
حول موضوع « غرفة الهروب»مهمات فعالية 
 التعاطف واإلحساس باآلخر في الشبكة

 لمدارس االبتدائيةل
 



 1محطة 

 بشرية لوحة

استعينوا بأغراض في متناول . مستخدمين أجسادكم« تعاطف»كّونوا كلمة 
 .اليد

 

 .  ةالبشري سيتّم االنتقال إلى المحطة التالية بعد أن يلتقط المعلم صورة للوحة



 2محطة 
 -أهال وسهال بكم في محطة البث

 «..ثانية حول 60» 

:  «التعاطف»ثانية تتحدثون من خالله عن مصطلح  60عليكم تصوير فيلم مّدته 
  ما معنى التعاطف في الشبكة بالنسبة لي؟ ماذا يعني أن يصغوا لي في الشبكة؟ 

 :كيفية تنفيذ المهمة
دّونوا المعلومات التي توّدون التطّرق إليها في الفيلم على  -تحضير النصّ -

 .الورقة الموجودة بحوزتكم

 .  اختاروا ممثال أو ممثلَْين من المجموعة للقيام بَعْرض المصطلح-

تتأكدوا من أنكم تستطيعون استعراض المعلومات  تدّربوا كي -تمرين قصير-

 .ثانية 60خالل 

 .توّجهوا للمعلم من أجل تصوير الفيلم-

بعد االنتهاء من تصوير الفيلم، ستستطيعون الحصول على موافقة المعلم -

 .على االنتقال إلى المحطة التالية



 3محطة 

 شعارنا في األسبوع الوطني لإلبحار
 ..اآلمن في الشبكة 

 

األسبوع »دّونوا على الورقة التي بحوزتكم شعاًرا يعبر عن فحوى ومضامين 

 «الوطني لإلبحار اآلمن في الشبكة

 أطلعوا المعلم على نتاجكم واطلبوا موافقته على االنتقال إلى المحطة التالية



 4محطة 
 مقابلة مع صديق -وجًها لوجه

أسئلة توّدون طرحها على زمالئكم حول موضوع  4-3فّكروا في -

ما معنى أن تكون : مثال) التعاطف واإلحساس باآلخر في الشبكة 

الزميالت بالنسبة لك؟ ماذا يجب أن يفعل \متعاطًفا مع الزمالء

الصديق كي يكون بمثابة عنوان للمشاورة وطلب المساعدة بشكل 

 (عام، وبشأن مواضيع تتعلق بالشبكة بشكل خاص؟ 

اختاروا ممثال أو ممثلَْين عن المجموعة إلجراء المقابلة مع طالبين -

دّونوا اإلجابات في (. من المجموعة، أو الصف أو المدرسة)آخرين 

 .ورقة المقابلة

اعرضوا ورقة المقابلة أمام المعلم واطلبوا موافقته على االنتقال إلى -

 .المحطة التالية



 5محطة 
 بينهما الشبكة والتعاطف وما

 انجاز المهمة يقتضي استخدام حاسوب*

 .ابحثوا عن معلومات في االنترنت حول المميزات الخاصة للشبكة-

 .دّونوا المميزات على الورقة التي بحوزتكم-

اختاروا ميزة واحدة واشرحوا تأثيرها على سلوك األوالد في -

 .الشبكة

هل هذه الميزة تساعد على إبداء اإلحساس باآلخر في الشبكة أم  -

 .تجعله أصعب؟ اشرحوا

اطلعوا المعلم على المعلومات واطلبوا موافقته على االنتقال إلى -

 .المحطة التالية



 6محطة 
 زاد للطريق

أطلعوا المجموعة على حدث شعرتم أثناءه بتعاطف أصدقائكم أو -

 .أفراد عائلتكم في الشبكة

ارسموا رسمة مشتركة تعّبر عن معنى التعاطف واإلحساس باآلخر -

 .في الشبكة بالنسبة لكم

اعرضوا نتاجكم أمام المعلم واطلبوا موافقته على االنتقال إلى -

 .المحطة التالية



 7محطة 
 التعاطف في العالقات المحوسبة

 

 إنجاز المهمة يقتضي استخدام الحاسوب*

 .للطفلة نور« التواصل االجتماعي» استمعوا ألغنية-

 عن ماذا تتحدث األغنية؟-

اكتبوا مقطًعا إضافًيا لألغنية حول أهمية السلوك المتعاطف -

اكتبوا المقطع اإلضافي في الورقة . واإلحساس باآلخر في الشبكة

 .  التي بحوزتكم

اعرضوا نتاجكم للمعلم واطلبوا موافقته على االنتقال إلى المحطة -

 .التالية

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GfnAsIyE-VA

