
: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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:أهداف الّدرس

وّجه المساعدةتحديد حاالت في الّشبكة تستوجب التّ / أن يتعلّم التاّلميذ اكتشاف.

أن يدرك التاّلميذ أهّميّة التّوّجه للمساعدة، ويروا فيه مصدر قّوة.

فّضل التّوّجه يحّدد التاّلميذ في بيئتهم، من هم البالغون الّذين من الم/ أن يكتشف

.إليهم للمساعدة
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:عوامل تشّجع على التّوّجه للمساعدة

موجود دائًما من هعندما يكون المعلّم جاهًزا للتاّلميذ، فإّن األمر سيؤّدي بهم للّشعور بأنّ : جهوزيّة ومبادرة-

غي لما أجلهم، يدعوهم مجّدًدا لمحادثة إن كانت لديهم مشكلة أخرى؛ بأنّه موجود في محيطهم وسيقف ليص

. لديهم ليقولوه

ون أفكار مسبقة، القصد موقف د. يظهر المعلّم في المحادثة موقفًا متعاطفًا، دافئًا وقبوالً : اإلدانة/ عدم الحكم-

يذ له ضّده، إدانة، مع العلم أّن المعلّم لن يستخدم المضامين الّتي يعرضها التّلم/ إصغاء محترم دون حكم

.ويتعامل مع كّل التاّلميذ على قدم المساواة

مام بهم عاماًل وسيًطا وجد أّن إجراء حوار مع بالغين يوميًّا، واالهت: عالقة إيجابيّة ووثيقة بين المعلّم والتّلميذ-

اعدة على خلفيّة الّضحيّة العالقات الجيّدة بين المعلّمين والتاّلميذ تلعب دوًرا هاًما بطلب المس. للتّوّجه للمساعدة

.والعنف

:عوامل تشّكل حواجز للتّوّجه للمساعدة

ليهم التّوّجه بعد أن يقّرر التاّلميذ بأّن ع: عدم الوعي لمن يجب التّوّجه وما المتوقّع من عمليّة المساعدة-

.  للمساعدة، فإنّهم ال يعرفون دائًما لمن يتوّجهون وما يتوقّعون من عمليّة المساعدة

ا" التاّلميذ لن يتوّجهوا إلى معلّمين يظهرون لهم: عدم الجهوزيّة- ".  مشغولون جدًّ

يؤثّر الجانب إذا كان المعلّم يعلّم التّلميذ موضوًعا ما، والتّلميذ يخشى أن: بين وظائف المعلّمتضارب-

.ه لن يتوّجه إليه للمساعدةالّشخصّي على الّطريقة الّتي يصنّفه بها المعلّم في الموضوع الذذي يعلّمه إيّاه، فإنّ 
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:اإلمكانيّة األولى الفتتاح الّدرس-يوليبطاقة

.الموّجهةتقرأ المعلّمة المكتوب في الّشرائح للتاّلميذ، وي جرى نقاش وفق األسئلة األسئلة
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ّة الثّانية الفتتاح الدّرس-نتوجّه للمساعدة ...بنغو اإلمكاني

في كّل ". توّجه للمساعدةن: اآلن سنلعب سويّة لعبة بينغو: تتحّدث المعلّمة عن سامر، تلميذ الّصّف الثّاني، وتقول

.لب المساعدةمّرة سنسمع قّصة قصيرة عن سامر، ونفّكر سويّة لَمْن ِمَن الّشخصيّات توّجه سامر بط

، للّشخصيّات المختلفة يجب االنتباه إلى أّن معظم التاّلميذ الّصغار يتوّجهون غالبًا، في قسم من الحاالت: للمعلّمة

ألشخاص الّذين توسيع دائرة ا-بواسطة الفعّاليّة-مع هذا، نريد(. عند التّوّجه للّطبيب: مثاًل ) بمساعدة األهل

.يستطيع التاّلميذ التّوّجه إليهم للمساعدة
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-كم شخصيّة كذهإذا وجد في لوح البنغو خاّصت: ، وتشرح(مرفق بالملفّ ) توّزع المعلّمة لكّل تلميذ لوح بنغو

!شخصيّات، بنغو3إذا حصلتم على سلسلة . لّونوها

!جاهزون؟ ها نحن نبدأ

.ذ بمفردهي ترك الخيار للمعلّمة حول توزيع لوح بنغو لكّل تلميذين، أو أن توّزع لوًحا لكّل تلمي* 
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.وّجهةنقاش بمساعدة أسئلة متقرأ المعلّمة القّصة للتاّلميذ، وبعدها ي جرى
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:أسئلة للنّقاش

ط التاّلميذ بأحداث توّجه المعلّمة األسئلة للتاّلميذ، وتشّجع على الحوار العاطفّي، ورب

هّم الحرص الممن. ) شخصيّة اكتشفوا فيها حاالت تستوجب المساعدة في الّشبكة

(.على أن يكون الحوار آمنًا ومالَءًما، دون كشف زائد للتاّلميذ

أو خاطئ، من المهّم إتاحة مشاركات متنّوعة، سواء تصّرف التاّلميذ بشكل صحيح

.والتّشديد على أهّميّة التّوّجه للمساعدة
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:يلخص للطالب كل ما تعلموه بالدرسالمعلم

:جًداهام

وعندها يجب طلب بانه أحيانا سنعشر بشعور غير مريحالعنكوبيتةعلينا ان نعي انه خالل تصفحنا بالشبكة 1.

.المساعدة

.طلب المساعدة من الغير هو بمثابة قوة وليس ضعف2.

مهم جدا معرفة اشخاص بالغين وأصحاب الذين بإمكاننا التوجه اليهم عند الحاجة3.
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م المعلم جميع الطالب لرسم جرس الساعدة الخاص بهم على صفحة خارجية ، وكل طالب يقوم برسيدعو

يهم لطلب بعدها يطلب المعلم من الطالب بكتابة أسماء األشخاص الذين يودون التوجه ال. جرسه بحسب رغبته

المساعدة منهم وقت الحاجة
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