
إرشادات حول جلسات النادي عبر اإلنترنت
ُتعقد الجلسة عبر اإلنترنت في الوقت الذي یتم اختیاره بشكل منتظم وبمساعدة برامج االتصاالت الفدیویة أو أدوات البث المباشر. یعد إجراء

Codeنواديمعالتعلمعلىللحفاظلكبالنسبةرائعةطریقةاإلنترنتعبرالجلسات ClubأوCoderDojoاالجتماعمنتتمكنانالى
شخصًیا مجدداً.

لقد طورنا ھذا الدلیل بناًء على تجارب أعضاء المجتمع وتوصیاتھم، وسنواصل تحدیثھ حسب الحاجة.

من نوعھا، لذلك نشجعك. كل تجربة ناٍد فریدةأنت تعرف مجتمعك أفضلفیما كان لدیك ثالثة متعلمین في النادي الخاص بك أو ثالثین،
على تكییف ھذه اإلرشادات لتناسب نادیك.

النقاط الخمس الستضافة الجلسات عبر اإلنترنت:

الحمایة.1

كیفیة اختیار األداة المناسبة لالستخدام مع اإلنترنت.2

حمایة البیانات وأمنھا.3

التواصل مع الشباب واآلباء والمتطوعین.4

تصمیم جلستك.5

الحمایة.1

Raspberryمؤسسةتدعمھاالتياألنشطةجمیعفي Pi Foundation،أوالشابأوالطفلبأنتؤمنبالحمایة.صارمالتزاملدینا
البالغ الضعیف یجب أال یتعرض أبًدا إلساءة المعاملة من أي نوع. تقع على عاتقنا مسؤولیة تعزیز رعایة جمیع األطفال والشباب والبالغین

الضعفاء والحفاظ على امنھم.

Raspberryلمؤسسةالتابعالسلوكعلىالحفاظملفأنَّ Piاالختالفلوجھ.وجھااللقاءاتوكذلكاإلنترنتعبراألنشطةعلىینطبق
عبر اإلنترنت، یجب أن یكون ھناك دائًما شخصان بالغان على األقل في جمیعلألنشطةالوحید یتعلق بالنسبة بین البالغین والشباب:

Codeفيمسجالًالبالغینھؤالءمناألقلعلىواحدیكونأنیجباألوقات. ClubفيمتطوًعاأوCoderDojoالخلفیةفحصمع
القانونیة بشكل محّدث.

یمكن للبالغین اآلخرین، من المتطوعین واآلباء، المشاركة في الجلسات عبر اإلنترنت، طالما أنك تشرف علیھم في جمیع األوقات وتحد من
وصولھم إلى المعلومات الشخصیة للشباب. ال یجوز ألي شخص تحت أي ظرف من الظروف إجراء جلسات فردیة مع شاب بصورة

منفردة (واحد لواحد).

ویجب علیك أیًضا التأكد مما یلي:

یجب أن یحصل الشباب على موافقة والدیھم للمشاركة في جلستك عبر اإلنترنت.✓
یجب أن یتواجد أحد الوالدین أو أي شخص بالغ آخر في المنزل أثناء الجلسة عبر اإلنترنت. ال یجب أن یكونوا في نفس الغرفة،✓

لكن یجب أن یعلموا أن الجلسة تجري.
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أخبر اآلباء بضرورة مشاركة أطفالھم في الجلسة عبر اإلنترنت أثناء الجلوس في منطقة مفتوحة من المنزل أو في غرفة مع✓
ابقاء الباب مفتوًحا.

Raspberryبمؤسسةالخاصةالحمایة صفحةبـ اآلباءتزوید✓ Pi،مخاوف.أيعنیبلغواأینیعلمونبحیث
یجب أن تكون جمیع االتصاالت مع الشباب علنیة، ویجب تجنب استخدام األدوات عبر اإلنترنت التي تسمح بالرسائل الخاصة✓

بینك وبین المتعلمین، أو بین المتعلمین. إذا أرسل لك المتعلم رسالة خاصة، فعلیك الرد دائًما في الدردشة العامة إلعادة المحادثة
إلى العلن.

ال بأس من استخدام كامیرات الویب أثناء الجلسة، ولكن اجعل الجمیع في المنزل یدركون أنھ ال ُیسمح لھم بالتسجیل أو التقاط✓
لقطات شاشة للجلسة.

