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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

:تم ّ استقاء هذه المعلومات من

.2020و 2019تقرير شركة بيزك َحْول شبكة اإلنترنت في الّسنتين -الحياة الّرقمية

ن إباحيّة في اّطالع األوالد وأبناء الّشبيبة على مضامي: "ورقة أصدرها مركز األبحاث والمعلومات في الكنيست

(2017"  )شبكة اإلنترنت وقضيّة حجب المواقع المسيئة
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ة في بداية معاينة المعطيات والمواقف الشخصيّ (االقّتاح األول الفتتاح الدرس)–.." ما موقفكم بخصوص"

:الدرس

مشاركتها ونْشرها ـة للطالب ُجَمال تشتمل على معطيات ومواقف َحول تصوير الُصَور واألفالم و\يعرض المعلّم

في الشبكة

(األسئلة موجودة في الشريحة التالية)ثّم تطلب منهم التطّرق إلى أسئلة للنقاش 
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ي بداية معاينة المعطيات والمواقف الشخصيّة ف–(االقّتاح األول الفتتاح الدرس).." ما موقفكم بخصوص

:الدرس

مشاركتها ونْشرها ـة للطالب ُجَمال تشتمل على معطيات ومواقف َحول تصوير الُصَور واألفالم و\يعرض المعلّم

في الشبكة

(األسئلة موجودة في الشريحة اآلتية)يطلب منهم التطّرق إلى أسئلة للنقاش \ثّم تـ

5



:ـة محادثة مع الطالب تبعًا لألسئلة\تجري المعلّم\يـ

ما الجملة التي توافقون عليها بشكل خاّص؟ لماذا؟. 1

أّي جملة فاجأتكم؟ ماذا فاجأكم؟. 2

أّي جملة أثارت فيكم شعوًرا بعدم االرتياح؟ لماذا؟. 3
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شاهدة فيلم م-(االقتراح الثّاني الفتتاح الّدرس)"!إذا شاركت شخًصا واحًدا فمعنى ذلك أنك شاركت الجميع"

معلوماتك َحْول يمكن اختيار إحدى اإلمكانيّتين تبعًا ل. ال حاجة إلى تنفيذ االفتتاحيّتين-ـة\مالحظة للمعلّم)

(.  الصفّ 

يلم يجب لمشاهدة الف)"!إذا شاركت شخًصا واحًدا فمعنى ذلك أنك شاركت الجميع""ـة الفيلم \تعرض المعلّم

( الضغط في المكان المناسب في شريحة العَرض

:ـة محادثة مع الطالب بْعد مشاهدة الفيلم تبعًا لألسئلة اآلتية\تجري المعلّم\يـ

:أسئلة للنقاش

ما األحاسيس التي يثيرها الفيلم فيكم؟1.

..أخبرونا عن ذلكهل الظاهرة التي يتطّرق إليها الفيلم مألوفة لكم؟2.

علكم؟ هل شاركوكم بفيلم ذي صبغة جنسيّة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ماذا فعلتم حينها؟ ما كان رّد ف  3.
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( :ُصلب الّدرس" )كابوس ُكّل فتاة-خطر في الشبكة: "التباحث في حاالت

ل تحص(. إذا نُفّذ الّدرس في الزوم)مجموعات أو ُغَرف 4ينقسم الصّف : العمل في مجموعات-المرحلة األولى

(.ةالبطاقات موجودة في شرائح العَرض اآلتي)ُكّل مجموعة على بطاقة تحوي قضية مطروحة للنقاش 

إجراء نقاش-المرحلة الثانية

.استخالص الِعبَر-المرحلة الثالثة
ن موقع*  ن مقال م  ن المفّضل أن )" נערההסיוט של כל : סכנה ברשת"ynetالقضايا مقتبسة م  م 

(ـة المقال قبل تنفيذ الدرس\يقرأ المعلّم\تـ
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:  ول الموضوعـة نقاًشا في الصّف، حيث يتّم التطّرق إلى نواحي عديدة ح\تجري المعلّم\يـ-المرحلة الثانية

.اجتماعيّة، شعوريّة، قيميّة وقانونيّة
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هم ـة الطالب إلى الحديث حول تأثير النقاش الذي أجروه  على مواقف\تدعو المعلّم\يـ: في نهاية النقاش

.غة جنسيّةوتصّرفاتهم حين يلتقطون أو يشاركون أو ينشرون صورة ذات صبغة جنسيّة أو فيلًما ذا صب
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ت المختلفة ـة الطالب إلى الحديث حول تأثير النقاش الذي أجروه حول الحاال\تدعو المعلّم\يـ: في نهاية النقاش

.على مواقفهم وتصّرفاتهم حين يلتقطون أو يشاركون أو ينشرون صورة أو فيلًما 
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نعمل على تطبيق التصّرف المرغوب: ختام الدرس

ن ُكل مجموعة \المعلّميطلب \تـ1. برة صياغ(المجموعات نفسها التي كانت في المرحلة السابقة)ـة م  ة ع 

لجنسيّة مْنع تصوير الصور واألفالم ذات الصبغة ا: بخصوص موضوعجماعيّة تُعَرض على الصفّ 

".ِخطاب الِمصعد"ومشاركتها في الشبكة ِمن خالل استخدام آليّة 

صعد"ما هي آليّة  طاب الم  ؟"خ 

الوقت المطلوب )ثانية 30برة قصيرة ومختصرة حول موضوع معيّن خالل إلى نَقل ع  يشير هذا التعبير

ن طابق إلى آخر (. لالنتقال بالمصعد م 

برة الُمختارة ن ا. يقوم الشخص الذي سيُلقي الخطاب بتقديم نفسه باختصار ثم يقول الع  لمهّم أن يقوم بعَْرض م 

برة بحماس ودقّة كي يثير االنتباه واالهتمام . الع 

برة.2 بَر في الصّف، حيث. تختار ُكّل مجموعة ممثال لعرض الع  يخّصص لُكّل ممثّل يقوم الممثلون بعرض الع 

.  ثانية كحّد اقصى30

ن خالل هذه اآلليّة \تقوم المعلّم\يمكن أن يـ*  بَر التي تصاغ م  شريحة العرض ة في األمثلة موجود)ـة بالتمثيل للع 

(التالية
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ن خالل آليّة \تقوم المعلّم\يمكن أن يـ بَر التي تصاغ م  ".خطاب المصعد"ـة بالتمثيل للع 
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