
,المعلمين األعزاء

مع من المهم هذه األيام إجراء حوار. بداية العام ترمز إلى التجديد وفرصة للنمو الشخصي وتحقيق األحالم

ي ورفع التوقعات وتحديد األهداف الت, والسماح لهم بمشاركة الخبرات التي مروا بها خالل اإلجازة, الطالب

.يرغبون في تحقيقها

من المستحسن والمهم أن تناقش مع الطالب أيضا مسألة سلوكهم على, انطالقا من روح التجديد هذا العام

.اإلنترنت والشبكات االجتماعية على وجه الخصوص وإنشاء اتفاقيات صفية

قة إيجابية سوف ندعو الطالب إلى صياغة اتفاقية صفية يتعهدون من خاللها بالتصرف بطري, في هذا الدرس

.ويتخلل االتفاق الصفي قيم اجتماعية مع االلتزام بالجوانب المختلفة المتعلقة بالشبكة

ي الفصل في وممثل, "الزمالء والمؤثرين"لتوظيف ممثلي , من الممكن والموصى أن تستعين بقيادة طالب الفصل
.والطالب الذين هم أعضاء في لجان مختلفة وأكثر من ذلك, مجلس الطالب
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.تقديم البيانات للطالب وإجراء محادثة حولهاحسب اختيار المعلم يمكن
مسح مراقبة ; 2020, 2019لعام ח האינטרנט של בזק "דו–חיים דיגיטלי : البيانات مأخوذة من* 

2009, العنف
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.يقدم المعلم الطالب إلى المواضيع الرئيسية التي سيناقشونها معا في الصف
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افتتاح الدرس-? غير صحيحصحيح او

".غير صحيحصحيح او": يشرح المعلم للطالب أنهم سيختبرون اآلن لعبة تفاعلية

ويت وفقا يطلب من الطالب اإلجابة على كل سؤال من األسئلة من خالل تصويت سريع وسيقوم المدرس بالتص

.لألغلبية على ما إذا كانت الجملة صحيحة أم غير صحيحة وفقا لغالبية الطالب في الفصل

ل صحيح في على المؤقت وإتاحة الوقت لإلجابة على جميع األسئلة بشك" التغلب"من المهم تشجيع الطالب على 

.ثانية50غضون 
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أسئلة للنقاش
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!  التغييرنحونحن أيضا نبحر: فحوى الدرس

عمل بمجموعات

للمعلم

لفصل المحدد اقرأ الحاالت في البطاقات المختلفة واختر من بين المحتوى المناسب ل, بالفعاليةقبل البدء. 1

.وعمر الطالب

.طالب5-4يوصى بتقسيم الفصل إلى مجموعات من . 2

.وكذلك صفحة تعليمات النشاط لكل مجموعةمن المهم طباعة البطاقات. 3

.فيما يلي بطاقات تصف سلوك األطفال والمراهقين عبر اإلنترنت: يشرح المعلم

خيارات العمل المعروضة في , أثناء االستماع إلى مواقف جميع أعضاء المجموعة, ناقشوا في مجموعة

.البطاقات المختلفة

.الخيارات التي اختارتها المجموعة وأسباب االختيارحددوا, بعد نقاش اعضاء المجموعة

ى من المهم التأكيد على أنه من الممكن أن يتوصل أعضاء المجموعة من خالل فحص الخيارات المختلفة إل

.يجب إضافتها كتابيا-خيارات إضافية مناسبة لهم 
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ممكن إضافة إمكانية ثالثة
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إمكانية ثالثةممكن إضافة
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:بعد العمل في مجموعات يقوم المعلم بإجراء مناقشة مع الطالب وفق األسئلة التالية

?كيف كان شعوركم خالل النشاط* 

?ما هي األسباب التي ترشدكم في اختيار سلوك معين على الشبكة? ماذا أدركتم عن أنفسكم•

يوصى بوضع تصور ألسباب السلوك الطالب من خالل العمل بمجموعات-للمعلم 

األخالق والقيم•

مراعاة االخرين•

الخوف من اإلضرار بصورتك•

أحترم التعليمات التي تلقيتها من والديك•

ل أي هل أتصرف مث-من المهم التأكيد على القدرة على اختيار سلوك عبر اإلنترنت وبشكل عام : المعلم•

