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ماذا تكشف لنا الشاشات 

ِمن فضلكم تزّودوا بدفتر، أدوات للكتابة وأقالم تلوین 

منظومة بّث قُطرّیة

مع المستشارة التربوّیة: نھایة محسن
مرشدة في الخدمات النفسّیة االستشارّیة



لحظة، قبل أن نبدأ..

إلیكم درس المھارات الحیاتّیة عن ُبعد، ولكنكم ستشعرون من ▪
خاللھ بالقرب!

مجرى حیاة جدید- كیف تتدّبرون أموركم؟▪
نحن جمیًعا نملك مھارات حیاتّیة: إنھا القدرات والطاقات ▪

الكامنة فینا
ھّیا بنا، سننطلق اآلن!!!



ماذا سنتعلّم الیوم؟
سنتعّرُف على التطبیقات التي نستخدمھا یومّیا في أجھزتنا الذكّیة.•

سنتزّود بمعلومات عن "وقت الشاشات" ونوّسع معرفتنا بذلك.•

سنكشف عن أكثر التطبیقات استخداًما.•

فّعالّیة: سنتطّرق إلى المھمات والنشاطات التي نقوم بھا خالل یومنا مع تحدید الوقت •

المخّصص لھا. 

مفھوم الحدود بشكل عام، ومفھوم الحدود الزمنّیة بشكل خاّص.•

سندعوكم لمشاركتنا في نتاجكم.•



ماذا یجب أن نحّضر للحّصة ?



فلنبدأ بفّعالّیة ممتعة ...

ھكذا تبدو شاشة ھاتفي..
أمامك رْسم لشاشة الھاتف المحمول.•

أدعوكم، لرسم شاشة ھاتفكم المحمول على الصفحة، ارسموا •

التطبیقات التي تستخدمونھا أیًضا.

حّددوا بجوار ُكّل تطبیق المّدة الّتي تستخدمونھا في تقدیركم..•



فلنبدأ بفّعالّیة ممتعة ...

ما ھو "وقت الشاشات"
ھو  مجمل الساعات التي نقضیھا أمام أنواع الشاشات جمیعھا:

أنواع الھواتف جمیعھا،  شاشات الحاسوب، التلفاز، األلعاب المحوسبة، 
اللوح الذكّي ...



ما المعلومات المتوّفرة لدینا؟

- إسرائیل ھي ِمن أعلى الدول في العالم ِمن ناحیة عدد الساعات 
الّتي یتّم قضاؤھا في الشبكات االجتماعّیة

- تتوّفر للشخص العادي أربع ساعات ِمن وقت الفراغ في الیوم.
وكم ِمن الوقت ُیخّصص منھا للشاشات؟

- أظھرت نتائج استطالٍع أجري بھذا الخصوص أن الزمن المتبّقي لوقت 
الفراغ ھو  20 دقیقة،  حیث نقضي بقیة الوقت أمام الشاشات.



ما المعلومات المتوّفرة لدینا؟

  ماذا یفعل األوالد  الذین تتراوح أعمارھم بین 7 و 17 عاًما عبْر اإلنترنت وفي
 الشاشات؟

التواصل مع األصدقاء   (%77)
مشاھده األفالم والمسلسالت (%64)

بحث عن معلومات (%44)
 ألعاب  (%40)



ما ھي التطبیقات الّتي تستخدمونھا بشكل متكرر؟
ھل تعتقد أن ھذا ھو الحال معك أیًضا؟
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واالن سنتعلم/ سنكتسب مھارة جدیدة

لحظھ لنفّكر ... 

ما ھي الشاشات الّتي تستخدمونھا خالل حیاتكم الیومّیة؟

ألّي أھداف تستخدمون ھذه الشاشات؟



فكروا في الفترة القریبة،

ما ھي المھام/ األنشطة التي تقومون بھا؟

أمامكم ھذه الساعة، فلیكتب ُكّل منكم ما یفعلھ ُكّل ساعة منذ 
لحظة استیقاظھ في الصباح حّتى وقت نومھ.

ما األمور اّلتي تقضون الوقت فیھا خالل النھار؟
على سبیل المثال: األنشطة الریاضیة، مشاھدة التلفزیون، 

ألعاب الحاسوب، ألعاب الھاتف المحمول، الھوایات، ألعاب 
 الطاولة مع أفراد العائلة، المساعدة في المنزل، التواصل 

بزمالء الدراسة أو الحي وغیر ذلك.



بین فترة 
وفتره 
أخرى 

ما ھو الحد؟

بین دولة 
ودولة 
باإلضافة إلى ذلك ، اخرى

ف الحّد على أنھ  یُعرَّ
خط نھایة، أو حافة، 

أو نقطة ال یجب 
تجاوزھا

بحسب قاموس سبیر (1997)

 

بین مجال 
ومجال 

اخر

 بین مكان
 ومكان
اخر

خط فاصل بین 
شيء وشيء 

اخر
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وماذا عن الحدود الزمنّیة الستخدام الشاشات؟
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ننھي ونتساءُل

ما المدة التي نقضیھا أمام الشاشات؟

ھل ِمن الممكن التخطیط لمزید ِمن الھوایات خالل ھذه الفترة؟

كیف یمكن أن تؤثر ھذا على حیاتنا؟

ماذا نكسب وماذا نخسر عندما یكون لدینا الكثیر من "وقت الشاشة"؟

ما النشاطات اّلتي تقومون بھا دون وجود شاشة؟



مستمرون بالتدّرب

یفتتح فرع الفنون في المدرسة معرًضا َحْول موضوع:

"أنا وشاشتي خالل كورونا"

أنتم مدعون  كفنانین ورسامین ونّحاتین ومصورین وكتاب سیناریو للقاء أمین المعرض.
یجب على ُكٍل واحد منكم أن ُیحِضر للمعرض عمًال فنًیا یتناول موضوع المعرض.

لیست ھناك حاجة لَعْرض مھارات الرسم عملًیا، حیث یمكن لمسؤولي المعرض استیعاب العمل إذا 
استطاع أن یراه ویشعر بھ، وال یحتاج إلى تفسیرات.

shfinet@gmail.com یمكنك مراسلة



كلمة قبل أن ننھي لقاءنا..

آمل أن تكونوا قد شعرتم بالقرب بالرغم من الُبعد.▪
ال نبقى وحیدین /ال تبقوا بمفردكم▪
تواصلوا مع العائلة، األصدقاء، المعلّمین.▪
ُنطلع اآلخرین على ما نختبره ِمن تجارب، ونبدي اھتمامنا باآلخرین▪

إلى اللقاء في درس المھارات الحیاتّیة القادم!



מדינת ישראל
משרד החינוך

!شكًرا لكم على مشاھدة ھذا البّث


