
:مقّدمة ُمعّدة للّطواقم التّربويّة

المرونة في إلى التّأقلم مع التّغييرات وإبداءالكورونالقد اضطّرتنا أزمة 

ا وجوديًّا نعيش لقد باتت شبكة االنترنت حيّز  . المواقف الحياتيّة المختلفة

ي حياتنا، كما فتسلسل األمور فيه، حيث تعيننا الّشاشات على الحفاظ على 

ا ال يتجّزأ من إدارة العالقات الّشخصيّة، والع ائليّة، أنها أصبحت جزء 

.      التّعلّم والعمل-التّدريسوسيروراتواالجتماعيّة، 

فة الّصّف ، وغر"الّزوم"طالبنا بين غرفتهم في البيت، وغرفة " يتنقّل"

عبة طوال هذه الفترة الصّ في المدرسة، ويستمّر األمر على هذا المنوال 

باعد الّتي نخوضها، كما ويُطلَب منهم خالل ذلك أن يحافظوا على التّ 

بكة في هذه ستكون الشّ . الجسدّي والذي قد يظهر كتباعد اجتماعّي أحيان ا
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لمعلّمين، الحالة بمثابة ركيزة تتيح التّواصل مع األصدقاء، والصّف، وا

"(.    البعيد هو القريب الجديد)"والتّعلّم عن بُعد 

ك بأمان، خلي"في إطار األسبوع القومّي، والذي يتّم هذا العام  تحت عنوان 

جتماعيّة ، سنشّجع الطالب على الحفاظ على العالقات اال"باإلنترنت كمان

ا  باإلضافة إلى . (عن بُْعد)الفُضلى والمهّمة من خالل شبكة االنترنت أيضًّ

كل آمن إدارة أمورهم في الّشبكة بشذلك، سنمنحهم توجيهات حول كيفيّة 

.  ومحمّي وحّساس، سواء نحو أنفسهم أو نحو اآلخرين

ة بإمكانكم تنفيذ هذا الدرس وجًها لوجه أو بواسط: ـة\مالحظة للمعلّم

.  التّعلّم عن بُْعد
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:تّم استقاء هذه المعطيات من

.  2019و 2018تقرير اإلنترنت لشركة بيزك في الّسنتين -"الحياة الّرقميّة"-

، اتّحاد اإلنترنت في إسرائيل 2019، "خصوصيّة األوالد في عصر اإلنترنت، سياسة تنظيميّة ُمقتَرحة"-

https://www.isoc.org.il/wp-

content/uploads/2016/11/Childrens_Online_Privacy_Report.pdf



(االقتراح األّول)ما المميّز وما المشترك؟ افتتاحيّة إلثارة اهتمام الطالب 

كلٌّ منها؟ وما ألي غرض يُستخَدم: الّصور المختلفة أمام الطالب وتطلب منهم أن يفّكرواتستعرض المعلّمة

المشترك بين هذه الّصور؟ 

ن دخول يحمي م-تحمي من األمطار، الّسياج-المظلّة)الحماية واألمانمن المفّضل أن نتطّرق مع الطالب إلى 

صّي، يحمي من دخول أشخاص إلى مكان خصو-القفلتحمي من أشعّة الشمس،-غرباء أو حيوانات، النّظارات

( . تحمي الرأس خالل ركوب الّدراجة-خوذة
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(االقتراح الثّاني)إلثارة اهتمام الطالب ما وراء الُصَور والِقصص؟ افتتاحيّة

ا ومواقف ثّم تسألهم رأيهم؟ كيف على الّشخصيّة أن تتصّرف حسب: تعرض المعلّمة للطالب صور 

5



هل بإمكان مجدي أن يقرأ دفتر اليوميّات؟ 
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هل بإمكان رامي أن يخبر أخته؟ 
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هل يمكن إعطاء رمز الدخول للبناية ألّي شخص؟ 
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هل كان على ياسمين أن تخبر المربّية؟ 
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هل من المفّضل أن يبقي ياسر الكاميرا مفتوحة طوال الوقت؟ 
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:للنّقاشأسئلة

ما األمور الّتي يفّضل أن نشرك اآلخرين بها؟ 1.

