مرحبًا بك في التعلم عن بُعد بصفته "أحد أولياء أمور
GOOGLE" 101المدارس في
نصائح غير رسمية من أحد الوالدين الذي لم يكن ذكياً مرة كافح لمعرفة ما يفترض أن يعمل عليه طفلي.
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أوال  ،شكرا جزيال
تقديرنا ليس له حدود للجهود واالهتمام الذي طرحه المعلمون والموظفون لضمان استمرار الطالب في دراستهم
خالل التحديات التي نواجهها جميعًا.

ضا للتكنولوجيا الموجودة في المدرسة والتي تستخدمها لتوفير تجربة تعليمية افتراضية.
نحن ممتنون أي ً
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تصبح التعلم عن بعد "النينجا-الوالدين"
وال تعرف مجموعة Chromebookإذا كنت مثلي  ،فأنت لم تجلس أبدًا أمام جهاز
Google for Schools.تطبيقات

ثوان في
مثل التنسيق جعلني أحمق في Microsoft Wordالشيء الذي يستغرقني بضع
ٍ
Google.مستندات
اعتقدت أنه قد يكون من المفيد لبعض اآلباء توضيح كيفية تجنب األشياء التي قمت بها وربما
اختيار بعض النصائح التي تعلمتها عن بيئة التعلم عن بعد في مدارسنا.

4

الدرس 1
الدراسة عن بعد
أوه  ،كانت األفراح وافرة!

نحن نريد فقط مساعدة األطفال في المدرسة

5

كيف أساعد أطفالي على
فهم ما يتعين عليهم القيام
به؟

كيف أساعد المعلمين على
البقاء على تواصل مع
أطفالي؟

"ثق ولكن تحقق".
كيف أتأكد من قيام
العربات الصغيرة بعملهم؟

خطأي األول ...
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"مرحبًا يا بني  ،هل يمكنك أن ترينا كيف تبحث عن مهامك عبر اإلنترنت ألن القيام بالعمل
ليس اختياريًا في منزلنا؟"
"بالتأكيد يا أبي  ،ما عليك سوى النقر فوق" عرض الكل "في كل صفي.

ضا ما كان يُدرس على
لسوء الحظ  ،لم يكن يعرف (يُنسى أي ً
األرجح) حول أكثر الطرق فعالية الستخدام األدوات المتاحة له ،
وفوتنا مجموعة من األشياء ،
وقد أهدرنا الكثير من الوقت ّ ،
ودعنا نقول فقط أن األشياء حصلت على القليل غير مستقر .تبدو
مألوفة؟
لقد أنشأت قوائم المهام يدويًا عن طريق نسخ
ولصق ما تم تقديمه في رابط "عرض الكل"
لكل فصل دراسي ثم تحديد أولوياتها له.

7

هذا يبدو وكأنه الرياضيات العقلية من جديد

لم يكن ذلك منذ وقت طويل عندما جعلني عالم الرياضيات يجهل بين عشية وضحاها وأنا لم أعد سيدا! أحاول اآلن معرفة
األدوات التي تستخدمها المدرسة وكيف تصبح سيدًا بين عشية وضحاها.
األوقات الجيدة  ،األوقات الجيدة  ...اه
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تصورت  ،تعلم من الماضي .استخدم هذه الرياضيات
"Xالجديدة" لحل
صبري = Xلمعلوماتك ،
عدد مركبات االتصال المعروفة X #عدد التطبيقات  +مواقع الويب) X (#عدد المعلمين X #عدد األطفال
عملي)) ( -مركبات اتصاالت غير معروفة)( ADHD) +جهاز (OCD +عدد أجهزة الكمبيوتر المتوفرة) (( -جهاز

=X

رصيد إضافي :حدد لماذا اشترى الناس ورق التواليت بنفس القدر
الذي اشتروه  ،ولماذا لم أشتريه؟

ال .هذا لم يساعد.

