مجموعة فعاليات بمناسبة يوم االنترنت األمن لطالب المرحلة
االبتدائية بعنوان :نعمل خيرا بالشبكة وننقله لآلخرين
كما هو معروف لديكم ،يوم االنترنت االمن يصادف بتاريخ  2024/2/11تحت شعار " نعمل
خيرا بالشبكة وننقله لآلخرين" وبهذه المناسبة والهمية الموضوع وضعنا نصب أعيننا الرفع
من شأن هذه األعمال الطيبة في الشبكة بين الطالب والشباب .عند التفكير في جوهر الموضوع
اخذ بعين االعتبارالتربية " التربية لألعمال الحسنة في الشبكة ،تربية تساعد وتدعم الشباب
والمجتمع في اخذ مسؤولية وزمام االمور للمحافظة على انفسنا وعلى المجتمع من عواقب
الشبكة.
ما هي األشياء الطيبة والرائعة التي يجب غرسها في جيل الشباب؟
يمكن التطرق للكثير من االتجاهات ،فمثال المحافظة على حقوق الملكية ،المحافظة على
الخصوصية الشخصية وخصوصية االخرين ،خلق جو من االحترام والمحبة المتبادلة في هذه
الشبكات االجتماعية ،تشجيع الطالب على القيام باالبالغ في حالة وجود عنف محوسب ،نشر
االعمال الطيبة والجميلة في الشبكة من اجل خلق وصقل طالب واع ومشارك فعال من اجل
المحافظة على المجتمع.
نضع بين ايديكم العديد من الفعاليات المختلفة والتي تهدف لرفع شأن االعمال الطيبة في الشبكة
والتقليص من االعمال الغير الئقة؟

الفعالية

األولى :كتاب االلعاب الجيدة في الصف ...

יי

نطور الجيد
مشاركة االصدقاء في العاب تربوية من خالل الشبكة التي تتضمن االحترام
واالعتبارات المتبادلة.
نحافظ على انفسنا من :إختيار االلعاب العنيفة في الشبكة الغير مالئمة لجيل الطالب
.
:

وصف الفعالية :
يقوم الصف بتصميم كتاب نصائح لاللعاب الجيدة
يتم النقاش في الصف حول فعالية الطالب في الشبكة واي االلعاب المفضلة لديهم ولماذا .
يتناول النقاش الجانب االيجابي لاللعاب في الشبكة والمخاطر ايضا ( شكل اللعبة ,االدمان على اللعبة,اقامة
ارتباطات مع الغرباء ...,
تقوم المعلمة مع الطالب بإنتاج عدد من المعايير الختيار اللعبة االيجابية ( مثال :لعبة ال يوجد بها عنف ,
صور متواضعة  ,امكانية اشتراك االخرين في اللعبة  ,لعبة مناسبة لجيل ).....
في المرحلة التالية ينتجون كتاب لاللعاب المفضلة التي تجيب على معايير اللعبة االيجابية .
الطالب يعرضون العديد من االلعاب  ,يصفوا االلعاب ويشرحوا لماذا هذة االلعاب يجب ان تكون في كتاب
االلعاب الجيدة في الصف .

نتاج ملخص :
كتاب رقمي " االلعاب الجيدة في الصف " ( ممكن بناء الكتاب بمساعدة ملف مشترك )
رابط الكتاب سوف يتم رفعة في موقع المدرسة ومن ثم الى الشبكة ( .يسرنا استقبال الكتب التي قمتم
بتصميمها لكي نقوم بنشرها ) لننشرها في الموقع ( لالرسال :عبدهللا خاليله-
abdallahah@gmail.com

الفعالية الثانية :انتاج دستور صفي لالشتراك المقبول في المنتدى
نطور الجيد
نشجع ونطور الحوار البناء والالئق في الشبكة والمنتدى الصفي .
نحافظ على انفسنا من :االساءة اللفظية  :التحريض ,االهانات  ,المقاطعة
والحرمان .
:

وصف الفعالية :
المعلمة تعرض صورة لشاشة فيها حوار غير الئق

يتم نقاش في الصف ومن خاللة تعرض الشاشة التي تتضمن الحوار غير الالئق
وتطرح االسلة التالية:
 ماذا تستنتجون من الحوار الذي امامكم ؟
 اي مشاعر يثير هذا الحوار لديكم ؟
 هل تودون ان تكونوا مشاركين في هذا الحوار ؟ ولماذا ؟
 ماذا يسبب هذا الحوار الذي امامكمللشخص االخر ؟
 ابحثوا عن عبارات مشجعة للحوار وعبارات تردعة .
 هل هناك طريقة لنقل الهدف بشكل اخر ؟
 كيف كنتم ستجيبون في تسلسل المحادثة ؟
بعد النقاش يقترح الطالب ( في مجموعات عمل ) قوانين للتصرف الصحيح والالئق
في محادثة عبر الشبكة العنكبوتية
نتاج ملخص :

دستور صفي لمحادثة الئقة ومحترمة في الشبكة العنكبوتية
.