ما األمور الّتي يفّضل أن ال نشرك اآلخرين بها؟ 2.

َمن تشركونه بأمور شخصيّة وتشعرون بارتياح حين تفعلون ذلك؟3.



".  رنتبيسو يتعلّم الحفاظ على الخصوصيّة في شبكة اإلنت: "للطالب قّصة بيسوتقرأ المعلّمة
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:  أسئلة للنقاش في الصّف في أعقاب القّصة

ونا قّصة بيسو بكلماتكم. 1 أخبر

ل على وصلت بيسو خالل القّصة رسالة تقترح عليه الحصو. 2

قد أراد بيسو ل. هديّة ونقاط في اللعبة مقابل إعطاء تفاصيل شخصيّة

ه  خاف بشّدة أن يحصل على الهديّة وأن يعطي التفاصيل، ولكن

.   قليال  

ماذا خشي بيسو؟* 
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ماذا ستفعلون لو كنتم مكانه؟ * 

ركم؟ هل حدث لكم أْمٌر مشابه لما حدث لبيسو؟ ما كان شعو . 3

ماذا فعلتم؟  

ماذا فعلتم؟ * 

 *  
 
ماذا ستختارون أن تفعلوا إذا حصل لكم أْمٌر مشابه ف

المستقبل؟ 

26



ما الخصوصيّة؟-مالحظة للمعلّم

عائلتي شيء لي أنا فقط أو ل:ومعناها" خاصّ "من الكلمة " خصوصيّة"تأتي كلمة * 

لخزانة اسمي الّشخصّي هو لي فقط، ا: على سبيل المثال. فقط، وليس للجميع

.  الخاّصة بي هي لي فقط، رقم هويّتي هو لي فقط
ه وحدنا مع أنفسنا نحن نحتاج جميع ا للخصوصيّة، أي ألشياء تكون لنا فقط، أو مكان لنا فقط، أو وقت نكون في* 

.  فقط

طقة خاّصة، الحق بالخصوصيّة هو حقّنا أن يكون لنا من. الحّق بالخصوصيّة هو أحد الحقوق اإلنسان المهّمة*

، بيتنا، جسمنا)المقصود هنا هو حيّز جسدي لنا  ا إلى مساحة خاّصة ألفكارن(مثال  ا، محادثاتنا ، ونحتاج أيض 

.ورسائلنا وما شابه

(.ח"מט)هذه المعلومات مستقاة من المكتبة االفتراضيّة التابعة لمركز التّكنولوجيا التّربويّة )

 انواجههانواجه في الّشبكة مواقف جديدة وغير مألوفة، كما لخطرة علينا كي نتفادى المواقف ا. في الواقع تمام 

(.!ثم نقّرر! رنفكّ ! نتوقّف)أن نتوقّف، ونتريّث ونُرِجئ رّد فعلنا، ونحتكم إلى العقل ونشاور بالغ ا 

لف الّشاشة، لذا؛ حين يتوّجه إلينا أحد ما في الّشبكة، ليس بإمكاننا أن نكون متأكدين من هويّة الشخص الذي خ

.   من المهّم في هذه الحاالت أن نشاور الوالدين
بكة

ّ
ي الش

 
بكة ال نرسل صوًرا وتفاصيل شخصّية ب-من المهّم أن نحافظ عىل الخصوصّية ف

ّ
االسم )الش
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  أَي ساعات، كلمات المرور وا
 
  البيت وف

 
ّ واسم العائلة، رقم الهاتف، َمن يتواجد ف لحسابات الخاّصة الشخص 

  وما شابه
.  ، فنحن ال ندري إىل أين ستصل هذه المعلومات(بر  أو بأفراد عائلت 

كما نحافظ عىل خصوصّيتنا تماًمامن المهّم أن نحافظ عىل خصوصّية اآلخرين ،.
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:تلّخص المعلّمة مع الطالب ما تعلّموه اليوم في الّدرس

