
 

 

 وزارة التربية والتعليم      

 اللجنة الوزارّية للتصّفح اآلِمن

 

 

 

 معلّمون وطالب، –الصورة من خالل العدسة 

 على شبكة اإلنترنت وأوالد يتحّدثون عن السلوك الواعيأهاٍل 

 

 األساس المنطقي للفعالّية:

فتحت السنة الدراسّية أبوابها، وكما هو معلوم، يقضي جزٌء كبيٌر من الطالب وقتهم خالل السنة أمام شاشٍة هنا أو هناك، 

ا للحاضر الشخصّي واالجتماعّي الذي يجري وجًها لوجه. في هذه المرحلة الزمنيّ األمر الذي ُيعتبر  ة، من استمراًرا طبيعّيً

خالل  في العالَم االفتراضيّ إدارة حواٍر مع الطالب بخصوص األسلوب الذي نرغب في اعتماده المفّضل القيام بالتفكير و

 حياتنا اليومّية على امتداد السّنة.

اإلنترنت، وبالتالي، فإننا نعرض  عالمل شركاَء مهّمين لتطوير عادات سلوكّية مناسبة لدى أوالدهم في إننا نرى في األه

ُمثرية تشمل تحضير ُمنَتج معيَّن، وعرض الُمنَتجات  أَسرّيةفعالّية تتألّف من ثالثة أقسام: حوار في غرفة الصّف، َمهّمة 

 في غرفة الصّف.

 

 الصف الّسادس-الرابع  الصف :الشريحة العمرّية

 
 سيِر الفعالّية:

 القسم )أ(:

 

)ُيفّضل عرض الفيلم مّرتْين باعتبار أّن من  "واألسرةالتكنولوجيا "تقوم المعلّمة بعرض الفيلم القصير  .1

 المهّم االنتباه إلى التفاصيل المتغّيرة أثناء الفيلم(.

 جري المعلّمة حواًرا مع الطالب بحسب األسئلة التالية:تُ  .2

 ماذا حدث خالل الفيلم القصير؟ -

ما هي األشياء التي تغّيرت خالل الفيلم القصير؟ )تّمت إضافة وسائل تكنولوجّية مثل تلفاز،  -

تغّير؛ الطعام على  األسرةهاتف، حاسوب، هاتف نقّال، سّماعات أذن وما شابه ذلك؛ مظهر أفراد 

ي؛ اّتصال أقّل بين أفراد آل-ن طعام منزلّي إلى بيتزا؛ الكلب تحّول إلى كلبم تحّول –لمائدة تغّير ا

 (.األسرة

 ، أب وأم، ولدان وما شابه ذلك(.أسرةال تزال  األشياء التي لم تتغّير؟ )األسرةما هي  -

 ما رأيكم بما شاهدناه في الفيلم القصير؟ -

)ماذا تختارون أن تفعلوا على شبكة اإلنترنت؟ ماذا يفعل  ؟أسرتكمكيف تؤّثر التكنولوجيا على  -

األهل؟ هل تحتاجون إلى مساعدتهم أحياًنا؟ هل هناك قواعد بخصوص استعمال األجهزة 

؟ هل ينجح ا يحدث عندما ال يتم االلتزام بهاالتكنولوجّية؟ من ُيحّددها؟ هل يلتزم الجميع بها؟ ماذ

 األهل في أن يكونوا مثااًل شخصّيًا بالنسبة الستعمال شبكة اإلنترنت؟ كيف؟(

في التعامل مع شبكة اإلنترنت؟ ما الذي  ألسلوب الذي تعتمده أسرتكمهل أنتم راضون عن ا -

 تريدون الحفاظ عليه؟ تحسينه؟

https://www.youtube.com/watch?v=WKkT7NgqZIU


 

 

 وزارة التربية والتعليم      

 اللجنة الوزارّية للتصّفح اآلِمن

 

 ؟ضوع مع األهل وباقي أفراد األسرةهل صّح لكم الحديث عن هذا المو -

 

 

 لقسم )ب(:ا

 األوالد في المنزل-فعالّية األهل

 

 رابط –إكمال الفعالّية في المنزل مع أهلهم َب إلى المعلُّم الطال ُيرشدفي ختام الفعالّية داخل غرفة الصّف، 

 وتحضير ُمنتٍج معّين. نت، ينشأ من خاللها حواٌر أَسريّ تشمل الفعالّية لعبة بطاقات على شبكة اإلنتر. الفعالّية

ُيفّضل وضع رابط الفعالّية في موقع غرفة الصّف على شبكة اإلنترنت التابع للمدرسة. كذلك، يجب إرشاد 

من الفعالّية الُمشتَركة إلى المعلّم  الطالب و/أو األهل بخصوص طريقة إرسال الُمنَتجات التي يتوّصلون إليها

)رفع الُمنَتجات إلى موقع غرفة الصّف على شبكة اإلنترنت، إرسالها إلى البريد اإللكتروني الخاّص بالعلم، تقديم 

 كي وما شابه ذلك(.-أون-المنَتجات بواسطة ديسك

 

 القسم )ج(:

 غرفة الصّف يشمل أسئلة تأملّية مثل:وإجراء حوار ختامي في  األَسرّيةعرض المنتجات من الفعالّية 

 :أثناء الفعالّية المشتركة مع أهلي 

 ...فّكرُت 

 ...شعرُت 

 ما هو الشيء الذي تعلّمتموه عن أنفسكم؟ عن أهلكم؟ 

  األهل  –كيف اختبرتم إمكانّية إجراء حوار مشترك في موضوع ُيعتبر جزًءا ال يتجّزأ من حياتنا

 واألوالد؟

 فقة/فجوات بشأن مواضيع معّينة؟ ما هي هذه المواضيع؟ ما هو مصدر هل واجهتم حالة عدم موا

 الِخالف؟ كيف ُيمكن التوّصل إلى "حّل وسط" في هذه المواضيع؟

  ؟من الورشة للمستقبل تعلّمتموهما الذي 

 

 

 

 

 

 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/safe_surf_2016.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/safe_surf_2016.aspx