الفعالية الثالثة :أذا حدث هذا في الشبكة -ال تقلق هنالك عجلة االنقاذ
نطور الجيد
اعطاء نصائح جيد في الشبكة
نحافظ على انفسنا من :
االنجراف وراء اعمال عنف في الشبكة وحذف حقوق االنتاج .
:

وصف الفعالية :
المعلم /ة تعرض للطالب حاالت يواجهها الطالب في الشبكة .
مثال :
كتب احمد كامات بذيئة عن سماح
في المنتدى المدرسي
قام قاسم بتصوير المعلمة عند انحنائها
اللتقاط الورقة التي على االرض .
قاسم قام بنشر الصورة غير الالئقة بين ابناء
صفة .
على لؤي تقديم وظيفة بموضع الجغرافيا غدا .
خالل بحثة في الشبكة وجد لؤي وظيفة مالئمة
لطلبات المعلمة ,عندها قام لؤي باضافة بعض
الكلمات في بداية الوظيفة وفي اخرها ومن ثم
قام بتسليمها للمعلمة

سجى اعطت لصديقتها سماهر الكلمة السرية الخاصة بها لكي
تساعدها في ترجمة رسالة في اللغة االنجليزية ,سماهر اعطت
الكلمة
السرية الخيها واخيها اعطاها.......
عامر ارفق صورة بسمة بكلمات بذيئة عنها

رينا قامت بنشر صورة مشوهة لفرح وكتبت تحتها كلمات سلبية

طالب الصف يتناقشون ااحداث التي عرضت
 هل صادفتم احداث كهذة ؟
 كيف كنتم ستتعاملون اذا حدث معكم حدث كهذا ؟

 ما هي تأ ثيرات هذه االحداث على االخرين ؟
 ما هي الحلول وعجالت االنقاذ التي ستمررونها أل صدقائكم اذا وقعوا بورطة مشابهه

لكل حدث هنالك عدة أطر لألنقاذ.
ناتج ملخص

مجمع أطر االنقاذ (يمكن تنسيقها كأطار انقاذ ) وهذه
األطر تحتوي على عدة حلول لكل حدث

الفعالية الرابعة" :تمنى لصديقك ما تتمناه لنفسك "
نطور الجيد
نحافظ على حقوق الشراء والنشروالملكية الفكرية في العصر الديجيتالي .
نحافظ على انفسنا من :
انزال اغاني وافالم من دون دفع ناشر او اقتباسات من حقوق الناشرين .
:

وصف الفعالية :
المعلمة تعرض مقطع من فيلم –كيف تولد االغنية الذي يتحدث عن يوناتان جيفن خالل
كتابتة شعر (عندما بنتج يونتان شعر جديد )
يتم نقاش مع الطالب :








ماذا يتطلب من الفنان عندما ينتج منتوج جديد ؟
اي مرحلة عاش الفنان ؟
ما هي الملكية الفكرية ? ولملذا سمي "بالفكرية "؟
ما هو واجبنا كجمهور اتجاهه ?
ما هي الصعوبة بالمحافظة على الملكية الفكرية وحفظ حقوق النشر في العصر
الديجيتالي ؟
كيف علينا ان نحافظ على الملكية الفكرية للناشر .
الطالب تنتج كلمات سر للمحافظة على حقوق النشر في الشبكة او التابعين
للموضوع .

المعلم/ة تعرض للطالب قانون (حقوق النشر محفوظة ) بحيث تكون
مناسبة لجيل الصف.

قسم ط في قانون حفظ حقوق الناشرين يتكلم عن العقوبات التي تفرض
على المخالفين (מתוך אתר אקו"ם)
ناتج ملخص

الطالب ينتجون ويعرضون رموز وكلمات سرية للمحافظه على حقوق
حفظ الناشرين .
.

الفعالية الخامسة :لكن لم أقتبس  .....لكنها قصة حقيقية
نطور الجيد
نشجع الكتابة الذاتية والذوقية في الوظائف
نحافظ على انفسنا من:
االقتباس من الشبكة "سرقة ادبية " واختراق حقوق النشر
وصف الفعالية:
:

المعلم/ه تقرأ امام الصف قصة لكن لم اقتبس .....لكنها قصة حقيقية حيث تصف القصة
االقتباس في الوظائف وتقديمها باسم الطالب المقتبس .

