ّ
ّ
ّ
الت ّ
بوي:
مقدمة ُمعدة للطاقم
مالحظة للمعلّم\ـة :بإمكانكم تنفيذ هذا الدّرس وج ًها لوجه أو بواسطة التّعلّم عن بُ ْعد.
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
شخصيّة ،والعائليّة ،واالجتماعيّة ،وسيرورات التّدريس-التّعلمّ
ّ
يتجزأ من إدارة العالقات ال ّ
أنها أصبحت جز ًءا ال
والعمل.
"يتنقّل" طالبنا بين غرفتهم في البيت ،وغرفة " ّ
مر األمر على هذا
الزوم" ،وغرفة الص ّ
ّف في المدرسة ،ويست ّ
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.
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يمكن أن تـ\ ْ
يطلع المعلّم\ـة الطالب على هذه المعطيات تبعًا العتباراته\ـا.
تم ّ استقاء هذه المعلومات من:
الرقمية -تقرير شركة بيزك َح ْول شبكة اإلنترنت في السّنتين  2019و .2020
الحياة ّ
ورقة أصدرها مركز األبحاث والمعلومات في الكنيست" :ا ّ
طالع األوالد وأبناء ال ّ
شبيبة على مضامين إباحيّة في
شبكة اإلنترنت وقضيّة َحجْ ب المواقع المسيئة" ()2017
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يـ\تستعرض المعلّم\ـة أمام الطالب الموضوعات المركزيّة الّتي سيتحدّثون عنها خالل الدّرس.
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مالحظة للمع ّلم\ـة :تحوي شرائح ال َعرض اآلتية اقتراحين الفتتاح الدّرس ،حيث تهدف إلى إثار االهتمام في
صف.
بداية الدّرس .ال حاجة إلى تنفيذ االقتراحين ،ويمكن اختيار أحدهما وفق اختيارك ومعلوماتك عن ال ّ
األول الفتتاح الدّرس):
أي  #هاشتاغ أنتم؟" – لعبة رقميّة إلثارة االهتمام في بداية الدّرس (االقتراح ّ
" ّ
تتطرق إلى مميّزات سلوك أبناء ال ّ
شبيبة
ي #هاشتاغ أنتم؟" ،حيث يحوي ُج َم ًال
ّ
يـ\تدخل المعلّم\ـة إلى ّ
الرابط "أ ّ
في ال ّ
الصف رق ًما من األرقام
متطوع آخر من
مرة أن يختار
شبكة واستخدامهم لها .يـ\تطلب المعلّم\ـة في ك ّل ّ
ّ
ّ
الّتي في اللعبة .على الطالب الذي يشعر بأن الجملة تمثّله أن يرفع يده .من المفضّل أن يـ\تتيح المعلّم\ـة للطالب
الذي رفع يده أن يشرح حول الميزة الّتي اختارها.

