
6الصف 
عياستخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل االجتما

.  اقشتهافي هذا الدرس، يعمل المعلم والطالب بشكل تعاوني لوضع إرشادات للتعلم بشأن الموضوعات الحساسة ومن

جون األسنان في يشاهد الطالب مقطع فيديو إلنشاء التشابه بين نشر المعلومات الشخصية على اإلنترنت وإعادة وضع مع

التي ُتنشر على يستخدم الطالب هذا التشبيه في االنتقال لنشاط مع أحد الشركاء لمعرفة مدى استدامة المعلومات. األنبوب

ف عن يقرأ طالب الص. يقوم الطالب، مع شركاء من زمالئهم، بتصنيف السيناريوهات إلى أربعة مبادئ. اإلنترنت

.المعلوماتاالستخدام اآلمن، والقانوني والمحترم لإلنترنت ويعملون في مجموعات على ابتكار ملصقات لتلخيص هذه



ليوم هدف ا

وصف مزايا وعيوب التواصل عبر الوسائل التكنولوجية•

ل قانوني صف استراتيجيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي بأمان وبشك•

.ومهذب



"خلق مساحة آمنة"استعرض نشرة : مالحظات المعلم

دقيقتان: الوقت المقّدر•

المشاركة/ تفعيل المعرفة المسبقة•

".  أكثر أماًنا"ابدأ الدرس بتأسيس قواعد أساسية تؤدي إلى مساحة 1.

ب زمالء نظًرا للطبيعة الحساسة لهذه الموضوعات، عليك تذكير الطالب بتجنب التحدث عن تجار2.

.صفهم

.ًرا أو حدوًدا خاصة بهم للصف ليأخذونها في اعتبارهم طوال النقاشادع الطالب يقترحون أدو3.



منة خلق مساحة آ

المكان اذكر بعض القواعد األساسية التي يمكن االتفاق عليها لجعل

آمًنا للتحدث في موضوع حساس؟



"بمجرد نشرها"-فيديو : مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

شركاء القدرة المختلطة، مع الترجمة النصية":  ELL & SpEd"استراتيجية •

•https://www.youtube.com/watch?v=MOJS_EjWE8o



(تابع" )بمجرد نشرها"-فيديو : مالحظات المعلم

:تعليمات المعلم•

https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/what-we-do/awareness-campaigns-and-

events/privacy-education-for-kids/resources-for-teachers/lesson-plans-for-the-

classroom/lesson_02/

https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/what-we-do/awareness-campaigns-and-events/privacy-education-for-kids/resources-for-teachers/lesson-plans-for-the-classroom/lesson_02/


https://www.youtube.com/watch?v=MOJS_EjWE8o
https://www.youtube.com/watch?v=MOJS_EjWE8o


"بمجرد نشرها"-نشاط : مالحظات المعلم

دقيقة20: الوقت المقّدر•

شركاء ذوي قدرات مختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •

:تعليمات المعلم•

https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/what-we-

do/awareness-campaigns-and-events/privacy-education-for-

kids/resources-for-teachers/lesson-plans-for-the-

classroom/lesson_02/

https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/what-we-do/awareness-campaigns-and-events/privacy-education-for-kids/resources-for-teachers/lesson-plans-for-the-classroom/lesson_02/


السيناريو األول

عد زيارة نشر األب مقطع فيديو التقطه لدى عودة ابنه إلى المنزل ب

انتهى . رطبيب األسنان واالبن ال يزال يتعافى من تأثير التخدي

ع أنحاء المطاف بالفيديو بأّن تّمت مشاركته مع أشخاص من جمي

.  العالم، وتظل الناس يتعرفون على الصبي في الشارع

السيناريو الثاني

ًرا بذيًئا دخل صبي في جدال مع صديق على اإلنترنت وترك منشو

ترٍو وحذف فيما بعد فكر في األمر ب. حًقا على صفحته الشخصية

لعديد من المنشور، ولكن بحلول ذلك الوقت كان قد شاركه بالفعل ا

.  أصدقائه اآلخرين

السيناريو الثالث

ساباتهم مجموعة من الفتيات نشرت كلمات أغانيهم المفضلة على ح

رأت والدة إحدى الفتيات إحدى . على الشبكات االجتماعية

المشاركات، ولم تكن تدرك أّنها كلمات ألغنية من األغاني،

.  جة ومكتئبةفشعرت بقلق شديد على ابنتها ألّنها اعتقدت أنها منزع

السيناريو الرابع

رنت واكتشفت أّن أثناء أداء إحدى الفتيات لفرضها المدرسي حول بناء سمعة إيجابية على اإلنترنت، بحثت عن اسمها الخاص على اإلنت