إذا كنت تشارك مقاطع الفیدیو أو الصور التعلیمیة الخاصة بك مع الشباب، فتأكد من أن مساحة الخلفیة مناسبة لألطفال وأنھ ال✓
یوجد شيء غیر مناسب معروض. تأكد من التحقق ثالث مرات من مشاركة ملف الفیدیو أو الصورة الصحیحة وعدم وجود

تفاصیل شخصیة فیھ، بما في ذلك المعلومات التي قد تحدد عنوان منزلك.
اجعل اآلباء على درایة بأن الشباب قد یرسلون إلیك مشاریعھم، كروابط أو مقاطع فیدیو أو صور، وتأكد من حصول الشباب✓

على إذن والدیھم قبل مشاركة أي محتوى معك.
ال تشارك أي تفاصیل شخصیة مع المتعلمین عبر أي أداة اتصال.✓

الحي عبرالبث. یمكنك أیًضا حضور ورشنا المستمرةعبر اإلنترنت""أفضل الممارسات للجلساتالرجاء مشاھدة التسجیل الفدیوي
.االنترنیت

اإلنترنتمعلالستخدامالمناسبةاألداةاختیاركیفیة.2

ھناك الكثیر من األدوات المختلفة عبر اإلنترنت التي یمكنك استخدامھا الستضافة جلسات النادي عبر اإلنترنت ، وھي تختلف في الوظائف
الدخولتسجیلوالدیھممنتقریًبااإلنترنتعبراألدواتجمیعفستتطلب،عاًما13منأقلالمتعلمونكانإذااالستخدام.وسھولةوالتكلفة

نیابة عنھم أو تفویض حساباتھم.

استخدم فقط األدوات عبر اإلنترنت التي تسمح بوظائف األمان التالیة:

إنشاء مجموعات مغلقة أو خاصة ، باستخدام معرفات جدیدة یتم إنشاؤھا لكل جلسة.●
میزة "غرفة االنتظار" للتحكم في دخول الضیوف. ال تشارك معرف الجلسة الشخصي الخاص بك ، واسمح فقط لألشخاص الذین●

ھم جزء من نادیك باالنضمام.
المضیف قادر على كتم وإزالة األفراد.●

ھذه بعض األدوات عبر اإلنترنت التي یمكنك اختیار استخدامھا:

CiscoوBigBlueButtonمثلاإلنترنتعبرالفیدیومؤتمراتأدوات● WebExوGoogle MeetوZoom.انظر
.ھذا الجدول للمقارنة بین میزاتھا

YouTubeمثلالفیدیوبثخدمات● Live.
Microsoftمثلالسحابیةالدراسیةالفصولحلول● TeamsوGoogle Classroom.
Officeمثلالتعاونیةاالوفسمجموعات● Googleو365 Docs.
.Padletو!Kahootمثلالجلیدكسرلفعالیاتأدوات●
ScratchوFlipgridمثلالعرضأدوات● Studios.

لقد جرب المجتمع مجموعة متنوعة من األدوات. وجدوا أنھ من المفید أن:
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●Google Workspace for Education،یتضمنالذيGoogle MeetوGoogle Classroom،مجاني
).coderdojo.comبھمالخاصاإللكترونيالبریدعنوان(باستخدامDojoنواديوللمدارس

)coderdojo.comاإللكترونيبریدھمعنوان(باستخدامDojosنواديوللمدارسدقیقة40قیودمؤقًتاZoomرفعت●
على اإلصدار األساسي المجاني من البرنامج.

Microsoftاستخدام● TeamsأوGoogle Classroom،عبروالجلساتُبعدعناألنشطةبینالجمعبسھولةیمكنك
اإلنترنت، حیث تتیح لك كل من ھذه األدوات إرسال المواد والتعلیقات وتلقي األسئلة واستضافة جلسات مباشرة.

عندما تختار أداة عبر اإلنترنت ، فكر فیما یلي:

إذاسیكون من األسھل علیھم االنضمام إلى جلستكھل یستخدم المتعلمون لدیك بالفعل أداة معینة عبر اإلنترنت ألنشطة أخرى؟✓
كنت تستضیفھم باستخدام أداة مألوفة لھم.