?أم أتصرف بسبب اندفاعية? أم أتصرف تحت تأثير ضغط? شخص آخر

بالنسبة لكم؟" التصّرف بشكل مراعٍ واإلحساس باآلخرين"ما معنى •

اإلحساس باآلخرين َمن يوّد أن يعطينا مثاالا لحالة امتنع فيها عن القيام بأمٍر ما أو قام بأمٍر ما في الشبكة بسبب

ومراعاتهم؟

"  الشراكة: "مثال)هذه؟ َمن يوّد أن يعطينا مثاال لحالة ك. احياناا، نصادف أحداثاا تتصادم فيها الِقيَم التي توّجهنا•

ن أن تتصادم هذه تضّم جميع الطالب في الصف، ولكن يمكواتسآبهي القيمة التي توّجهنا حين نُنِشئ مجموعة 

اء في المجموعة ، عندما يعبّر صديق في الصّف عن نفسه بطريقة تؤذي سائر األعض"الصداقة"القيمة مع قيمة 

(. ويتوّجب حينها تبليغ بالغ عّما حصل
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يجب التصّرف بشكل صحيح ألننا ملزمون بذلك وفق القانون" 

(ميثاق االخالقيات)وألن هذا واجبي تجاه نفسي، انطالقاا ِمن االلتزام بميثاق االحترام

"نحو التغييرُمبحرون"وألّن ُكالا منّا َوَعد اآلخر بالقيام بذلك فنحن جميعاا 

تلخيص

 ومراعٍ ومحترم؟ماذا ستقولون ألنفسكم عندما ستبحرون في الشبكة كي تتذّكروا أن تتصّرفوا بشكل أخالقيّ •

يّة تشكيل مستقبلنا نحن، األوالد وأبناء الشبيبة، نشّق الطريق، ونتحّمل مسؤول: "ُكتِب في ميثاق األخالقيّات•

ا كيف يمكن تجنيد أبناء الشبيبة لقيادة هذا التغيير؟". وقيادة التغيير في الشبكة أيضا

أن نتّخذ -االتوعية، أن نكون قدوة، أن نكون ُحّراسا )أي دور اجتماعّي أنتم مستعدون أن تؤّدوه في الشبكة؟ •

..(خطوات عندما نكون شهوداا على أحداث إيذاء في الشبكة
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أنشطة إلنهاء الدرس: صياغة قواعد السلوك على الشبكة معا

(:من الممكن ويوصى بمشاركتها مع الطالب)مالحظة للمعلم 

على 2009في عام , הבינתחומי הרצליהبالتعاون مع كلية االتصاالت في , عملت وزارة التربية والتعليم

ي جميع أنحاء المدارس ف. كتابة مدونة األخالقيات لتغيير أفضل سلوك على اإلنترنت ومنع حاالت األذى والتنمر

, جتماعيةوالتي ستسمح لهم بتحمل المسؤولية اال, البالد يقوم الطالب ببناء مدونة أخالقية ذات صلة ومكيفة

باآلخر وتجنب المواقف المؤذية وعدم التنحي في مواجهة األذى الذي يلحق, والتصرف بطريقة قيمة وأخالقية

".وقيادة التغيير في الشبكة كذلك

.ح عملية بنائهاويشر( مرفق في الرابط)سيقدم المعلم للطالب مدونة أخالقيات تصفح اإلنترنت من أجل التغيير 

:ا لألسئلة التاليةسيجري المعلم مناقشة قصيرة مع الطالب حول ميثاق االخالقيات وفق, بعد تقديم العملية والمنتج

?"نبحر نحو التغيير" أية مبادئ توافقون عليها في ميثاق االخالقيات -

ما الذي ينقصكم ولم تحصلوا علية في ميثاق االخالقيات؟-

ما هو االمر الغير ضروري في عينيكم في ميثاق االخالقيات ؟-
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הקוד האתי-شريحة شرح موسعه للمعلم عن المدونة األخالقية 
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يكتشف س, ومناقشة مختلف القضايا المثارة في الصف(االخالقيات)االحترام بعد عرض الطالب لميثاق•

استخدام يمكن. المعلم مع الطالب الرسائل التي يريدون ضمها في قواعد السلوك الصفية عبر اإلنترنت

.ومالئمتها مع احتياجات الصف, رسائل من مدونة األخالق

يع الطالب يقوم المعلم بدعوة ممثلي الصف لوضع القواعد كتابة بحيث يمكن لجم, بعد بناء قواعد السلوك* 

.سيتم تعليق القواعد في الصف وسيتم نشرها على موقع الصف. الصف التوقيع عليها
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.رسائل إلنهاء الدرس
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