 انواجههانواجه في الّشبكة مواقف جديدة وغير مألوفة، كما لخطرة علينا كي نتفادى المواقف ا. في الواقع تمام 

(.!م نقّررث! نفّكر! نتوقّف)أن نتوقّف، ونتريّث ونرجئ رد فعلنا، ونحتكم إلى العقل ونشاور بالغ ا 

لف الّشاشة، لذا؛ حين يتوّجه إلينا أحد ما في الّشبكة، ليس بإمكاننا أن نكون متأكدين من هويّة الشخص الذي خ

.   من المهّم في هذه الحاالت أن نشاور الوالدين
بكة

ّ
ي الش

 
بكة ال نرسل صوًرا وتفاصيل شخصّية ب-من المهّم أن نحافظ عىل الخصوصّية ف

ّ
االسم )الش
  أَي ساعات، كلمات المرور وا

 
  البيت وف

 
ّ واسم العائلة، رقم الهاتف، َمن يتواجد ف لحسابات الخاّصة الشخص 

  وما شابه
.  ، فنحن ال ندري إىل أين ستصل هذه المعلومات(بر  أو بأفراد عائلت 

كما نحافظ عىل خصوصّيتنا تماًمامن المهّم أن نحافظ عىل خصوصّية اآلخرين ،.
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.   التّطبيق في نهاية الّدرس!" ثّم نقّرر! نفّكر! نتوقّف"

.تطلب المعلّمة من الطالب أن يتأّملوا الصور في شرائح العَرض التالية وتقرأ الحاالت المرفقة
. عله في كّل حالةبخصوص ما يجب ف!" ثم نقّرر! نفّكر! نتوقّف"بعد ذلك، تطلب منهم أن يفّكروا بواسطة األداة 
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صيّة في بعد إجراء النقاش مع الطالب من المهّم أن نؤّكد أن األوالد الصغار ال يستطيعون أن يحّددوا الخصو

.  التّطبيقات المختلفة وحدهم

خصوصيّة الّتي هم بحاجة لموافقة والديهم كي يحّملوا التّطبيقات، كما أنهم بحاجة إلى مساعدة والديهم في تحديد ال

. توفّر لهم الحماية

، وأن يشاوروا في هذه الحالة، من المهّم أن يتوقّف األوالد ما أن تراودهم الفكرة أو الرغبة في تحميل التّطبيقات

.  والديهم، وأن يقّرروا ما سيفعلونه وفق توجيهاتهما
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قة أهل بعد إجراء النّقاش من المهّم أن نؤّكد أن على األوالد الصغار أن يحصلوا على موافقة والديهم، ومواف

ف األوالد قبل في هذه الحالة، من المهّم أن يتوقّ . أصدقائهم قبل التقاط الصور ألنفسهم أو ألصدقائهم ومشاركتها

مكنهم ومع أّي أشخاص ي)التقاط الصورة وأن يشاوروا والديهم إذا كان من المسموح التقاط الصور ومشاركتها 

.، ويتّخذوا القرار مع ا(مشاركتها
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ة واحترام بعد إجراء النّقاش مع طالب الصّف من المهّم أن نؤّكد أهميّة الحفاظ على كلمة السّر الّشخصيّ 

.  خصوصيّة اآلخرين

وهكذا حمى لذا؛ في هذه الحالة، تصّرف تامر بشكل صحيح حين لم يطلع أحد ا على كلمة السّر الخاّصة به،

ر أن هذا ليس تفاصيله الشخصيّة، وعلى الرغم من أن رنين كشفت له عن كلمة السّر الخاّصة بها، فّكر وقرّ 

.صائب ا بالنّسبة له

.  خصيّةمن المهّم أن تتصّرف رنين مثله، وتفّكر جيّد ا قبل أن تطلع اآلخرين على تفاصيلها الشّ 
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