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.  بإمكانكم تنفيذ هذا الّدرس وجًها لوجه أو بواسطة التّعلّم عن بُْعد: ـة\مالحظة للمعلّم

لقد باتت . لمختلفةإلى التّأقلم مع التّغييرات وإبداء المرونة في المواقف الحياتيّة االكورونالقد اضطّرتنا أزمة 

في حياتنا، كما ل األمور تسلسشبكة االنترنت حيًّزا وجوديًّا نعيش فيه، حيث تعيننا الّشاشات على الحفاظ على 

التّعلّم -التّدريستوسيروراأنها أصبحت جزًءا ال يتجّزأ من إدارة العالقات الّشخصيّة، والعائليّة، واالجتماعيّة، 

.     والعمل

تمّر األمر على ، وغرفة الّصّف في المدرسة، ويس"الّزوم"تالميذنا بين غرفتهم في البيت، وغرفة " يتنقّل"

التّباعد طوال هذه الفترة الّصعبة الّتي نخوضها، كما ويُطلَب منهم خالل ذلك أن يحافظوا علىهذا المنوال 

. الجسدّي والذي قد يظهر كتباعد اجتماعّي أحيانًا

ع التالميذ ، سنشجّ "خليك بأمان، باإلنترنت كمان"في إطار األسبوع القومّي، والذي يتّم هذا العام  تحت عنوان 

ا  باإلضافة إلى (. ْعدعن بُ )على الحفاظ على العالقات االجتماعيّة الفُضلى والمهّمة من خالل شبكة االنترنت أيضًّ

حو أنفسهم إدارة أمورهم في الّشبكة بشكل آمن ومحمّي وحّساس، سواء نذلك، سنمنحهم توجيهات حول كيفيّة 
.  أو نحو اآلخرين
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.ـا\عتباراتهـة التاّلميذ على هذه المعطيات تبعًا ال\يْطلع المعلّم\يمكن أن تـ. ـة\هذه المعلومات معّدة للمعلّم

و 2019الّسنتين تقرير شركة بيزك حول شبكة االنترنت في-"الحياة الّرقميّة"تّم استقاء هذه المعلومات من •

2020  .

ما زال في )أبراهم وياعيلسباطوحاغيت. مع دكونغوطالمعطى الرابع مقتبس من بحث البروفسور تهياله •

(. سيرورة النّشر
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.  ـة أمام التالميذ الموضوعات المركزيّة الّتي سيتحّدثون عنها خالل الّدرس\تستعرض المعلّم\يـ
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.(الّدرسالفتتاحاألّولاالقتراح)الّدرسبدايةفياالهتمامإلثارةفعاليّةالغَُرف؟تخبرناماذا

تاّلميذ إلى اختيار إحدى ـة ال\تدعو المعلّم\يـ. في ُغَرف أوالد في المنزلتعرض المعلّمة للتاّلميذ ُصَوًرا لزوايا\يـ

هتمام االهتمام بالرياضة، اال)الغَُرف وأن يقولوا للمجموعة ما تخبرهم الغرفة عن الولد الذي يعيش فيها 

(.شابهبالموسيقى، االجتهاد في الّدراسة والتّعلّم، االستمتاع باللعب بالدمى المصنوعة من الفرو وما
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.(سالّدرالفتتاحالثّانياالقتراح).الّدرسبدايةفياالهتمامإلثارةفعاليّةالغرف؟تخبرناماذا

صورتينحقيقيّة،لغرفةواحدةخلفيّة)ZOOMالـنوافذفيمختلفونأوالدوضعهاخلفيّاتـة\المعلّمتعرض\يـ

.(مغلقةالكاميراألنسوداءوخلفيّةكخلفيّة،تُستَخدمان

األوالد؟هؤالءحولالمختلفةالخلفيّاتتخبرهمماذا:للمجموعةيقولواأنإلىالتاّلميذـة\المعلّمتدعو\يـ

وعنعنهم،لوماتمعتخبرناالزومنوافذخاللمنأنفسهمالتاّلميذفيهايقّدمالّتيالطريقة:ـة\المعلّمتقول\يـ

.آلخرينالدىإثارتهفييرغبونالذيواالنطباع،لآلخرينبهاأنفسهممواقدّ يأنيدونيرالّتيالطريقة

الذيالخياراءورماالزوم؟فيأنفسكمبهاتقدمونالّتيالطريقةتختارونكيف:التاّلميذـة\المعلّمتسأل\يـ

اخترتموه؟
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ما بين غرفتنا في البيت وغرفتنا في الّشبكة؟

: من المهّم أن نؤّكد النّقاط اآلتية خالل المحادثة مع التاّلميذ: ـة\مالحظة للمعلّم

نا ال نستطيع أن نغيّرها يمكن أن نرتّبها، وننّظمها من جديد، ولكنّ . الغرفة الحقيقيّة هي وضع قائم يعيشه التاّلميذ* 

