البقاء على اتصال

كتبت :ليالخ مجناجي

فعالية للطاقم
أهداف:
 تطوير نقاط رؤية كثير والنظر من زوايا مختلفة لنفس الحالة
 تطوير القدرة على التقبل وعدم الحكم على مواقف الطالب بالنسبة للشبكة
 فهم أن هذه المبادئ ستساعد على الربط الجيد بين الطالب ويشجع على التوجه للمساعدة في حاالت
الضائقة
مساعدات:
 حاسوب
 شرائح عرض صور (الملحق أ) تعرض على الشاشة .لتحميل شرائح العرضhttps://goo.gl/84Xkxm :
 مقتطفات قراءة من المشاركة الخاصة بدكتور أيال دورون (الملحق ب)



فيديو "وجبة عشاء"https://goo.gl/KsZaCb :

مسار الفعالية:
 .1يتم عرض شرائح العرض الصور ،كل واحدة على حدة ونطلب من المشتركين إعطاء رد فعل للصورة ,وفق
السؤال الذي يظهر بها .نشجع المشتركين على التفكير لردود فعل كثير ومختلفة قدر اإلمكان.
 .2نقرأ المشاركة التابعة لدكتور أيال دورون التي تعنى بموضوع وقت الشاشة الموصى به ونسأل :ما هو رأيكم
على ما قيل؟ هل توافقون لما قيل؟
 .3نعرض فيديو "وجبة عشاء" ،نتشارك االستنتاجات واآلراء.
 .4بشكل دائري ،كل مشترك سيذكر المبادئ التوجيهية في تطرق الطاقم لسلوك الطالب في الشبكة.
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الملحق أ -الصور للعرض (من شرائح العرض)
لتحميل شرائح العرضhttps://goo.gl/84Xkxm :
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الملحق ب -مشاركة أيال دورون

دكتور أيال دورون

الشاشات مفيدة لطالبنا ,وهناك وقت موصى به .بحث بريطاني جديد حديث الساعة فحص كثر من  120ألف
من أبناء الشبيبة حول وقت الشاشة لديهم ،وفي المقابل ،حالة سعادتهم .الرضا من حياتهم ،األداء النفسي واألداء
االجتماعي لهم .وجد البحث كمية وقت شاشة "مثالي" للشعور االيجابي ألبناء الشبيبة .تمسكوا جيدا ،الحديث
عن 4 :ساعات و 17 -دقيقة في اليوم لوقت الشاشة .استخدام الشاشات واأللعاب اتصل مع االتصاالت،
امكانيات إنشاء عالقات اجتماعية ،تطوير اإلبداع ،الكشف والفضول (أكثر من  4.5ساعات في اليوم يبدأ
التدهور).
لجميع اآلباء الذين سرعان ما ينصدمون ،خذوا بالحسبان أن أبناء  18وما فوق يستخدمون الهاتف النقال أكثر
من األوالد حتى سن  !18بحث أمريكي جديد وجد أن األهل يقضون نفس كمية الساعات أمام الشاشات مثل
أبناء الشبيبة .البالغين يسرعون في شرح أن وقت الشاشة الخاص بهم هو وقت مخصص بغالبيته للعمل ،لكن
 1,800من األهالي الذين تم فحصهم خصصوا فقط  1.5ساعات من وقت الشاشة لعملهم .تم تخصيص معظم
الوقت لرسائل نصية ،اللعب بألعاب فيديو ،مشاهدة برامج ،تصفح المواقع ووسائل االتصال االجتماعية.
من المهم أن نذكر ذلك في المرة القادمة التي يتشاجرون بها في الكنيست بخصوص إدمان األطفال على
الشاشات.

كاتب هذه المشاركة هو دكتور أيال دورون -باحث ،محاضر ومطور تفكير إبداعي والتحضر للعقد ال،21 -
رئبس قسم علم النفس والعلوم االنسانية في المدرسة الجديدة في المركز هبينتحومي ورئيس مسار Creativity
 in actionفي المدرسة لتأهيل المدراء في المركز هبينتحومي.
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