وزارة التّربية والتّعليم
اإلدارة التّربويّة
قسم كبار المسؤولين -الخدمات النّفسيّة االستشاريّة

ي لإلبحار اآلمن في
األسبوع القوم ّ
ال ّ
شبكة

"خليك بأمان ،باإلنترنت كمان"

توجيهات لحلقات الحوار بين أولياء األمور واألبناء
أولياء األمور األ ّ
عزاء،

اضطرتنا أزمة الكورونا إلى التّأقلم مع التّغييرات وإبداء المرونة في المواقف الحياتيّة المختلفة .لقد باتت
لقد
ّ
شبكة االنترنت حي ًّزا وجوديًّا نعيش فيه ،حيث تعيننا ال ّ
شاشات على الحفاظ على تسلسل األمور في حياتنا ،كما
ّ
يتجزأ من إدارة العالقات ال ّ
شخصيّة ،والعائليّة ،واالجتماعيّة ،وسيرورات التّدريس-التّعلّم
أنها أصبحت جز ًءا ال
والعمل.
ّ
ويستمر األمر على هذا
ّف في المدرسة،
"يتنقّل" طالبنا بين غرفتهم في البيت ،وغرفة
"الزوم" ،وغرفة الص ّ
ّ
ي،
المنوال طوال هذه الفترة ال ّ
صعبة الّتي نخوضها ،كما ويُطلَب منهم خالل ذلك أن يحافظوا على التّباعد الجسد ّ
ي أحيانًا.
والذي قد يظهر كتباعد اجتماع ّ
ي ،والذي يت ّم هذا العام تحت عنوان "خليك بأمان ،باإلنترنت كمان" ،سنش ّجع الطالب
في إطار األسبوع القوم ّ
على الحفاظ على العالقات االجتماعيّة الفُضلى والمه ّمة من خالل شبكة االنترنت أيضًّا (عن بُ ْعد) .باإلضافة إلى
ساس ،سواء نحو أنفسهم
ي وح ّ
ذلك ،سنمنحهم توجيهات حول كيفيّة إدارة أمورهم في الشّبكة بشكل آمن ومحم ّ
أو نحو اآلخرين ،مع استخدام الشّاشات بشكل متّزن.
المقترحة على "حلقات الحوار" ،حيث ستتيح لكم وألبنائكم المجال إلجراء محادثة ذات مغزى
تعتمد هذ الفعاليّة
َ
سلوك األمثل في ال ّ
شبكة ،ومنع اإليذاء ،ومواجهة حاالت اإلساءة.
بخصوص ال ّ
إليكم بعض التّوجيهات:


صصوا وقتًا وتحدّدوه بشكل مسبق إلجراء المحادثة مع أبنائكم بواسطة البطاقات
من المفضّل أن تخ ّ
المختلفة.



من المفضّل أن ت ُبعدوا ال ّ
شاشات عنكم خالل الفعاليّة (الهاتف ،الحاسوب ،الت ّابلت.)..



خالل قضائكم الوقت معًا ،من المفضّل أن تتيحوا المجال إلجراء حديث مفتوح ،يتّسم بالتّقبّل ،ويخلو
من االستعالء ،ويمنحكم القدرة على االستيضاح مع أبنائكم حول المواقف ،ويم ّكن ُك ًّال منكم من
عرف على عالم اآلخر.
الت ّ ّ
نرجو لكم وقت ًا مفيدًا وممتعًا!

