
:مقّدمة معّدة للّطواقم التّربويّة

تزداد مصداقيّة . "أماننتواصل ب"يتّم األسبوع الوطنّي لإلبحار اآلمن في الّشبكة في هذه الّسنة أيًضا تحت شعار

عاملين في التّربية أيًضا، حيث نطمح كالكوروناالّرسالة الّتي يحملها الّشعار في أعقاب ما نطمح إليه خالل فترة

د َما باإلحساس بالحماية والتّعليم إلى تطوير إحساس التاّلميذ باالنتماء والتّواصل مع المدرسة والّصّف، والّدفع ق  

.ومنع العنف

، وجعلها حيًّزا يشعر الّسلوك اإليجابّي والوّدّي في الّشبكةلذا؛ سنوّكد لتالميذنا خالل األسبوع الوطنّي أهميّة

ن المواقف الجميع فيه باالنتماء والتّقارب والحماية، هذا باإلضافة إلى الحفاظ على الخصوصيّة واالمتناع ع

.الخطرة واإليذاء، والحرص على استخدام الّشاشات بشكل متّزن
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.ـة إذا ما كان يريد إطالع الطالب على المعطيات الّتي في شريحة العرض أم ال\يقّرر المعلّم
، ومن أبحاث أجريت في البالد 2020-2019لشركة بيزك " الحياة الّرقميّة"تّم استقاء هذه المعطيات من تقرير 

.105وفي العالم، ومن مركز 
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هم أن ن ذّكر بالقواعد األساسيّ  ذي ي فسح المجال تدعيم الحيّز اآلمن الوذلك من أجلة للحوار في كّل درس، من الم 
.بين التاّلميذلحوار عاطفيّ 
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.طالبهاال حاجة لتنفيذ االفتتاحيّتين، بإمكان المعلمة أن تختار ما يناسب. هناك افتتاحيّتان للّدرس

:   افتتاحيّة أولى

دة في الّشريحة موجو)تقرأ المعلّمة الحالة الّتي في الّشريحة، ثّم تطلب من الطالب اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

(:اآلتية

ماذا ستفّكرون وتشعرون حيال تعذّر إمكانيّة توثيق اللقاء؟ 1.

ماذا ستفعلون؟ هل ستشتركون في اللقاء أم ستفّضلون أن تتنازلوا عن المشاركة فيه؟ 2.

ما الفرق بين تواجدنا مع الّشخصيّة والحديث معها وبين التقاط صورة لنا معها؟3.

هل حدث معكم أمٌر مماثل؟ ماذا فعلتم حينها؟ هل كنتم تتصّرفون بشكل مغاير؟4.
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.  ختار ما يناسب طالبهاال حاجة لتنفيذ االفتتاحيّتين، بإمكان المعلمة أن ت. هناك افتتاحيّتان للّدرس

:  افتتاحيّة ثانية

ذا المقطع ه) "تعّرفوا على صانع المحتوى في اليوتيوب"تعرض المعلّمة الفيلم القصير

تّوثيق ، ويتمحور حول ظاهرة الوهو باللغة العبريّة, "ארץ נהדרת"من البرنامج الهزليّ 

قطع يجب لمشاهدة الم(. والمشاركة في الّشبكة والطريقة الّتي نعيش بها التّجارب من خاللها

.  الّضغط على الّرابط

خالل طرح إذا اعتقدت المعلّمة أن الفيلم ال يناسب الّصف يمكنها افتتاح الّدرس من:مالحظة

.  األسئلة اآلتية مباشرة

(:  موجودة في الّشريحة اآلتية)تطلب المعلّمة من الطالب اإلجابة عن األسئلة اآلتية 
ّي؟ ما العالقة بين إلى توثيق اللحظات المختلفة بواسطة الهاتف الخلو( والبالغين)ما الذي يدفع أبناء الشبيبة . 1

التّوثيق والمشاركة؟

كيف تتصّرفون في الّشبكات االجتماعيّة بخصوص توثيق تجاربكم ومشاركتها؟. 2

لم يشارك صورة أو فيلًما وندم على ذلك؟ \َمن منكم شارك. 3
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https://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110?subChannelId=6ed41312207e8610VgnVCM2000002a0c10acRCRD&vcmid=91c6afab48c09610VgnVCM2000002a0c10acRCRD


؟ ما هي حدودكم بشأن خصوصيّتكم حين ت شِركون اآلخرين في شبكات التّواصل االجتماعيّ . 4
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تحصل كّل مجموعة على بطاقة تحوي (. طالب في كّل مجموعة6-5)توّزع المعلّمة الّصف إلى مجموعات 

.على كّل مجموعة اإلجابة عن األسئلة. حالة وأسئلة

.يمكن أن تختار المعلمة البطاقات المناسبة لطالبها: مالحظة مهّمة

.معضلة بخصوص مشاركة النّشاط التّطّوعّي في الّشبكة–يوم األعمال الخيريّة. أ

.تأثير مشاركة اآلخرين في الّشبكة على مدى الّرضا-انا وأنت في العطلة الّصيفيّة. ب

وص مشاركة خالف بين شاّب وشابّة تربطهما صداقة عاطفيّة بخص–الّصداقة العاطفيّة في الّشبكة. ت

.  اآلخرين

13



14



15



16



كيف يؤثّر فينا : ؤالوأن ي طرح السّ " الهويّة المنقّحة"من المهّم أن يتعّرف الطالب في نهاية النّقاش على مصطلح 

قيام األشخاص بإظهار الجوانب اإليجابيّة فقط في حياتهم؟
.من المفّضل مشاهدة الفيلم القصير الذي يجّسد الّظاهرة
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ان أن ن عطي لكّل تختار المعلّمة غيمةً واحدة وتدعو التاّلميذ للتّطّرق إليها، بعد ذلك باإلمك:ن لّخص الّدرس

.تالميذخمسةنستمع ل. طّرق إليهاتََوّد التّ / الجملة التي يََودّ اختيارامكانيّة ة /طالب
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ّد أن يعرض يمكن أن يختار كّل طالب مع أعضاء مجموعته الطريقة الّتي يو. تعرض المعلّمة مهّمة التّطبيق

.الّرسائل من خاللها

.  بعد إنهاء العمل المشترك يتّم َعْرض النّتاج أمام الّصفّ 

20