من تعطیل ھذهھذا یشكل خطًرا وقائًیا ، لذا تأكدھل تسمح األداة باالتصال الخاص بین البالغین والشباب ، أو بین الشباب؟✓
الوظائف لجلساتك أو تجنب استخدام األدوات التي تسمح بذلك.

بالنسبة لمعظم أدوات التعاون التي تتطلب حساًبا ، یجب أال یقلھل تتطلب األداة أن یكون لدى الشباب حساب على اإلنترنت؟✓
فیجب،استخدامھاتریدالتياألداةلسناألدنىالحدمنأقلمجموعتكفيالشبابكانإذاعاًما.13عنالحسابأصحابعمر

على اآلباء أو القائمین على رعایتھم إنشاء الحسابات المطلوبة والبقاء بالقرب منھم طوال الجلسة.
قد تكون ھذه مشكلة للمتعلمین الذین لیس لدیھم حقوق إداریة ألجھزةھل یلزم تثبیت األداة على أجھزة كمبیوتر المتعلمین؟✓

الكمبیوتر الخاصة بھم.
عالمًیا لجمیعتأكد من أن األداة متاحةھل تعمل األداة على أنظمة تشغیل ومتصفحات ویب متعددة وھل ھي مجانیة االستخدام؟✓

المشاركین دون تكبد تكلفة مالیة.

وأمنھاالبیاناتحمایة.3

تسريتنطبق في بلدك.التأكد من استمرار اتباع مبادئ حمایة البیانات التيأنت مسؤول عن البیانات الشخصیة التي تجمعھا ، لذا یرجى
األوروبياالتحاددولمندولةأيفيالتكنولوجیامزوديجمیعویحتاج،األوروبياالتحادفي)GDPR(البیاناتلحمایةالعامةالالئحة

خارجمقرھایوجدالتيللشركاتبالنسبةدائًماالحالھولیسھذاذلك،ومع).GDPR(البیاناتلحمایةالعامالقانونبمبادئااللتزامإلى
االتحاد األوروبي. لذلك، إذا كنت تعیش في االتحاد األوروبي وترغب في استخدام أداة عبر اإلنترنت مقدمة من شركة خارج االتحاد

بھمالخاصةالخصوصیةسیاسةمنالتحققإلىبحاجةفأنتالمتحدة)،الوالیاتمقرھاشركةمنZoom،المثالسبیل(علىاألوروبي
ذات الصلة في بلدكیرجى زیارة السلطات اإلشرافیة لحمایة البیاناتللتأكد من أن الشركة تتبع مبادئ الالئحة العامة لحمایة البیانات.

للحصول على مزید من التفاصیل ، حیث أنھا توفر تحدیثات منتظمة حول مخاطر حمایة البیانات.

عند اختیار األدوات المختلفة عبر اإلنترنت، تأكد من قراءة كل سیاسة من سیاسات األمان والخصوصیة للشركات التي توفر األدوات. یجب
أن تعرف كیف تسمح لك بالتعامل مع المشكالت التالیة:

مشاركة الملفات فقط كما ھو مطلوب ومع بیانات شخصیة محدودة.یجبالحد من استخدام البیانات الشخصیة واالحتفاظ بھا:✓
احتفظ بأي بیانات شخصیة تجمعھا طالما كان ذلك ضرورًیا وقم بحذفھا في أقرب وقت ممكن، لتقلیل مخاطر أي انتھاكات للبیانات

الشخصیة، وللتصرف بما یتماشى مع توقعات األفراد.

عبر اإلنترنت والبیانات الموجودة فیھا على أولئك الذین یحتاجونقصر الوصول إلى األداةتقیید الوصول إلى أي بیانات شخصیة:✓
إلیھا فقط.
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یجب أن تكون واضًحا وشفاًفا بشأن ذلك.إذا جمعت بیانات شخصیة ، فأخبر المشاركین بكیفیة استخدامھا:✓

عند تقییممن تعیین إعدادات األمان والبیانات على المستوى المناسب.وتأكدلألداةتحقق من سیاسات الخصوصیةھل األداة آمنة؟✓
مستوى األمان ألداة ما ، یرجى مراعاة ما یلي:

ھل تتطلب األداة كلمة مرور قویة؟-
ھل یمكنك إنشاء أدوار بناًء على متطلبات الوصول؟-
ھل االتصال باستخدام األداة مشفر؟-

