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.  بإمكانكم تنفيذ هذا الّدرس وجًها لوجه أو بواسطة التّعلّم عن بُْعد: ـة\مالحظة للمعلّم

لقد باتت . لمختلفةإلى التّأقلم مع التّغييرات وإبداء المرونة في المواقف الحياتيّة االكورونالقد اضطّرتنا أزمة 

في حياتنا، كما ل األمور تسلسشبكة االنترنت حيًّزا وجوديًّا نعيش فيه، حيث تعيننا الّشاشات على الحفاظ على 

التّعلّم -التّدريستوسيروراأنها أصبحت جزًءا ال يتجّزأ من إدارة العالقات الّشخصيّة، والعائليّة، واالجتماعيّة، 

.     والعمل

مّر األمر على هذا ، وغرفة الّصّف في المدرسة، ويست"الّزوم"طالبنا بين غرفتهم في البيت، وغرفة " يتنقّل"

باعد الجسدّي طوال هذه الفترة الّصعبة الّتي نخوضها، كما ويُطلَب منهم خالل ذلك أن يحافظوا على التّ المنوال 

. والذي قد يظهر كتباعد اجتماعّي أحيانًا

ع الطالب ، سنشجّ "خليك بأمان، باإلنترنت كمان"في إطار األسبوع القومّي، والذي يتّم هذا العام  تحت عنوان 

ا  باإلضافة إلى (. ْعدعن بُ )على الحفاظ على العالقات االجتماعيّة الفُضلى والمهّمة من خالل شبكة االنترنت أيضًّ

حو أنفسهم إدارة أمورهم في الّشبكة بشكل آمن ومحمّي وحّساس، سواء نذلك، سنمنحهم توجيهات حول كيفيّة 
.  أو نحو اآلخرين
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ـا \ـة الطالب على هذه المعطيات تبعًا العتباراته\يْطلع المعلّم\يمكن أن تـ

:تّم استقاء هذه المعطيات ِمن

105أبحاث أجريت في البالد والعالم وِمن مركز -

.2020-2019تقرير االنترنت لشركة بيزك -"الحياة الرقميّة"-
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مشاهدة فيلم قصير إلثارة االهتمام في بداية الّدرس–"ما تقول عنك؟-صورة البروفايل"

:بعًا لألسئلة اآلتيةتجري حديثًا مع الطالب ت\ثم يـ" ماذا تقول عنك؟-صورة البروفايل"ـة الفيلم \المعلّمتعرض\يـ

:أسئلة للنقاش

لماذا يصّور الّشبان والّشابات أنفسهم ؟•

هل هناك ُصَور ال تنشروها؟ أّي صور؟ •

؟دون أّي صورة بروفايل ستنشرون في شبكات التّواصل االجتماعيّ كيف تحدّ •

ماذا تقول عنكم صورة البروفايل؟•
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ُصلب الّدرس-ندوة أصحاب الوظائف

-األولىالمرحلة

سيئة على َمن ورات المـة القّصة التي تتمحَور َحْول النّتائج طويلة المدى المترتّبة على المنش\تعرض المعلّم\يـ

. يقوم بنَْشرها
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:المرحلة الثّانية

فّذ الدّرس إذا نُ ))ة عليها تمثيلهاُكّل مجموعة على بطاقة لشخصيّ حيث تحصل ،نقسم الصّف خمس مجموعات

البطاقات )( يّاتبواسطة الزوم نقسم الصّف ُغَرفًا، حيث تحصل كّل غرفة على شريحة َعرض إلحدى الّشخص

:  (موجودة في شرائح العَْرض اآلتية

.ذي دُِعي إلى المقابلةالطالب الّ : نعيم. أ

.في لجنة القبولةالجماهيريّ عالقات الة ّسقمن:سامية. ب

.جراء المقابلة مع نعيمإرئيس البعثة والمسؤول عن : وائل. ت

.مرشدة مجموعات: سمر. ث

. خريج برنامج تبادل البعثات الّشبابيّة :عماد.ج

.  يجب أن يُِعدّ أعضاء ُكّل مجموعة ادّعاءات تدعم موقف الّشخصية الّتي يمثّلونها

-المرحلة الثّالثة

الموقف الّذي تَبَلَور في مجموعتهبعَْرض يقوم عضو ِمن ُكّل مجموعة: إجراء ندوة 
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-المرحلة الثالثة

نّاحية االجتماعيّة، النّاحية ال: ـة نقاًشا في الصّف حيث يتّم التّطّرق إلى نواح مختلفة في الموضوع\تجري المعلّم\يـ

.الّشعوريّة والنّاحية القيميّة

:يمكن االستعانة باألسئلة اآلتية

وخالل النّقاش في المجموعة؟شعرتم خالل قراءة الَحدَثماذا . 1

لماذا؟ة شعرتم بِصلَة وتقارب؟مع أّي ّشخصيّ . 2

ليكم وعلى هذه المنشورات ععات بِ تَ عندما تنشرون المضامين في شبكات التّواصل، هل تأخذون بالحسبان . 3

أصدقائكم؟

االجتماعّي؟واصل التّ ت شبكارعبْ ما هي االعتبارات الّتي توّجه أبناء الّشبيبة ِعْند نْشر المضامين المختلفة . 4
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لمستقبل عندما ااالعتبارات الّتي ستوّجههم فيالزمالء في الصّف على بإطالعيقوم الطالب في نهاية النقاش

. سينشرون مضامين في الّشبكة
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أداة لالحتكام إلى العقل قبل نشر المضامين في ( ( THINKنعمل على تطبيق التّصّرف المرغوب : ختام الّدرس

:الّشبكة
: بخصوص المضامين عنهم أو عن اآلخرينTHINKـة ِمن الطالب اإلجابة عن أسئلة \يطلب المعلّم\تـ

T = Is it True - ؟ وديي هل هو حقيقيّ 

H = Is it Helpful - هل يساعد؟ 

I = Is it Inspiring - هل هو ملهم؟ 

N = Is it Necessary - ؟هل هو ضروريّ 

K = Is it Kind - هل هو لطيف؟

!كشارِ ...، "نعم"كانت إجابتكذا إ

!ال تشارك... ، "ال"كانت إجابتكذا إو

 LIKEقبل أي نْشر أو( THINK)يجب أن نفّكر 

يمكن . موجود في شريحة العرض اآلتية)THINKـة منشور \توّزع المعلّم\بعد االنتهاء ِمن اإلجابة عن األسئلة يـ

(.المرفق للّدرسWORDبواسطة ملف طباعته
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