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  : بين المدرسة واألسرة ميثاق تربوي  للمسؤولية المشتركة

  :على األسرة الميثاق التربوي المسؤولي التالي  تنص المدرسة 

  بما يلييلتزم المعلمون : 
 تعزيز اإلندماج المدرسي  لكل التالميذ . 

  مناخ يبعث على الثقة للحث على التبادل و التفاعلتوفير . 

 إنجاز و توفير مناهج  مختصة و خيارات و طرق بيداغوجية متنوعة . 

 تطوير مهاراتهمجهم التعليمية وتحفيز التالميذ لتوضيح أهداف مناه . 

  ا في  يهليس فقط من خالل األعداد المتحصل عل  تقييمهماإلختبار الدوري  لمكتسبات التالميذ ، و
 اإلمتحانات بل من خالل مسار العملية التعليمية بأوجهها المتعددة .

 . العمل قدر المستطاع على تطوير قدرات التالميذ و تجاوز الصعوبات إن وجدت 
  أو  حضور  و مع المدير)ة( في صورة وجود صعوبات في التعلم ، التواصل المستمر مع العائالت المهتمة

 وجود مشاكل في السلوك .غير منتظم  ، أو عند 
  نمي العالقة التربوية .و ت المهمة  التي من شأنها  أن تنجح العملية التعليمية  للمعلومات التبادل مع العائالت 
  تائج ة، و بالنلمبرمجاإعالم العائالت ، خالل اإلجتماعات الفردية ، بالمسيرة التعليمية للتالميذ  ، باألنشطة

 باألهداف المرجوة منهم .التي حققوها مقارنة 

 : يلتزم األولياء بما يلي 

 اب التعايش و إشعار ، اإللتزام بآد في المشروع التعليمي الحالي للمدرسة و المساهمة   معرفة المناهج التكوينية
 األبناء بالمسؤولية .

 درسية ه الم، إصطحاب كل أدوات ل، إحترام موعد الدخو الحرص على مواظبة اإلبن)ة( في الذهاب إلى المدرسة 

 : التعاون مع المدرسة 

 .المراقبة المستمرة لعمل األبناء 
 مذكرة التواصل يوميا    تصفح   (Il diarioتبرير الغيابات ،) واإلمضاء على كل اإلشعارات ، . 

 أن تنمي العالقات التعليمية والتربوية .  توفير كل المعطيات التي من شأنها 
  يحترمون  الميثاق  المدرسي للتالميذ .جعل األبناء 
 . المشاركة في اإلجتماعات المدرسية ، و اإلجتماعات الفردية مع المعلمين 
  :  اإلطالع  على كل المستجدات من خالل زيارة موقع المؤسسةwww.icrinaldinisud3.gov.it ل ومن خال

 اإلشعارات المرسلة لألولياء .
 باس ة ، و بالللشخصيابن و تعليمه  مبادئ اإلحترام  و اإلعتناء بنفسه ، بالنظافة تحفيز اإلستقاللية الذاتية لإل

 المناسب للوسط المدرسي .
  اط إضافيو  نشأتعليم اإلبن أهمية إحترام الوقت من خالل اإللتزام بالمدة الزمنية المحددة لكل نشاط مدرسي. 

 : يلتزم التالميذ بما يلي 
  و اإللتحاق بالدرس في الوقت المحددالمواظبة على الذهاب للمدرسة ، . 
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 إصطحاب كل المستلزمات الدراسية المحددة لذلك اليوم  والحرص على اإلعتناء بها . 

 : التعلم بشكل  أفضل من خالل 
   اإلنتباه خالل الدرسحسن . 

 القيام بالواجبات المدرسية و المنزلية على أكمل وجه . 

 و احترام قواعد التعايش التصرف بكامل األدب ، إحترام اآلخرين . 

 التصرف بإحترام خالل الفسحة المدرسية وخالل فترة الغذاء . 

 . ال لتبذير الطعام 
 حسن إستعمال المعدات واألثاث المدرسي . 

 رسي .و آالت التصوير في  كامل المحيط المد و األلعاب إلكترونية   يحجر  إستعمال الهاتف المحمول 

 الوسط المدرسي و العنف اإللكتروني :العنف في   لمكافحة ظاهرة

 : تلتزم المدرسة بما يلي 

 ة إلطار ، موجه العنف في الوسط المدرسي والعنف اإللكتروني  و تعليمية لمواجهة  تنظيم أنشطة تكوينية
 ، ولألسر . التدريس، للتالميذ

  ، اقف و في بعض الموالتصرف في المشاكل من خالل: إستمرارية التواصل مع األهل ، مداخالت تربوية
 ،اللجوء إلى إجراءات تأديبية .

 رنتواألنت عبر شبكات التواصل أو إعالم السلط المعنية في حالة اإلشتباه في وجود عنف في الوسط المدرسي. 

 يلتزم التلميذ بما يلي:  

 أو شاهدا على حالة  عنف داخل المدرسة  إبالغ األهل أو المعلم إذا كان ضحية . 

  واألنترنت وسائل التواصلحالة العنف داخل المدرسة أو عبر دور البطل في  عدم اإلنسياق لتقمص. 

 لتواصلائل ااإلنسحاب من المجموعات اإللكترونية  التي تشهد فيها عنفا في إطار المدرسة أو عنفا  عبر وس 
 .واألنترنت

 ل لتواصإطار المدرسة أو عبر وسائل ا المساهمة في مداخالت المدرسة لمواجهة و إدارة حوادث العنف في
 واألنترنت.

 : يلتزم األولياء بما يلي 

 ل ى  حوالمشاركة في الدورات التكوينية  و التعليمية المنظمة من طرف المدرسة أو من قبل مؤسسات أخر
 أو عبر شبكات التواصل واألنترنت . المدرسي الوسطموضوع العنف داخل 

  لعنف وادث احإشعار األبناء بالمسؤولية للوقاية من الوقوع ضحية و لمواجهة ضرورة التوجيهات  التربوية و
 في الوسط المدرسي أو العنف عبر وسائل التواصل واألنترنت .

 و  ترنت،أن يكونوا مدركين لمسؤوليتهم في حاالت العنف في الوسط المدرسي أو عبر مواقع التواصل واألن
 الحاالت .للقانون المعمول به في مثل هذه 

 واصل ت التإعالم  المدرسة أو السلط المعنية في حالة اإلشتباه في وجود عنف في الوسط المدرسي عبر شبكا
 واألنترنت.

 ترنت التعاون مع المدرسة لمقاومة كل أشكال العنف في المحيط المدرسي أو عبر وسعال التواصل واألن. 

  وللعمل به ،لمعلمون  ااء( ، : التلميذ)ة( ، الوالدين ) األوليتوقيع جميع األطراف لإلقرار بما جاء في الميثاق 

  :إمضاء المعلمون

 : إمضاء أحد الوالدين

 ):إمضاء التلميذ)ة

 إمضاء مدير)ة( المدرسة :