والمتطوعینواآلباءالشبابمعالتواصل.4

بمؤسسةالخاصةدع أولیاء األمور والمتطوعین یعرفون أن جلستك سُتعقد عبر اإلنترنت وقم بتضمین الرابط إلى صفحة الحمایة
Raspberry Piكیفیةعلىھذا(سیعتمدلالنضماممطلوبةإرشاداتوأياإلنترنتعبربجلستكالخاصالرابطشاركإعالنك.في

قدPDFملفاتأواإلنترنتعبرمشاریعأيإلىروابطبتضمینوقمللمتعلمینلھاتخططالتياألنشطةأیًضاشاركجلستك).تصمیم
یحتاجون إلیھا.

یجب دائًما توجیھ اتصاالتك مع أعضاء النادي خارج جلسات النادي إلى أولیاء أمور الشباب ولیس مباشرة إلى الشباب.●
إذا لم یكن لدیك طریقة لالتصال بوالدي أعضاء النادي مباشرًة، فاطلب المساعدة من المكان الذي تقیم فیھ النشاط.●
احرص على عدم مشاركة تفاصیل الوصول إلى جلستك عبر اإلنترنت علًنا ، حتى یتمكن األشخاص الذین تدعوھم فقط من●

الحضور.
توفیر فرصة لآلباء لإلفصاح عما إذا كان طفلھم سیحتاج إلى دعم إضافي لتلبیة احتیاجات التعلم الفردیة الخاصة بھم.●

جلستكتصمیم.5
قبل اإلعالن عن جلستك عبر اإلنترنت ، صمم ھیكل الجلسة وقم بإعداد المواد الخاصة بك. سیستغرق التحضیر لجلستك األولى وقًتا أطول

دقیقة.90و60بینماجلساتكتستمربأننوصيوأدواتك.مواردكإعدادسیتضمنحیث،المستقبلیةالجلساتمن

فكر في ھیكل جلستك:

دع الشباب والكبار المشاركین یعرفون مسبًقا األنشطة التي تخطط لھا لھم.✓
ذكِّر الشباب والبالغین المشاركین بمدونة السلوك والسلوك المتوقع أثناء الجلسة عبر اإلنترنت ، مثل عدم إرسال رسائل خاصة✓

أو التقاط لقطات شاشة.
اقض بعض الوقت في بدایة كل جلسة للتأكد من أن الشباب على درایة ومعرفة بكیفیة استخدام األداة عبر اإلنترنت التي اخترتھا✓

لتشغیل الجلسة.
خطط لنشاط كسر الجمود في بدایة الجلسة. یمكن أن یكون ھذا بسیًطا مثل مطالبة المتعلمین بقول مرحًبا وإخبار اآلخرین بما✓

یخططون للقیام بھ.
حدد ما إذا كنت ترید تقسیم المتعلمین بأي طریقة ، على سبیل المثال حسب العمر أو لغة البرمجة أو مستوى الدعم المطلوب.✓

تحتوي بعض أدوات مؤتمرات الفیدیو عبر اإلنترنت على وظیفة إلنشاء غرف منفصلة ، أو یمكنك إنشاء جلسات فیدیو متعددة
الستیعاب المجموعات المختلفة. شارك الرابط أو الروابط الصحیحة مع أولیاء األمور مسبًقا. تذكر أنھ یجب أن یكون ھناك دائًما

اثنان على األقل من قادة النادي البالغین في كل بیئة افتراضیة ، بما في ذلك الغرف االفتراضیة.
ضع في اعتبارك ادارة العرض في نھایة الجلسة حتى یتمكن المتعلمون من التباھي بمشاریعھم.✓

القابل للتنزیل.لنادیك ، بما في ذلك قالب جدول الجلسةعبر اإلنترنتتصمیم جلستكلقد قمنا بتجمیع إرشادات أكثر تفصیالً حول

4

http://www.raspberrypi.org/safeguarding
http://www.raspberrypi.org/safeguarding
https://docs.google.com/document/d/18dCR1aonlECd2gg1Xx5N6womp3u4scA6Mgrx1iy-cUs/edit


Raspberry(بايالرازبیريمؤسسة Pi Foundation(
1129409المتحدةالمملكةفيمسجلةخیریةجمعیة

www.raspberrypi.org2021نوفمبرتحدیث:آخر

5

http://www.raspberrypi.org

