــائه عبــر منصــة مدرســتي.

حضور الحصص االفتراضية المتزامنة التي يقوم المعلم بإنشائها عبر منصة مدرستي. 	
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محددات تطبيق أدوات التعليم اإللكتروني في منصة روضتي 
أوال: المعلمة:

ــر منصــة روضتــي ، مــع مراعــاة إعدادهــا بمــا يحقــق . 1 ــة عب إنشــاء خطــة الوحــدة التعليمي
أهــداف التعلــم ،ووفــق اهتمامــات األطفــال و تناســبها مــع معاييــر التعلــم المبكــرة 

النمائيــة للفئــة العمريــة مــن )3ـ٦( .
التحضير لفترات البرنامج اليومي عبر منصة روضتي.. 2
إنشــاء األنشــطة تعليميــة والمهــام األدائيــة عبــر منصــة روضتــي وإســنادها لألطفــال بمــا . 3

يدعــم خبراتهــم  و يحفزهــم  علــى االســتقصاء واإلبــداع واالبتــكار. 
إنشــاء الــدروس الغيــر تزامنيــة و اســتثمار األنشــطة اإلثرائيــة المتوفــرة علــى المنصــة و . 4

البــث اليومــي للــدروس  .
دعم أولياء األمور واإلجابة على استفسارات أولياء األمور عبر منصة روضتي.. 	

إرشادات للمعلمة:
مراعــاة ان ال يتجــاوز الوقــت الــازم إلتمــام األنشــطة والمهــام األدائيــة عبــر منصــة . 1

روضتــي )10 دقائــق( وذلــك ليتناســب مــع قــدرة الطفــل علــى التركيــز فــي هــذه المرحلــة 
ــة.  العمري

أن تــدرج المعلمــة أنشــطة ومهــام أدائيــة تشــجع الطفــل علــى البحــث واالكتشــاف . 2
والتفاعــل مــع بيئتــه.

أن تقــدم المعلمــة إرشــادات واضحــة للطفــل ولولــي األمــر بمــا يمكــن الطفــل مــن إتمــام . 3
النشــاط والمهــام األدائيــة بيســر وســهولة.

متابعة إنجاز الطفل للمهام األدائية. . 4

يوضــح الجــدول أدنــاه أنشــطة التعلــم اإللكترونــي المطلــوب مــن المعلمــة رفعهــا علــى 
منصــة روضتــي كحــد أدنــى لــكل مســتوى فــي كل فصــل دراســي:

   المستوى الثالث   المستوى الثاني     المستوى األولالمستوى
133      أنشطة التعلم اإللكتروني
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ثانيا: ولي األمر:
التحقــق مــن تفعيــل حســاب الطفــل علــى منصــة روضتــي، وعند وجود صعوبــات التواصل . 1

مــع إدارة الروضــة لحلها.
تشجيع الطفل على التفاعل مع اثراءات منصة روضتي.. 2
االطاع على خطة الوحدة التعليمية.. 3
اختيــار المــكان المائــم للطفــل إلتمــام المهــام األدائيــة علــى أن يكــون هادئــًا بعيــدا عــن . 4

المشــتتات وذو إشــارة إنترنــت مناســبة.
الحرص على توفير األدوات المطلوبة مسبًقا للطفل لتحقيق أهداف المهام األدائية.. 	
تشجيع الطفل على التعلم الذاتي وتنفيذ األنشطة األدائية.. ٦
التواصــل مــع الروضــة والمعلمــة للتأكــد مــن تقــدم تعليــم الطفــل واكتســابه المهــارات . 	

المطلوبــة.
مراقبة الطفل أثناء استخدام اإلنترنت حفاًظا على أمنه من مخاطر االنترنت.. ٨

ثالثا: مديرة الروضة: 
متابعــة إنجــاز أعمــال المعلمــات واألطفــال وفــق الحــد األدنــى المحــدد أعــاه مــن خــال . 1

متابعــة نســبة تحقيــق المعلــم والطفــل إلنجــاز أعمالهــم المطلوبــة منهمــا علــى النظــام 
وتظهــر تلقائيــًا فــي تقريــر مديــر المدرســة.

إنشــاء لقــاء افتراضــي واحــد علــى األقــل كل ثــاث أســابيع مــن خــال أداة اللقــاءات . 2
العامــة مــع منســوبي الروضــة أو أوليــاء األمــور.

ــًا . 3 متابعــة اإلثــراءات واألنشــطة االفتراضيــة التــي تقدمهــا المعلمــة للطــاب غيــر تزامني
وفــق للخطــة التعليميــة.
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رابعًا: المشرفة التربوية:
متابعــة إنجــاز أعمــال معلمــة الفصــل المســندين لهــا وفــق الحــد األدنــى المحــدد أعــاه . 1

مــن خــال متابعــة نســبة تحقيــق المعلمــة إلنجــاز أعمالهــا المطلوبــة منهــا كحــد أدنــى 
علــى النظــام وتظهــر تلقائيــًا فــي تقريــر المشــرفة.

تفعيــل األســاليب اإلشــرافية مــرة واحــدة كل أســبوعين مــن خــال أداة اللقــاءات العامــة، . 2
األســاليب اإلشــرافية هي النشــاطات اإلشــرافية الفردية أو الجماعية العلمية والعملية 
ــم المحتــوى واألداء، وتحقيــق النمــو المهنــي والعلمــي  التــي تســتخدم مــن أجــل تقوي
وتحســين التعليــم والتعلــم وتحقيــق األهــداف المرجــوة )تســتثنى منهــا الزيــارات الصفيــة(.  

متابعــة اإلثــراءات وتحكيــم األنشــطة االفتراضيــة التــي تقدمهــا المعلمــة لألطفــال غيــر . 3
تزامنيــًا وفــق للخطــة التعليميــة . 

تقييم أداء المعلمات والمديرات أسبوعيًا من خال النموذج المعتمد. . 4






