ورشة عمل في تخطيط مبادرات لتطوير
االبحار االم في الببةة
قسم تكنولوجيا المعلومات

هدف الورشة :تطوير املشاركة الفعالة للمتعلمين عبر تخطيط مبادرات لتطوير االبحار االمن في الشبكة.
املعلم الذي يدير هذه الفعاليات يعمل على تشجيع أساليب للتفكير واملحادثة بين الزمالء املشاركين خالل
الفعاليات ,يطور الية التعاون بين الزمالء أنفسهم وبين شركاء اخرين مثل :معلمين ,أولياء االمور جهات
أخرى في املجتمع .املعلم يرشد ويرافق طالبه أثناء العمل في الفعاليات في املدرسة والبيت من خالل
استعمال قنوات اتصال متنوعة  .والهدف من ذلك هو بناء مجال امن للطالب ليعبروا عن مواهبهم
الذاتية ,تطويرهم وزيادة فعاليتهم ومشاركتهم في املجتمع واملحيط القريب.
موضوع الدرس

ورشة لعرض مقترحات وأفكار ملبادرات من شأنها أن تطور ابحارا امنا في الشبكة

الفئة العمرية

جميع االعمار ( يجب أن تكون هناك مالئمات)
القسم االول :يشمل فعاليات لعرض أفكار ملبادرات  45دقيقة.
القسم الثاني :اختيار وتخطيط املبادرات في طواقم العمل  90دقيقة.
القسم الثالث :بناء منتج مشترك لعرض املبادرة (عرض).
القسم الرابع :عرض املبادرات واختيار املبادرة االجتماعية لتطوير االبحار االفضل عى صعيد
الصف.
مالحظة  :سترافق هذه الخطوة عملية تغذية راجعة .ممكن فعل ذلك بكل طريقة ممكنة بضمنها
أيضا استعمال أدوات رقمية (  ) linoitوغيرها.
القسم الخامس :تتويج العمل بفعاليات لعرض املبادرات.

سير الفعالية
القسم االول
 45دقيقة

فعالية عرض أفكار املشاريع
التجهيزات والتحضيرات للعمل في الصفوف
املواد املطلوبة :حواسيب لكل مجموعة :أوراق الصقة ملونة  post-it:أدوات للكتابة
يعرض املعلم بطاقة كتب عليها سؤال بحث يعرض من خاللها وجهات نظر مختلفة
حول سيرورة العمل في عرض املبادرات.
تنظيم الصف :املعلم يوزع الطالب الى طواقم عمل (  8-6طالب في كل مجموعة)
سير العمل في الورشة.
 -1نعرض سؤال بحث

( سؤال مفتوح :يثير التفكير)

" ما هي االمور التي يجب القيام بها حتى نطور سلوكيات امنة وأكثر جودة في الشبكة"
 -2يجب التشديد على النقاط التالية أمام الطالب:
 هذه املبادرة سوف تطور طرق مثلى للتعامل في الشبكة انطالقا من االسس
التالية :تسامح ,تقبل اخر  ,ثقافة الحوار ,املحافظة على الخصوصية ,احترام
االخر التماهي االجتماعي والحضاري ,التعاطف املبادرة سوف تتناول قضايا
مثل :االضرار بالخصوصية ,البلطجة ,نشر الشائعات ,نشر املعلومات ,تمييز,
ضرر اجتماعي ,صور وأفالم جارحة ,االنكشاف على مضامين غير الئقة ,عالقة
مع غرباء ,االستعمال املبالغ به بالوسائل الرقمية.
 املشروع سوف ينعكس بطرق مختلفة والتي من شأنها أن تطور املعرفة
للطريقة املثلى لإلبحار في املجتمع مثل :أفالم ,اعالنات  ,تطبيقات ,الصقات,
فعاليات صفية ,لدى الطالب الصغار ,عرض  ,أغاني ,تحضير ألعاب وفعاليات
بمشاركة الطالب واالهالي.

