
 :تمهيد معّد للطاقم التربويّ 
في أعقاب تفّشي فيروس كورونا خالل الشهور األخيرة، واحتلت  لقد كانت إمكانّيات الخروج من البيت محدودة

الشبكة مكانة مركزّية وجزًءا كبيًرا من وقتنا، كما أنها وفّرت جوانب عديدة ولّبت احتياجات مختلفة، كالتعلّم عن 

 .ُبعد، اللقاء باألصدقاء، الحفاظ على العالقة المتواصلة مع العائلة، التسّوق، مشاهدة مضامين مختلفة وغير ذلك
مع اقتراب العطلة الصيفّية، والّتي تتمّيز بأوقات فراغ طويلة، يواجه األوالد وأولياء أمورهم تخّبطات تتعلّق 

 .بالسلوك خالل أوقات الفراغ في مناحي الحياة المختلفة
الحاسوب، الهاتف، اللوح الذكّي وما )تتحّول أوقات الفراغ إلى استخداٍم متواصل للشاشات في كثير من األحيان 

قد يخوض التالميذ . ، وذلك بغية اللعب بألعاب الشبكة، مشاهدة اليوتيوب، نْشر الصور واألفالم وغيرها(شابه

باإلضافة إلى ذلك، يؤّثر استخدام الشاشات لفترات . مواقف معقّدة خالل قيامهم بذلك، بل وقد تكون خطيرة أيًضا

 .وعلى الصّحة أيًضا( وجًها لوجه)طويلة على المهارات االجتماعّية في التواصل المباشر 
من المهّم أن نتذّكر مع العودة التدريجّية إلى مجرى الحياة المعتاد أن الشبكة هي ميدان سيتواجد فيه تالميذنا، 

 .  ولكنه ميدان واحد من بين الميادين المختلفة والعديدة في الحياة
سندعو التالميذ في هذا الدرس إلى التفكير في انتهاج السلوك الرشيد خالل أوقات الفراغ، ومواصلة استخدام 

سنذّكر التالميذ أيًضا أنهم يستطيعون أن يضعوا ألنفسهم . الشاشات، وأهمّية احترام الحدود الّتي يحّددها الوالدين

 .     حدود األمان، والصّحة والمسؤولّية
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 .  ـا\ـة المعطيات للتالميذ وذلك تبًعا العتباراته\يعرض المعلّم\يمكن أن تـ
 (.2019 ،2018)" تقرير شركة بيزك -الحياة الرقمّية"تّم استقاء هذه المعلومات من * 
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ال حاجة إلى تنفيذ  -ـة\مالحظة للمعلّم) لعبة إلثارة االهتمام في بداية الدرس -"ُنمّرر الكرة ونشارك

 (يمكن اختيار إحدى اإلمكانّيتين تبًعا لما تعرفه َحْول الصفّ . االفتتاحّيتين
ـا اإلجابة عن سؤال واحد ِمن األسئلة \تطلب منه\ى ُكّل مّرة ويـ\ـة اخر\ـة الُكَرة إلى طالب\ترمي المعلّم\يـ

 :  اآلتية
 هل اللعب باأللعاب الّتي تكون في علبة مناسب لألوالد الذين في عمرك حسب رأيك؟1.
 هل المكوث في البركة دون وجود شخص بالغ معك مناسب لألوالد الذين في عمرك حسب رأيك؟ 2.
 هل ركوب الدراجة الهوائية مناسب لألوالد الذين في عمرك حسب رأيك؟ 3.
 هل مشاهدة أفالم الرعب مناسبة لألوالد الذين في عمرك حسب رأيك؟4.

 
 :نقاش في الصفّ 

 كيف نقّرر إذا ما كان أمٌر ما مناسًبا لعمرنا أم ال؟* 
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يمكن . ال حاجة إلى تنفيذ االفتتاحّيتين -ـة\مالحظة للمعلّم)مشاهدة صورة في بداية الدرس  -"نخّمن ونفّكر"

 (اختيار إحدى اإلمكانّيتين تبًعا لما تعرفه َحْول الصفّ 
 ".  هذه شادية وهي تشاهد فيلًما في هاتفها المحمول: يقول\ـوتـة التالميذ إلى مشاهدة الصورة \يدعو المعلم\تـ

 :تطلب من التالميذ اإلجابة عن األسئلة اآلتية\بعد ذلك، يـ
 ماذا تشاهدون في الصورة؟1.
 ؟الفيلمماذا رأت شادية في : نواخمّ 2.
 .اشرحوا تشعر شادية حسب رأيكم؟ ماذا3.
 ماذا فعلتم؟ ؟مماثلفعل  ت لديكم ردّ \أثار أو فيلًما هل شاهدتم صورة4.

 
 

 :ـة\تلّخص المعلّم\بعد الحصول على اإلجابات يـ
.  ربما تشعر شادية بحّب االستطالع، المفاجأة، النفور، الضغط أو الخوف: لقد طرحتم عّدة آراء خالل النقاش* 

 . من الممكن أنها اّطلعت على محتوى غير مالئم لعمرها
 . ُتنَشر في الشبكة ُصَور وأفالم متنّوعة، منها ما يناسب صغار السّن، ومنها ما يناسب َمن ُهم أكبر سًنا* 
يؤّدي ذلك إلى يمكن أن يثير االّطالع على المضامين غير المالئمة ألعمارنا مشاعر سلبّية وغير مريحة، وقد  *

 .مواقف خطيرة ومؤذية
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 .  بخصوص االحتكام إلى العقل قبل االّطالع على مضامين في الشبكة قراءة فقرة من مذكرات رانية
 .تسأل التالميذ األسئلة الّتي ُتطرح خالل القراءة\ـة فقرة من مذكرات رانية ويـ\تقرأ المعلّم\يـ1.
النواحي الشعورّية، القيمّية، : بعد ذلك، ُيجرى نقاش في الصّف حيث يتّم التطّرق إلى النواحي المختلفة اآلتية2.

