وزارة التربية

دوائر الحوار
ل – معلّمون
ورشة عمل باشتراك طالب – أها ٍ

مقدّمة:
ً
مساحة لال ّت صال بالنسبة لنا جميعً ا ،البالغين واليافعين ،في
يُش ّكل حيّز اإلنترنت ،عمومًا ،وشبكات التواصل االجتماعيّ  ،خصوصً ا،
مجاالت الحياة المختلفة :المجال المهنيّ -الوظيفيّ  ،الدراسيييييّ  ،االجتماعيّ وفي تواات الفراي في الا الحيّز ،وعل غرار التواصييييل
وجهًا لوجه ،يشمل السّلوك جوانب تتعلّق بمبادئ التص ّرف ،الق َيم واألخالق وعليه ،يحتا ُج المتص ّفحون اليافعون في شبكة اإلنترنت،
ً
تيضيييا ،ل توجيه ،لفت انتبام ،مشييياركة المدرّسيييين واألال ،و ل مراابة باإلضيييافة ل للك ،تسيييتدعي مسييياحة اإلنترنت ال واام
التربوية واألال ل ت وير تسئلة معيّنة والتعامل مع تحديات جديدة بخصوص عالاة األال – المدرِّ س – ال الب
في

ار ورشيييية عمل مرتكزة عل "دوائر الحوار" ،اررنا جمع المدرّسييييين ،األال وال الب ضييييمن لقان لهدف نشييييان حوار ل

مع ًن حول السلوك المثاليّ في شبكة اإلنترنت ،وت وير ادرات للتعامل مع حاالت مع ّقدة تنشأ تثنان تص ّفح شبكة اإلنترنت.
ير ّكز األسييييبوق القومي لربحار افمن في شييييبكة اإلنترنت الا العام عل ت وير التعا ف تجام افخر في الشييييبكة ان ال ًاا من ادف
مسيياعدة األ فال واليافعين في تحسييين مهارات اال ّتصييال التي يسييتعملونها في العالم االفتراضييي ،دعم تعا فهم بشييكل يتالنم مع الا
الحيّز وت وير صيغة اتصال بشر يكترث بافخر ،يقرّبه ،يأخلم بعين االعتبار ويهت ّم باحتياجاته
نّ واجبنا ،كأال ،وح ّت في الشبكة ،تن نم ّرر أل فالنا رسال َة االكتراث بافخر والتعا ف مع افخر من المه ّم بمكان تن نعلّم ت فالنا
تن يشييعروا بافخر وتن يكونوا واعين لمشيياعر ومشيياكل األصييداان ،كما علينا تن نسييألهم كيف كانوا سيييشييعرون لو تنهم في مكان
الشخص افخر.
جمهور الهدف:
السيييابع ميُترك األمر لتقدير اام المدرسييية لا كان من الضيييرور ّ جران
ّ
األال ،المدرّسيييون وال الب من صيييفوف الخامس حت
الفعاليّة اعتما ًدا عل توزيع حسب الصفوف  /المستويات  /المدارس)
مدّة الفعال ّية :ساعة ونصف
المواد المطلوبة لتمرير الفعال ّية :علبة ب ااات حوار بحجم A4
1

سير الفعال ّية:

وفي شيييييييبكات ال ّتواصيييييييل االجتماعيّ ،

الت رّق ل األسيييئلة والتعبير عن رتيهم

ار فعاليّة المجموعات،

في موضيييييوق الحوار تتم منااشييييية ك ّل

خصوصً ا في

القسم (ا)-

سيييكون الحوار حول سييلوككم في شييبكة

موضوق مرّة واحدة

المفضيييييل جران درس تحضيييييير
ّ
من

اإلنترنت ،تقديم ااتراحات بشأن السلوك

(ب) :صياغة استنتاجاا مشتركة (15

في الصيييييفّ ابل لقان مجموعات الحوار

وكيفي ية
ّ
المثيياليّ في شيييييييبكيية اإلنترنييت،

دقيقة)

لجعييييل ال الب يهتمّون ويفكرون في

تجن يب حيياالت ّ
ّ
معق يدة ،و رق التعييامييل

عل ورق بريسيييييتول /كابا  /عارضييييية

موضيييييوق السيييييلوك المثاليّ في شيييييبكة

معها)

شي ّفافة  /لوا مشييترك لك ّل مجموعة ،تت ّم

اإلنترنت بالنسيييييييبة لهم اضيييييييغ وا انا

 .2يشييرا المُرشييد ريقة العمل ضييمن

للفعاليّة التحضيريّة

مجموعييات – المرحلممة (االولى –3-5

صييييياغة  4-3اسييييتنتاجات مركزيّة ،يت ّم
اال ّت فاق عليها بين تعضيييييييان المجموعة

القسممممم (ب)تحضيييييرات مسييييبقة لفعاليّة

دقمممائ ):يقوم كييييل فرد من المجموعييية

بخصوص السلوك في شبكة اإلنترنت

مجموعات الحوار

بتعريف نفسه ماالسم الشخصي,الصف

القسمممممممم (ج) :حوار أثنمممماء اجتممممماع

يقوم كي ّل مرشييييييييد بتوزيع صي ّ
ييييييفيه ل

موضوق التدريس)