بداعية في الجامعة، لم تحب وألّنها كانت تأمل في دراسة الكتابة اإل. النتيجة األولى كانت قصيدة كتبتها قبل سنوات ُنشرت عبر اإلنترنت

!  فكرة أّن أول ما سيجده موظفو القبول إذا بحثوا عن اسمها هو قصيدة كتبت عندما كانت في العاشرة من عمرها

السيناريو الخامس

يلم التقط فتى مراهق فيديو عن نفسه وهو يمثل أحد مشاهد ف

الطالب عثر. باستخدام كاميرا فيديو في المدرسة" حرب النجوم"

ّنهم فقط اآلخرون على الفيديو ونشروه عبر اإلنترنت، معتقدين أ

ير وشاهده ن سيشاهدونه، لكنه انتشر بشكل كبوبعض أصدقائهم م  

أشخاص من جميع أنحاء العالم 



السيناريو السادس

نشرت فتاة صورًة لصديقتها في الرقص مع وسم 

springfling#.عندما علمت صديقتها طلبت من الفتاة أن

لفتاة وافقت ا. تمحوها ألنها كانت ترقص وشعرها كان فوضوًيا

على مسح الصورة، ولكن قبل أن تتمكن من ذلك، قام أحد 

بنسخها " spring"الحسابات الذي تّمت برمجته للبحث عن وسم 

.  وإعادة نشرها

السيناريو السابع

كانت . اشترى صبي هدية عيد ميالد ألمه من متجر على اإلنترنت

فس الموقع والدته، التي تستخدم نفس جهاز الكمبيوتر، تتصفح ن

راه بناًء على ما اشت" األصناف الموصى بها"الحًقا وشاهدت 

.  مما أدى إلى إفساد المفاجأة-الصبي 

السيناريو الثامن

ر حيث شّجع أصدقائه على نش" مدونة شائعات"أنشأ صبي 

مر، بعد أن اكتشف والداه األ. شائعات عن أشخاص في مدرستهم

مدونة، وّضحوا له لم كانت هذه فكرة سيئة وطلبوا منه حذف هذه ال

.  ة منهاولكن البحث عن اسم المدرسة ال يزال ُيظهر نسخة مؤرشف



ر قبل المشاركة: مالحظات المعلم فكّ

دقيقة20: الوقت المقّدر•

شركاء ذوي قدرات مختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •

"  فكر قبل المشاركة"يقرأ الطالب تلميحات ونصائح من •

.النصائح/يبتكر الطالب ملصًقا يمثل أحد هذه التلميحات•



ا يمثل إحدى النصائح .ابتكر ملصقً



قائمة المراجع

•MediaSmarts .فّكر قبل المشاركة .MediaSmartsالرابط 2017تشرين األول /أكتوبر17، في ،
http://mediasmarts.ca/tipsheet/think-you-share  .

(2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في )

درس عن معلومات : إعادة معجون األسنان في األنبوب مرة أخرى. "مكتب مفوض الخصوصية بكندا•
، الرابط 2018حزيران /يونيو18مكتب مفوض الخصوصية بكندا، ." اإلنترنت

https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/what-we-do/awareness-campaigns-and-
events/privacy-education-for-kids/resources-for-teachers/lesson-plans-for-the-

classroom/lesson_02/.
(2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في )

، الرابط 2015آذار /مارس31, يوتيوب, " …بمجرد نشرها: المعلومات. مكتب مفوض الخصوصية بكندا•
https://www.youtube.com/watch?v=MOJS_EjWE8o  .

(2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في )

http://mediasmarts.ca/tipsheet/think-you-share
https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/what-we-do/awareness-campaigns-and-events/privacy-education-for-kids/resources-for-teachers/lesson-plans-for-the-classroom/lesson_02/
https://www.youtube.com/watch?v=MOJS_EjWE8o