يتم نقش في الصف ومن خالله التطرق الى االسئلة التالية









هل حدث لكم حادثة مشابهة في الصف ؟
ماذا دار في ذهن سعيد عندما قرر ان يقتبس الوظيفة وتقديمها للمعلمة ؟
هل سعيد تصرف بصورة صحيحة ؟ ماذا كان علية ان يفعل ؟ وكيف على المعلمة
ان تتصرف معه ؟
المعلومات في الشبكة متاحة للجميع  -هل بامكاننا استعمال هذة المعلومات بشكل
حر ؟
كيف نعرف متى نستطيع ان نستعمل المعلومات في الشبكة ومتى ال نستطيع
استعمالها ؟
كيف نقييم المعلومات ؟
هل سعيد خالف قوانين حقوق الناشرين ؟
بالرغم من ذلك كيف يمكننا ان نستعمل المواد في الشبكة لمساعدتنا ؟ " هنا يمكننا ان
ندمج اساسيات التعلم للتلخيص"

ناتج ملخص

عرض مسرحية من قبل الطالب بحيث يقوم
الممثلون بتمثيل تسلسل االحداث واقتراح حلول
للحدث
ممكن ارسال الناتج
عبدهللا خاليله
abdallahah@gmail.com

الفعالية السادسة :من اللغة السيئة الى اللغة الجيدة
نطور الجيد
نشجع الصداقة الجيدة في الشبكة,محادثة جيدة واحترام متبادل.
نحافظ على انفسنا من :
اللغة السيئة ,نشر االشاعات الكاذبة والالذعة ,ال للنميمة وايذاء االخرين .
:

وصف الفعالية :
في البداية :ما معنى مصطلح اللغة السيئة؟ شرح وتوضيح شامل عن النميمة .





ماذا يشعر كل طرف في القصة ؟
ماذا يمكننا ان نفعل في وضعية كهذه ؟
هل المقصود هنا اللغة السيئة ام النميمة ؟وما هو الفرق بين االثنين ؟
هل حدث لكم او لصديقكم حدث مشابه ؟

احداث القصص :
 كتبوا عن دانا في الشبكة بان والديها سوف يتطلقان .
 نشروا في الشبكة بان وسام ولد متبنى .
 كتبوا عن هاجر في الشبكة بانها كل يوم تأخذ كيس شوكو من البقالة التي في الحارة
بدون ان تدفع للبائع .

المحادثة تنتهي بحيث ان القوة والمسؤولية هي بايدينا  ,حيث يمكن تمرير مغزى
لمحادثة ايجابية في الشبكة .
ناتج ملخص

انتاج منشور لمنع اللغة السيئة التي يتم نشرها في
الشبكة ,ومن ثم تمريرها لالصدقاء:
"الكلمات البذيئة ليست قليلة لكنها تبقى وال تختفي بسرعة
.

الفعالية ألسابعة :التوجد هدايا مجانية
نطور الجيد
نحافظ على خصوصياتنا –ونفكر جيدا عندما ان يطلب منا باعطاء تفاصيلنا
الشخصية في الشبكة
نحافظ على انفسنا من :
تسجيل تفاصيلنا الشخصية في الشبكة
:

وصف الفعالية :
المعلمة تعرض دعاية من موقع ما تضمن للطالب هدية مقابل تسجيل تفاصيلة
الشخصية
يتم نقاش في الموضوع :





هل طلب منكم تعبئة تفاصيلكم الشخصية في الشبكة ؟ متى ؟ هل كان ذلك في موقع
او اعالن ؟
كيف عرف متى يجب ان نقوم بتدوين تفاصيلنا ومتى نمتنع عن ذلك ؟
مع من يمكننى التشاور ؟
ما هو خطر اعطاء تفاصيلي الشخصية ؟

ناتج ملخص :
صياغة قوانين خاصة التي تتطرق بالمحافظة على تفاصيلنا الشخصية في الشبكة,
يجب وضع القوانين في موقع الصف او المدرسة.

الفعالية الثامنة  :هذا الفيلم ليس لجيلي .....
نطور الجيد
نشاهد افالما مناسبة العمارنا وعلينا تشجيع الخرين بمشاهدته.ا
نحافظ على انفسنا من :
من مشاهدة مضامين غير الئقة .
:

وصف الفعالية :
المعلم/ة تسال :هل هناك احد في الصف انكشف او عرض علية مضامين خالل بحثة
في الشبكة عن فيلم قصير بحيث لم يفهم مضمونة ,او شعر ان ما يشاهده غي مناسب
لجيلة .
ممكن المحادثة عن فيلم مخيف ,فيلم لم تفهمه ,فيلم للكبار (بحيث يكون مناسب لما
يعرض في الصف)
المعلمة تعرض الحدث التالي:

أحد الطالب تلقى رسالة في بريدة االلكتروني  " :اخي يجب عليك مشاهدة ذا الفيلم
ا
انه فيلم ممتاز "
عندما قام الطالب بفتح الرابط اصابتة الصدمة ,كان مضمون الفيلم عبارة عن مقاطع
عنف والموت وسفك
الدماء.
شعر بان هذا الفيلم غير مناسب وباالخص له .
احتار بان يبعث رسالة الى صديقة ليخبرة عن الفيلم وبان يقوم باالفصاح عن رأيه "
اخي هذا فيلم رائع "
لكي ال يعتقد صديقة بانه طفولي .
ماذا على الطالب ان يفعل ؟

ناتج ملخص
الصف يحضر قائمة " افعل وال تفعل " اذا صادفتم مضمون غير الئق في الشبكة او
البريد االلكتروني عليكم نشرة بين اصدقائكم وابناء صفكم
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