
 من قبل البوابة التعليمية لنوشاتل قرميثاق المعلوماتية الُم

 

االنترنيت متاحان  فجهاز الكومبيوتر وخدمة. المدرسييمكننا أن نستخدم الوسائط المعلوماتية في صفنا 
من قبل، عن مخاطر هذه الوسيلة المعلوماتية الرائعة، وتم إعالمنا  ولقد تحدثنا معًا،. لالستخدام لغايات تربوية

 . بالقواعد التي تضبط استخدامها

آما أنه بوسعه أو . االنترنيت إال بإذن من ُمدرسي أو ُمدرستيب أتصلفي المدرسة، ال  .1

 .بوسعها أن تتحقق من الصفحات التي قمت بزيارتها

االنترنيت على الغايات التي تخدم المشاريع أو األعمال  في مدرستنا، يقتصر الدخول إلى .2

 .ال أقوم بتحميل برامج أو ألعاب أو موسيقى. المدرسية

 .ًاأو موثوق ًاأو فعلي ًاليس آل ما أجده في االنترنيت صحيح .3

 .عندما أآتشف مضامين مشينة على االنترنيت، أتحدث عنها لشخص بالغ ومحل ثقة .4

أتحمل مسؤولية . ف مرسلها والتي تشمل وثائق مرفقةنية التي ال أعرال أفتح الرسائل االلكترو .5

 .الرسائل التي أقوم أنا بإرسالها

ألشخاص ألتقي ) االسم، رقم الهاتف، عنوان المراسلة، صور(ال أعطي معلومات شخصية  .6

 ال أمأل البيانات المباشرة في االنترنيت  إال بكثير من الحيطة. بهم على الشبكة العنكبوتية

 .والحرص

، وبالتالي ال يمكنني فبعض المضامين الموجودة في االنترنيت تكون محمية بحقوق المؤل .7

 .التصرف بها بحرية

عندما انشر على االنترنيت مواد لست أنا صاحبها أشير إلى مصدر الصور والنص اللذين  .8

 . استخدمهما

سآخذ  بعين االعتبار أال . هائل من األفراد ديمكنني، عندما أدخل االنترنيت، أن أتصل بعد .9

 .مساهماتياجرحهم ب

مواقع  فيال أستطيع أن أنشر شتائم أو خطابات عنصرية أو آالم تشهيري أو صور مؤذية  .10

أو في سجالت الزوار أو في قسم  تدياتنالشبكات االجتماعية أو في الم فياالنترنيت أو 

ينطبق أيضًا على الهاتف المحمول، فتخزين أو إرسال مثل هذه  هذا. التعليق في المدونات

 . المعطيات فيه أو عن طريقه هو أمر ممنوع

غير أنه، بوسع أساتذة . السر الخاصة بي لنفسي، فهي بمثابة مفاتيح بيتي اتأحتفظ بكلم .11

 .المدرسة الدخول إلى حسابي ومعرفة الوثائق المودعة فيه

ميذ دون التال اءيجوز نشر أسم. مموافقتهب إالاالنترنيت على  أشخاصال يمكن نشر صور  .12

 .في موقع مدرسي همصورإلى جانب الكنية 

ال أستطيع أن انشر مواد على موقع صفي أو على موقع مدرستي بدون إذن مسبق من  .13

 . ال أقوم بتعديل الصفحات التي أنجزها زمالئي إال بموافقتهم. أساتذتي
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 األعزاء اآلباء

مهارة مناسبة  بطريقة  (MITIC) االعالم، والصور وتكنولوجيا المعلومات واالتصال لتُعتبر القدرة على استخدام وسائ

  أساسية وعلى كل تلميذ أن يكتسبها.

لنشاطات مختلفة  ، وذلكعلمهمو أ علمتهفي الصف، تحت اشراف م الوسائط المعلوماتيةمن هذا المنظور، يستخدم طفلكم 

 ومتنوعة.

معلوماتية تترافق مع استخدام األجهزة الرقمية جزءاً من تكوين التلميذ. لدى المدرسة ميثاق مثل التفكير في المخاطر التي يُ 

. يمكنكم أن تجدوه في تأطير استخدام الوسائط الرقمية في الصفويهدف إلى  الشأنبهذا يحدد قواعد وواجبات التالميذ 

 طفلكم المدرسية.مفكرة 

ونحن نطلب منكم،  و معلمه في الصف بحيث يفهمه ويلتزم باحترامه.أه تسوف يتم شرحه لكل تلميذ بواسطة معلم

. يمكنكم أن تغتنموا الفرضة فتقرؤوا الميثاق مع طفلكم بغية مناقشة على االلتزام به التشديدباعتباركم ممثلين شرعيين، 

 في إطار عائلي. (MITIC)وتكنولوجيا المعلومات واالتصال استخدام وسائل االعالم، والصور 