* إذا نُفّذ الدّرس بواسطة التّعلّم عن بُعد ،يمكن أن نطلب من الطالب أن يرسلوا ردود فِعلهم بواسطة "التشات" أو
الرموز المختلفة (אייקונים) الّتي تعكس أفكارهم بخصوص ال ُج َمل المختلفة.
أن يستخدموا ّ
الصف محادثة تبعًا لألسئلة اآلتية:
جرى في
ّ
بعد المشاركة ،ت ُ َ
 .1ماذا عرفتم عن أنفسكم من خالل هذه الفعاليّة؟
 .2ماذا عرفتم عن صفّنا من خالل هذه الفعاليّة؟
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مرة ،و َمن منكم لم يفعله بتاتًا؟" -لعبة إلثارة االهتمام في بداية الدّرس (االقتراح الثّاني
" َمن منكم فعل هذا ّ
الفتتاح الدّرس):
يـ\تشرح المعلّم\ـة" :اجعلوا يدكم مقبوضة .إذا كانت الجملة الّتي سأقولها تمثّلكم عليكم أن ترفعوا إصبعًا واحدًا،
إذا سمعتم جملة أخرى تمثّلكم ترفعون إصبعًا إضافيًّا ،وهكذا دواليك .أخبرونا في نهاية الفعاليّة كم إصبعًا
رفعتم".
إليكم ال ُج َمل:
َمن منكم لم يترك هاتفه ساعة كاملة أبدًا؟
.1
ّ
ي في آن واحد؟
.2
َمن منكم استخدم ذات ّ
مرة شبكتَين للتواصل االجتماع ّ
َمن منكم لم ينشر صورته في ال ّ
شبكة أبدًا؟
.3
َمن منكم لم يفتح قناة في اليوتيوب أبدًا؟
.4
َمن منكم لم يُر ِسل ب َد ْوره رسالة متسلسلة (تناقلها أشخاص آخرون إلى أن وصلت إليه) أبدًا؟
.5
قصيرا أثار فيه الخوف؟
مرة صورة أو فيل ًما
.6
َمن منكم شاهد ذات ّ
ً
ّ
مرة صورة أو فيل ًما أثار\ت لديه مشاعر مختلطة؟ (مالحظة للمعلم\ـة :على سبيل المثال،
.7
َمن شاهد ذات ّ
االنفعال واالرتباك ،حبّ االستطالع والخوف).
َمن لم يشاهد صورة أو فيل ًما أثار\ت لديه ال ّ
شعور بالنّفور أبدًا؟
.8
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مرة ملصقًا وندم على ذلك؟
.9
َمن أرسل ذات ّ
مرة أن المحتوى الذي ي ّ
ّ
طلع عليه ليس مناسبًا؟
ذات
ر
ك
ف
ن
م
.10
ّ
َ
الصف محادثة:
بعد الفعاليّة ،ت ُجرى في
ّ
 .1ماذا عرفتم عن أنفسكم من خالل هذه الفعاليّة؟
 .2ماذا عرفتم عن صفّنا من خالل هذه الفعاليّة؟
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صلب الدّرس):
"هيّا نتحدّث عن هذاُ ( "..
المدونة.
يـ\تطلب المعلّم\ـة من الطالب أن يقرأوا المنشور الذي كتبه أحد المراهقين في
ّ

7

بعد قراءة المنشور ،يـ\تطرح المعلّم\ـة على الطالب أسئلة للنّقاش (في شريحة العَرض) ،مع إعطائهم المجال
للتّعبير عن المشاعر واألحاسيس المختلفة (التّماهي ،النّفور ،الفضول ،االنجذاب ،االهتمام ،العجز).
مالحظة للمعلّم\ـة :من المه ّم أن نوضح خالل النّقاش المعضلة المطروحة في المنشور :من جهة ،هناك حبّ
استطالع ورغبة في معرفة ما يجري حولنا ،ومن جهة أخرى ،هناك ت َبعات لال ّ
طالع على مضامين غير مالئمة
(اال ّ
طالع على مضامين عنيفة ،مخيفة ،جنسيّة ،مسيئة).
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الردود الممكنة الّتي يمكن أن يكتبها أبناء ال ّ
شبيبة للمنشور.
يـ\تدعو المعلّم\ـة الطالب إلى قراءة ّ
الردود:
بعد ذلك ،يـ\تطرح المعلّم\ـة أسئلة بخصوص هذه ّ
الردود الّتي توافقون عليها؟ ال توافقون عليها؟ لماذا؟
 ما ّ
 ما وراء ك ّل اقتراح اقترحه أبناء ال ّ
شبيبة حسب رأيكم؟
 ما سيكون ردّكم على المنشور وعلى المعضلة المطروحة فيه؟
طرق إلى
جري في
الصف في أعقاب قراءة المنشور ،وذلك من خالل الت ّ ّ
ّ
هذه المرحلة هي استمرار للنّقاش الذي أ ُ ِ
الرسائل في المجموعة ،نَ ْفي
ضت (الخروج من المجموعةَ ،كتْم صوت وصول ّ
ّ
عر َ
الردود الممكنة الّتي است ُ ِ
ّ
ّ
طرق إلى المعضلة في سياق جيل المراهقة واعتبار هذه
تحفظات كاتب المنشور وتلقيبه بأنه "طفل" ،الت ّ
األحاسيس طبيعيّة).
ّ
المتنوعة ،وسنحاول فَهم االحتياجات التي
سنمنح الطالب المجال هنا أيضًا للتّعبير عن المشاعر واألحاسيس
ّ
وراء هذه المشاعر واألحاسيس.
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يـ\تعرض المعلّم\ـة أمام الطالب األداة  Zoom-inو  ،Zoom-outحيث تتمحور حول تحكيم العقل واالختيار
شبكة ،مع التأكيد على اال ّ
بخصوص اإلبحار في ال ّ
طالع على المضامين المختلفة.
طرق إلى األمثلة المختلفة والتّفكير فيما كانوا سيفعلونه في الحاالت المعروضة
بعد ذلك ،يـ\تدعو الطالب إلى الت ّ ّ
في ال ّ
شرائح اآلتية.
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ي
ماذا ستفعلون؟  -نعمل على تطبيق ما تعلّمناه بشكل سلوك ّ
يتطرقوا للحالة ،من خالل استخدام األداة zoom
يـ\تعرض المعلّم\ـة للطالب حاالت مختلفة .على الطالب أن
ّ
الصف ما سيفعلونه.
 zoom out- inوأن يخبروا
ّ
مالحظة للمعلّم\ـة :من المه ّم أن نذ ّكر الطالب خالل المحادثة باألداة الّتي تعلّموها وأن نش ّجعهم على استخدامها:
الرابط؟ الحصول على "اليكات" ،زيادة ّ
شعبيّة ُمر ِسل
 – Z.Iما االحتياجات الفوريّة الّتي سيلبّيها الدّخول إلى ّ
الرابط ،حبّ االستطالع وما شابه.
ّ
ّ
الرابط ونتائجه من منظور أوسع؟ االطالع على محتوى غير مالئم للجيل حيث
 – Z.Oما تَبِعات الدّخول إلى ّ
يمكن أن يثير هذا الضغّط ،النّفور ،ال ّ
عرض لمواقف خطرة وما شابه.
عرض لإليذاء ،التّ ّ
شعور بالت ّ ّ
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ي
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يمكن أن يثير هذا الضغّط ،النّفور ،ال ّ
عرض لمواقف خطرة وما شابه.
عرض لإليذاء ،التّ ّ
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ي
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شعور بالت ّ ّ