الصفوف  /المستوياا ( 20دقيقة):

مجموعات مؤلّفة من ّ 6الب ميشيييييمل

المرحلة الثانية) – حوار في مواضممممي

تقوم ك ّل مجموعة بعرض اسيييييييتنتاجاتها

للك األال –  12مشار ًكا)

عبر بطمماقمماا حوار ( 45-60دقيقممة):

توصييلت ليها في حال تب ّقت اناك
ّ
التي

ينضيييييييم ل ك ي ّل مجموعيية ّ
ممثلون من

يقوم المشييياركون في ك ّل مجموعة بفرز

تسييييييئلة  /مواضيييييييع تحتاج ل معالجة

ب ييااييات الحوار عل ال يياوليية  /عل

ضافيّة ،فمن المفضّل رحها تيضً ا:

مالحظة – من المه ّم التحضييييير مسييييب ًقا

األرض في مركز الدائرة بشيييييكل يظهر

يقوم مُرشيييييييد االجتماق باختتام الفعال ّية

و بالي ال الب بأسمان المشاركين معهم

معه مو ضوق الب ااة عل الجانب الل

عبر تسئلة تأمّليّة

في المجموعة وفي ت ّي ِة غرفة/مساحة في

ترام العيْن ،في حين يبق الجانب الل

مييا اي المشيييييييياعر التي راودتكم تثنييان

المدرسيييييية سييييييتجلس المجموعة التي ت ّم

يشمل األسئلة مخف ًّيا عن العيْن

الحوار؟ مييا او الشيييييييين الجييديييد الييل

وضعهم فيها

مالحظيييية – تجييييدر اإلشييييييييييارة تمييييام

تع ّل متموم عن تنفسيييييييكم؟ عن افخر؟

القسم (ج)  -افتتاحية (أثناء االجتماع)

المشييييييياركين ل تنّ الب ااات تشيييييييمل

الوالد/ال الب/المدرِّ س؟

 .1يقوم تحد المرشييييييييدين في االجتماق

توليفة واسييعة من المواضيييع ،وت ّنه ليس

كيف اختبرتكم مكانيّة جران حوار

بعرض ادف اللقان ،ويقدّم خلفيّة موجزة

عليهم المرور عليها كلّ ها مع للك ،من

مشترك في موضوق يُعتبر جزنًا ال

ً
متالئمة
عن العالم الل نعيش فيه ،تكون

المفضييييييييييل جران حوار في تكثر من
ّ

َّ
يتجزت من حياتنا كأال ،مدرّسين

الخلفيية المعروضيييييييية في المقيدّميية
يّ
مع

موضيييييييوق واحد يقوم ك ّل مشيييييييارك،

و الب؟ ما الذي تعلّمتموه من ورشة

مادف اللقان – نشييييان حوار وتواصييييل

بي ْ
يدورم ،برفع ب يياايية يختيياراييا ،ث ّم يقرت

العمل للمستقبل

بين األاييييل ،المييييدرّسيييييييين وال الب،

األسيييييييئلييية المُوجِّ هييية لبيييااي تعضيييييييييان

المتص ّفحين في شبكة اإلنترنت ،عمومًا،

المجموعة ُي لَب من تعضان المجموعة

اام المدرِّ سين
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الصف قبل لقاء قبل لقاء مجموعاا الحوار
إجراء درس تحضيري في
ّ
تعرض المعلمة فيلم :التكنولوجيا والعائلة م من المفضل عرض الفيلم مرتين لال الق عل التفاصيل التي تتغير خالل الفيلم)
تقوم المعلمة ب را نقاش مبني عل االسئلة التالية:
•

ما الل حدث عل مدار عرض الفيلم؟

•

تية تمر تغير في الفيلم تثنان العرض؟م تضيفت وسائل تكنولوجية مثل تلفزيون ,ااتف ,حاسوب ,ااتف نقال ,سماعات,
وغيراا ; مظهر افراد العائلة تغير; ال عام عل المائدة تغير ,تحول من تكل بيتي ال بيتر; الكلب تحول ال روبوت;
تال تواصل بين تفراد االسرة الواحدة)

•

تية تمر لم يتغير؟م العائلة ما زالت عائلة ,والدان ,فالن ,وغيراا)

•

ما رتيكم بما شاادنام في الفيلم؟

•

ال وكيف تتأثر عائلتكم من التكنولوجيا؟ م ما الل تختارون فعله في الشبكة؟ مالا يفعل األبوين؟ ال يحتاجون تحيانا
ال مساعدتكم؟ ال اناك اوانين تتعلق باستعمال االجهزة التكنولوجية؟ من يحدد الم القوانين؟ ال يلتزم الجميع بها؟ ما
الل يحدث عندا ال يلتزم تحدام؟ ال ينجح افبان في تن يشكلوا نمولجا يحتلى به بكل ما يتعلق باإلبحار بالشبكة؟ كيف؟)
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•

ال تنتم راضون عن تعامل تفراد تسرتكم مع الشبكة؟ ما الل تريدون المحافظة عليه؟ وما الل تريدون تحسينه؟

•

ال تتيحت لكم الفرصة للحديث عن الا الموضوق مع تفراد تسرتكم؟