.  حسب األصدقاء الذين نستضيفهم فيها

ُت في محادثة إذا كن)حسب الّشخص الذي نتواصل معه في غرفتنا  في الّشبكة، بإمكاننا اختيار ما نُظِهره* 

حادثة مع أعّز األصدقاء، ـة فقد أختار خلفيّة تُخفي الفوضى الّتي في الغرفة، وإذا كنُت في م\شخصيّة مع المعلّم

(. فلن أستخدم الخلفيّة، بل سأُظِهر الغرفة كما هي
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(الّدرسُصلب)"ُغرفةمقابلُغرفة"

.ـة التاّلميذ إلى أزواج، حيث يعملون وجًها لوجه أو بواسطة الزوم\توّزع المعلّم\يـ

ن خالل ـة من األزواج أن يُجري كّل منهما مع اآلخر مقابلة بخصوص غرفتهم في البيت م\تطلب المعلّم\يـ

يجيب كّل (. رضللوصول إلى أسئلة المقابلة يجب الّضغط على الّرابط الموجود في عنوان شريحة العَ )األسئلة 

.تلميذ عن األسئلة الّتي يطرحها زميله وكأنه في مقابلة

. بعد انتهاء المحادثة في األزواج، يعود التاّلميذ إلى المجموعة الكاملة إلجراء محادثة صفّيّة
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(الّدرسُصلب)غرفةمقابلغرفة-مقابلة

. بعد انتهاء المحادثة في األزواج، يعود التاّلميذ إلى المجموعة الكاملة إلجراء محادثة صفّيّة

: األسئلة للمحادثة الّصفيّة
ن 1. كّل منكما غرفة اآلخر؟ " زار"ماذا شعرتم حي 
ي المحادثة2.

ن
ء جديد عرفتموه عن أنفسكم وعن زميلكم ف ي

ونا عن ش  .  أخبر
ي اكتشفتموها فيما بينكما؟ 3.

ت 
ّ
ما الّصلة ال

ن 4. موه"لقد أنشاتم مع زميلكم عالقة خاّصة حي 
ُ
ْرت
ُ
ي غرفته" ز

ن
عىل هذه العالقة كيف ستحافظون. ف
واصل بينكما عن ُبعد؟  

ّ
دونها، حت ّ وإن استمّر الت

ّ
وتوط

9



:الّدرسالختتاماألّولاالقتراح–!معًانغنّي

ث كلتا األغنيتين عن تتحدّ . لحسين الجسمي" ُسنّة الحياة"لجوليا بطرس، و " يوًما ما: "يشاهد التاّلميذ األغنيتين

.   الرغبة في التّواصل مع اآلخرين على الرغم من البُعد
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:  أسئلة للمحادثة بعد مشاهدة األغنيتين

ن واالستماع إليهما؟ 1. ي راودتكم خالل مشاهدة األغنيتي 
ت 
ّ
ما المشاعر ال

ي أرادوا إيصالها من خالل كّل أغنية؟ ما2.
ت 
ّ
الرسالة ال

؟ وما المختلف؟ 3. ن ن األغنيتي  ك بي  ما المشب 

ا؟ 4.
ً
ي الغناء؟ هل أردتم أن تنضموا أيض

ن
لماذا انضّم الجمهور لجوليا بطرس ف

عور باالنتماء؟ 5.
ّ
ن األشخاص والش ابط بي 

ن عن الب ّ نا األغنيتي  ماذا تخبر

نا6.
ّ
ي أي حاالت شعرتم باالنتماء لصف

ن
ة ف االنتماء للصّف عن ؟ ما الذي سيجعلكم تشعرون بالكورونا قبل فب 

ا؟ 
ً
ُبعد أيض

ا؟7.
ً
ي الصّف عن ُبعد أيض

ن
عور باالنتماء لدى الزمالء ف

ّ
ي الش

ن
كيف يمكنكم أن تساهموا ف
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(االقتراح الثّاني الختتام الّدرس)!"أملك الفتة خاّصة"

ول األسبوع القومّي فيها ِعبرة أو جملة حتطلب المعلّمة من التاّلميذ ُصْنع الفتة شخصيّة لغرفتهم يكتبون \يـ

".  خليك بأمان، في اإلنترنت كمان"لإلبحار اآلمن في الّشبكة تحت شعار 
لون، )ر باالنتماء  يختار التاّلميذ رمًزا صفيًا مشترًكا يوّحدهم ويتماهون معه كمجموعة، ويثير في داخلهم الّشعو

(.  إشارة، شكل
ان، في اإلنترنت خليك بأم"صفّي تحت شعار " كوالج"، حيث يتكّون بادليتينشر كّل تلميذ صورة نِتاجه في 

".كمان
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.رسائل الختتام الّدرس
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