9

خطأي الثاني ...
وتحتاج إلى تنظيفه!"  ،Gmailلقد ألقيت نظرة سريعة على البريد الوارد في "Budمرحبًا
على عجل  ،لم أقرأ كل رسائل البريد اإللكتروني التي لديه  ،لقد الحظت فقط أنه كان لديه
المئات من الرسائل غير المقروءة في ذلك الوقت وافترض أنه سيعرف ما هو بحاجة إلى
االنتباه إليه  ،وقراءته  ،و يتصرف وفقا لذلك.

ما لم أكن أدركه هو أن "تنظيفه" يعني "حذف كل
شيء بدون قراءته حتى ال يوجد شيء في البريد
الوارد".
من الواضح أن البريد اإللكتروني لم يكن له تأثير
كبير على ما يفعله في يومه.
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الحاجة إلى نهج جديد
امنحني السكينة لقبول األشياء التي ال يمكنني تغييرها ،
الشجاعة لتغيير األشياء التي أستطيع ،
والحكمة لمعرفة الفرق.

بمجرد أن تجاوزت حقيقة أنه أفرغ صندوق الوارد والقمامة  ،بدأت بتمارين التنفس والتأمل وإعادة
تعبئة القهوة.
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أمضيت بضع لحظات الستكشاف عالم مدرسته
االفتراضية لوحدي وكان ذلك روحانيًا ...

طابور الموسيقى الدرامية

…تنوير
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حقا كان يجب استشارة هذا الرجل قبل "مساعدة" طفلي.
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النصيحة رقم  1ورقم  - 2ال تخف من االستكشاف
Google Classroom ...في
النصيحة رقم  - 1ينقلك رابط "التقويم" إلى
لألطفال الذي يتلقى Googleتقويم
خالصات معلومات من كل من صفوفه في
Google Classroom.

النصيحة رقم  - 2ينقلك رابط "المهام" إلى
قائمة بالواجبات المجمعة مرتبة حسب وقت
االستحقاق.
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نصيحة رقم  - 3يجب أن يتعلم الطالب أن يحبوا بريد جوجل
الوارد
ضا
كل هذه األمثلة على النشر تولد أي ً
رسائل بريد إلكتروني

هو نقطة تجميع مهمة للغاية لكل Gmailصندوق بريد
شيء!
بخالف البريد اإللكتروني الذي يرسله المعلمون إلى
 ،سيتم تلقائيًا إرسال بريد Google Classroom
إلكتروني للطالب عندما يقوم المعلم ...
ينشر مهمة
إرسال "تعليق خاص" لطالب حول مهمة
يصدر "إعالنًا" في منتدى مدونة الفصل.
عندما يتم تقدير الواجب.
إلخ  ،إلخ  ،إلخ.
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هو صديقك Googleالنصيحة رقم  - 4تقويم
Googleخالصة "مهام" من Gmailيتلقى تقويم
ضا إذا أرسل معلمك دعوة إلى جلسة عبر Classroom.
أي ً
اإلنترنت  ،إذا أرسل الدعوة عبر عناوين البريد اإللكتروني
ضا.
للطالب  ،فستظهر هنا أي ً
تعيينات "طوال اليوم" >-

مواعيد "كل يوم" >-

انتباه! قد يحدد المعلم تاريخ االستحقاق و "الوقت" في الوصف النصي للمهمة ولكن ال يحدد "الوقت" في
بحيث يظهر الموعد في التقويم كاجتماع "طوال اليوم"Google Classroom .مهمة
فكرة :سيكون من المفيد للغاية إذا كان هناك "وقت" كان من المقرر أن يتم فيه استخدام أحد الواجبات
ألنه سيتم استخدام الوقت إلنشاء مهمة  /اجتماع الفصل الدراسي .المهمة  /االجتماع يحتاج فقط إلى 1
دقيقة في المدة .وبهذه الطريقة تظهر األشياء في التقويم بالترتيب الذي تستحقه.

