ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟ ُﻤﻘﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻮﺷﺎﺗﻞ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻨﺎ اﻟﻤﺪرﺳﻲ .ﻓﺠﻬﺎز اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ وﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﺘﺎﺣﺎن
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ .وﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﺎً ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ،وﺗﻢ إﻋﻼﻣﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
 .1ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻻ أﺗﺼﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ ﻣُﺪرﺳﻲ أو ﻣُﺪرﺳﺘﻲ .آﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﻮﺳﻌﻪ أو
ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ.
 .2ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ ،ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أو اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ .ﻻ أﻗﻮم ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ أو أﻟﻌﺎب أو ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ.
 .3ﻟﻴﺲ آﻞ ﻣﺎ أﺟﺪﻩ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺻﺤﻴﺤًﺎ أو ﻓﻌﻠﻴًﺎ أو ﻣﻮﺛﻮﻗًﺎ.
 .4ﻋﻨﺪﻣﺎ أآﺘﺸﻒ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ،أﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ وﻣﺤﻞ ﺛﻘﺔ.
 .5ﻻ أﻓﺘﺢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ أﻋﺮف ﻣﺮﺳﻠﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻓﻘﺔ .أﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﻗﻮم أﻧﺎ ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ.
 .6ﻻ أﻋﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ )اﻻﺳﻢ ،رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ،ﺻﻮر( ﻷﺷﺨﺎص أﻟﺘﻘﻲ
ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ .ﻻ أﻣﻸ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ إﻻ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻄﺔ
واﻟﺤﺮص.
 .7ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ.
 .8ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻮاد ﻟﺴﺖ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻮر واﻟﻨﺺ اﻟﻠﺬﻳﻦ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﻤﺎ.
 .9ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أدﺧﻞ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ،أن أﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪد هﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد .ﺳﺂﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻻ
اﺟﺮﺣﻬﻢ ﺑﻤﺴﺎهﻤﺎﺗﻲ.
 .10ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻧﺸﺮ ﺷﺘﺎﺋﻢ أو ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أو آﻼم ﺗﺸﻬﻴﺮي أو ﺻﻮر ﻣﺆذﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ أو ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت أو ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﺰوار أو ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺎت .هﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ،ﻓﺘﺨﺰﻳﻦ أو إرﺳﺎل ﻣﺜﻞ هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻓﻴﻪ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ هﻮ أﻣﺮ ﻣﻤﻨﻮع.
 .11أﺣﺘﻔﻆ ﺑﻜﻠﻤﺎت اﻟﺴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﻴﺘﻲ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ،ﺑﻮﺳﻊ أﺳﺎﺗﺬة
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻴﻪ.
 .12ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮ ﺻﻮر أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ .ﻳﺠﻮز ﻧﺸﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ دون
اﻟﻜﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻮرهﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪرﺳﻲ.
 .13ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن اﻧﺸﺮ ﻣﻮاد ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻔﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﺑﺪون إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ
أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ .ﻻ أﻗﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰهﺎ زﻣﻼﺋﻲ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ.
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اآلباء األعزاء
تُعتبر القدرة على استخدام وسائل االعالم ،والصور وتكنولوجيا المعلومات واالتصال ) (MITICبطريقة مناسبة مهارة
أساسية وعلى كل تلميذ أن يكتسبها.
من هذا المنظور ،يستخدم طفلكم الوسائط المعلوماتية في الصف ،تحت اشراف معلمته أو معلمه ،وذلك لنشاطات مختلفة
ومتنوعة.
يُمثل التفكير في المخاطر التي تترافق مع استخدام األجهزة الرقمية جزءا ً من تكوين التلميذ .لدى المدرسة ميثاق معلوماتية
يحدد قواعد وواجبات التالميذ بهذا الشأن ويهدف إلى تأطير استخدام الوسائط الرقمية في الصف .يمكنكم أن تجدوه في
مفكرة طفلكم المدرسية.
سوف يتم شرحه لكل تلميذ بواسطة معلمته أو معلمه في الصف بحيث يفهمه ويلتزم باحترامه .ونحن نطلب منكم،
باعتباركم ممثلين شرعيين ،التشديد على االلتزام به .يمكنكم أن تغتنموا الفرضة فتقرؤوا الميثاق مع طفلكم بغية مناقشة
استخدام وسائل االعالم ،والصور وتكنولوجيا المعلومات واالتصال ) (MITICفي إطار عائلي.