13

ّف:
أسئلة للنقاش في الص ّ
ف تبعًا لألسئلة الموجودة في شريحة العَرض:
يـ\تجري المعلّم\ـة محادثة مع طالب ال ّ
ص ّ
ّ
ّ
 ماذا عرفتم عن ّ ز
ّ
خص للشبكة؟
مميات استخدامكم الش
ي
ز
المضامي المختلفة ،عىل الرغم من أنها قد تكون غي مالئمة؟
ما الذي يدفعكم لمشاهدة
ّ
ز ّ
الشبكة؟ زف ّ
ز
أي حاالت
مضامي غي مالئمة يف
ما طرائق المواجهة ال يت ستستخدمونها إذا شاهدتم
ي
ّ
ستتوجهون لطلب المساعدة؟
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مالحظة للمعلّم\ـة :من المه ّم أن نل ّخص مع الطالب الرسائل المركزيّة الّتي تعلّمناها في الدّرس.
الرسائل للمحادثة:
ّ
ّ
مضامي ّ
ّ
ز
ز
ز
ز
مضامي
مضامي اجتماع ّية،
تعليمية،
مضامي
متنوعة ومفيدة:
 نطلع من خالل الشبكة عىل
ألوقات الفراغ وغيها.
ّ
ز ز ّ
قد تكون المضامي يف الشبكة مثية للمشاعر ولالهتمام وحب االستطالع ،وقد تكون مملة وتثي مشاعر عدم
االرتياح بل وقد تكون مسيئة.
ّ
َ
ّ
ز
المضامي المختلفة :حب االستطالع ،الحماس،
المهم أن ن ِ يع المشاعر ال يت تراودنا خالل مشاهدة
من
ّ
االنفعال ،الخوف ،الضغط ،وما شابه.
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مالحظة للمعلّم\ـة :من المه ّم أن نل ّخص مع الطالب الرسائل المركزيّة الّتي تعلّمناها في الدّرس.
الرسائل للمحادثة:
 عندما ن ّ
طلع على المضامين في ال ّ
الرغبات واالحتياجات الفوريّة الّتي تُلبّى من خالل
شبكة ،من المه ّم أن نَ ِعي ّ
هذا اال ّ
طالع ،على سبيل المثال :حُبّ االستطالع وإثارة االنفعال ( .(ZOOM INباإلضافة إلى ذلك ،من المه ّم أن
نتوقّف ،وأن نح ّكم العقل ونف ّكر في تَبِعات اال ّ
طالع على هذه المضامين (.)ZOOM OUT
 إذا ّ
صا بالغًا ،ووثّقوا
اطلعتم على محتوى غير مالئم ومسيء ،ال ترسلوه بدوركم لآلخرين .شاورا شخ ً
المحتوى في الجهاز ،وتو ّجهوا لمركز  105عند الحاجة.
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