 . واالجتماعّية
 
 

 :في نهاية النقاش
ُيطلِع التالميُذ زمالءهم في الصّف على ما تعلّموه ِمن خالل قّصة رانية ومها بخصوص االّطالع على الصور أو 

المضامين المخيفة، التي تثير الضغط والتوّتر، العنيفة، الجنسّية )األفالم أو المضامين غير المناسبة للعمر 

 .وطريقة التصّرف المفّضلة بشأنها( وغيرها
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 .ـة ِمن التالميذ اإلجابة عن السؤال\تطلب المعلّم\يـ
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 :ِمن المهّم أن نشرح للتالميذ ما يلي!" ُحَكماء في الشبكة

خفقات سريعة في القلب، ألم في )إذا شاهدنا مضموًنا معّيًنا وأثار هذا شعوًرا غير مريح في جسدنا  -اإلحساس

 (.البطن، تعّرق

 .إذا كان اسم المضمون الذي وصلنا غير واضح وال نفهمه -العنوان

 . إذا لم نفهم ما نشاهده في الصورة أو الفيلم -الَفْهم

الفزع، الخوف، الشك، عدم االرتياح، )إذا أثيرت في داخلنا مشاعر غير مريحة بعد مشاهدة الفيلم  -الشعور 

 ( االرتباك وغيرها

 .إذا لم نعرف الشخص الذي أرسل إلينا المضمون أو لم نكن متأّكدين ِمن أن هذا اسمه الحقيقيّ  -اسم الُمرِسل

صعوبة في االستغراق في : على سبيل المثال)إذا ِخفنا ِمن النتائج المترّتبة على مشاهدتنا للمضمون  -النتيجة

 (النوم، الرغبة في التوقّف عن استخدام الحاسوب وغيرها

 

 إذا أضاءت إحدى إشارات التحذير، فيبدو أن هذا المضمون ال يناسبنا وعلينا أن نطلب المساعدة ِمن شخص 
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 .بالغ
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 .ـة القواعد المختلفة\تقرأ المعلّم\يـ
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 .ـة حديًثا مع التالميذ تبًعا لألسئلة\تجري المعلّم\يـ
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 :في نهاية النقاش
ُيطلِع التالميُذ زمالءهم في الصّف على ما تعلّموه ِمن خالل قّصة رانية ومها بخصوص االّطالع على 

المضامين المخيفة، التي تثير الضغط والتوّتر، العنيفة، الجنسّية )المضامين الّتي ال تناسب عمرنا \األفالم\الُصَور

 .وطريقة التصّرف المفّضلة بشأنها( وغيرها
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 نطّبق ما تعلّمناه: اختتام الدرس
التالميذ أن يجيبوا بشكل شخصّي ويشيروا إلى رّد فعلهم في  على. "ماذا ستفعلون؟"ـة ورقة \توزع المعلّم\يـ

من المحّبذ عرض )ـة للتالميذ إمكانّية مشاركة زمالئهم بإجاباتهم \تتيح المعلّم\بعد ذلك، يـ. الحاالت المذكورة

  (.   الحاالت الّتي في الورقة بواسطة شرائح العرض الّتي في العارضة
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في هذه الحالة، يرمز عنوان الفيديو إلى محتواه، وهو محتوى فاضح، لذا ينبغي االمتناع عن : ـة\تشرح المعلّم\يـ

 .   فتح الفيديو
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في هذه الحالة، أنتم تعرفون المرِسلة، وهي تريد أن تريكم صور عيد ميالدها الذي شاركتم  :ـة\تشرح المعلّم\يـ

 . فيه، لذا؛ يمكن فتح الفيديو
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ليس من المفّضل االنضمام لمجموعة واتساب ال نعرفها، ونجهل الشخص الذي أنشأها،  :ـة\تشرح المعلّم\يـ

 .وهوية المشاركين فيها، وأهدافها
 .عديدة قد ال تالئم عمر األوالد بالضرورة يمكن أن ُتنَشر في هذه المجموعة مضامين

ى عالم األزياء من خالل هل حًقا ستتمّكنون من الدخول إل! من المهّم أن نتذّكر أيًضا أنه ال توجد هدايا مّجانّية

   .االنضمام إلى مجموعة واتساب؟ الجواب هو ال
صديقتكم \إذا كان صديقكم. ـة\صديقتنا المفَضل\لذا، من المفّضل أن ال نفتح الرابط، حتى وإن أرسله إلينا صديقنا

 .ـا بالخروج منها\قد انضّم إلى المجموعة فانصحوه
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من ناحية أخرى، إذا احتاج . ونقف إلى جانب ّمن يحتاج إليها من المهّم أن نقّدم المساعدة :ـة\تشرح المعلّم\يـ

تثير كلمة . شخص ما إلى المساعدة فعلى ما يبدو لن يتوّجه إلينا بشكل غير مباشر بواسطة لعبة في الحاسوب

الشعور بالضغط ومشاعر غير مريحة، ولكن مطالبتنا بالدخول ورؤية ما حصل للفتاة يثير التساؤل " النجدة"

 .  بخصوص نتائج مشاهدة هذا المحتوى، لذا، من المحّبذ عدم الدخول
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