قد تسأل "لماذا تبدو المهام مختلفة"؟ تلك التي تم تمييزها لها
مدة زمنية "طوال اليوم" في إعدادات "الموعد" إلدخال
التقويم .أما تلك التي توجد بجوارها "نقطة" بجوارها  ،فتكون
مدتها "أقل من يوم" .على سبيل المثال  ،المهمة  /االجتماع
ساعة فقط.

16

"Googleنصيحة رقم  - 5ال يظهر الفصل الدراسي في "تقويم
 ،فهناك بعض األشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لحلهاGoogle .في حالة عدم ظهور أحد صفوف الطالب في تقويم
الخطوة  .3حدد "الواجب الدراسي"

Google Classroomالخطوة  .2ارجع إلى
وحدد الفصل المفقود من الصفحة الرئيسية لـ
Classroom
إذا كان الفصل مدر ًجا و
"محددًا"  ،فتابع إلى الخطوة - 2
>

النافذة المنبثقة التالية Googleالخطوة  .5سيفتح تقويم
ويقدمها .حدد "إضافة".

"Googleالخطوة  .4حدد "تقويم

الخطوة .1
ضمن "تقاويم "vحدد "
أخرى" وتأكد من أن
الفصل الدراسي مدرج
وله عالمة اختيار
بجواره.
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Dica # 6 - Alterando a cor dos feeds do
Calendário

يمكنك تغيير لون خالصات التقويم لتتناسب مع لون
إنه Google Classroom.الفصل الدراسي في
يخلق تجربة متسقة .أي األزرق = العلم  ،األخضر
= الدين  ،الدراسات االجتماعية = األصفر  ،إلخ.

اختر اللون الذي ترغب في أن يغذي التقويم المواعيد
فيه.

مرر سهم الماوس فوق "فصل دراسي" للكشف عن قائمة القطع
الناقص بثالثة أزرار وانقر على عالمات الحذف.

نصيحة رقم  - 7الثقة ولكن التحقق
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للتحقق من أن المهام "تم تسليمها" ...
”الخطوة  - 3انقر على "عرض عملك"

الخطوة  - 1انقر على اسم الفصل لفتح "صفحة
الفصل"

"Classworkالخطوة  - 2انقر على "

من المهم أن تعرف أنه لمجرد أن "المهمة" قد تم تسليمها " ،فهذا ال يعني أنها"
تم تقديرها " .قد يعود المدرس مع "تعليقات شخصية" يطلب مراجعة أو قد يقدم
مسودة تعليقات للمهمة التي تتطلب إجراء إضافي من قبل الطالب.

إن أسهل طريقة لمعرفة أن المعلم يحتاج إلى عمل إضافي لمهمة "تم تسليمها"
لبريد إلكتروني ذي صلة باإلشعارGmail .هي مراقبة البريد الوارد في

الخطوة  - 4الحظ حالة التعيين.

افكار اخيرة
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الخاص بمدرسة أطفالي مه ًما بالنسبة له مثل أهمية البريد Gmailيجب أن يصبح حساب
اإللكتروني والتقويم الخاصين بالعمل .يجدر قضاء بعض الوقت في إظهار طفل كيفية التنقل
والقيام بأشياء بسيطة مثل إنشاء مجلدات للحفاظ على تنظيم البريد اإللكتروني Gmailفي
الخاص بالفصل.

•

بعدة طرق عرض ويمكن طباعته على أنه "قائمة مهام" ملموسة Googleيتمتع تقويم
يمكن لكالنا الرجوع إليها.

•

كما هو الحال مع معظم األشياء التقنية  ،هناك عادة ً عدة طرق للقيام بشيء ما .شارك ما
تعتقد أنه قد يكون مفيدًا لآلخرين.

•

الحقيقة هي أن طفلي ليس لديه هاتف خلوي حتى اآلن وليس لديه فكرة عن كيفية القيام
بالكثير من األشياء على جهاز الكمبيوتر .الصبر  ،الصبر  ،الصبر!

•