 -3يتوزع الطالب في كل مجموعة بأزواج :كل طالب يعرض فكرة واحدة يوثقها
بواسطة اداة محوسبة أو بطاقة بهذه الطريقة سوف يعرض االزواج الكثير من
االفكار
 -4خالل العمل بأزواج يتطرق املعلم لواحدة من وجهات النظر االربع املعروضة على
اللوح ( ملحق رقم ) 1
 .فكروا بمبادرة تلبي حاجة معينة تولدت في أعقاب تجربة ذاتية أو حادثة سمعتم عنها,
هذه املبادرة ستقوي االحساس باألمان الشخص ي واالجتماعي وتطور قيم التسامح
والتعاون املشترك و....
فكروا بمبادرة جديدة تدل على ابداع هذه املبادرة ممكن أن تنعكس باقتراح حول
تصميم أصلي فعاليات مميزة و أو استعمال تكنولوجيا مستقبلية وخيالية وغير ذلك
فكروا بمبادرة من شأنها أن تفيد وتدعم املجتمع :املبادرة تعمل على تطوير اليات
اتصال بين أشخاص وتشجع التعاون بين املجموعات املختلفة.
فكروا بمشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع  .املشروع يجب أن يكون عملي وسهل
التنفيذ.
مالحظة :من االفضل أن يوثق املعلم بالتصوير جميع مراحل العمل في املجموعات
تضم هذه الصور للعارضات املقدمة بشرط أخذ موافقة االهل وفقا لقانون
املحافظة على الخصوصية في القنوات املدرسية بحسب قانون املدير العام
القسم الثاني
 90دقيقة

اختيار فكرة املشروع واعطاء تعليمات للتخطيط والكتابة
 -1يعرض الطالب بطاقاتهم الرقمية أو الورقية والتي دونت عليها اقتراحات
وأفكار املشاريع  .يتمعن الطالب باألفكار املطروحة ويختارون املشروع االنجح
.من املمكن الدمج بين بطاقتين تحمالن نفس املشروع أو تكمالن بعضهما
البعض وهكذا نتيح الفرصة الختيار مشروع متكامل وناجح
 .2 -2بعد أن تم االتفاق بين املجموعات وتم اختيار املشروع على املعلم أن يرشد طالبه

حول تخطيط املشروع .االرشاد يتم بواسطة عارضة تحتوي على تعليمات ونموذج
للتوضيح ملحق  - 3جدول لتخطيط املشروع
بعد االنتهاء من التعليمات ترسل املعلمة للزاوية الصفية جدول فارغ لتخطيط وكتابة
املشروع
الطالب يكتبون ويخططون املبادرة  :املشروع وفقا للتعليمات في الصف أو في البيت.

القسم الثالث

كل طاقم يعرض في الصف مضامين املشروع .خالل كل عرض يتم تبادل اراء ونقاش
بين الزمالء مفضل التطرق لالمور التالية أثناء
االعدادات :الحاجة التي يلبيها املشروع ,االبداع ,التجدد ,الفائدة التي سيجنيها
املجتمع ,لقيم الرائدة وغير ذلك .عند االنتهاء من عرض املشاريع يختار الطالب املبادرة
التي سوف تشارك في يوم التتويج اقتراحات لهذا العرض سوف تفصل الحقا .ممكن
اختيار املشروع بواسطة انتخابات بطاقات نموذج محوسب وغيرها
اقتراح :بعد أن يتم عرض خطة املشاريع من قبل الطواقم في الصف ممكن اضافة
تعديالت عليه اعتمادا على مالحظات الزمالء أو تقييم املعلم هناك امكانية لإلضافة
تغذية راجعة حول سيرورة العمل.
عرض املشاريع :في نطاق الطبقة
اليوم العالمي لإلبحار االمن بالشبكة سوف يجرى بتاريخ  15-2-10وخالل أسبوع من
هذا اليوم وفقا لظروف برنامج املدرسة .اليكم بعض االقتراحات لفعاليات التتويج:
 افتتاحية تحت رعاية طاقم الحياة عبر الشبكة والتشديد على الدمج ما بين
االبحار االمن في الشبكة وبين الفعاليات التي تشجع املبادرات واملشاريع
 عرض مشاريع الطالب  6-5مجموعات
 محاضرة االبحار االمن في الشبكة
 تلخيص املبادرات واملشاريع :بمسؤولية ,طاقم الحياة عبر الشبكة
 مواصلة تحسين االفكار املطروحة وتعديلها وتطبيقها في املدرسة واملجتمع
اقتراحات اضافية لفعاليات يوم التتويج
 اقامة معرض مدرس ي
 الفرصة الفعالة


فعاليات مشتركة بين االهالي والطالب

 منصة نقاش اجتماع طاقم من الخبراء
قريبا سيتم تزويد ענן החינוכי باليات تساعد على تنفيذ الورشة تخطيط
وكتابة املشروع وستحتوي على :شريحة تحتوي على سؤال البحث جدول
لتخطيط املشروع ,اقتراح لتقييم الزمالء اقتراحات ألسئلة تنمي التفكير الناقد
,ارشادات الستعمال اليات رقمية ,وسائل لبناء عارضة تفاعلية وغيرها

