
".  رنتبيسو يتعلّم الحفاظ على الخصوصيّة في شبكة اإلنت: "للطالب قّصة بيسوتقرأ المعلّمة
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:  أسئلة للنقاش في الصّف في أعقاب القّصة

ونا قّصة بيسو بكلماتكم. 1 أخبر

ل على وصلت بيسو خالل القّصة رسالة تقترح عليه الحصو. 2

قد أراد بيسو ل. هديّة ونقاط في اللعبة مقابل إعطاء تفاصيل شخصيّة

ه  خاف بشّدة أن يحصل على الهديّة وأن يعطي التفاصيل، ولكن

.   قليال  

ماذا خشي بيسو؟* 
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ماذا ستفعلون لو كنتم مكانه؟ * 

ركم؟ هل حدث لكم أْمٌر مشابه لما حدث لبيسو؟ ما كان شعو . 3

ماذا فعلتم؟  

ماذا فعلتم؟ * 

 *  
 
ماذا ستختارون أن تفعلوا إذا حصل لكم أْمٌر مشابه ف

المستقبل؟ 
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ما الخصوصيّة؟-مالحظة للمعلّم

عائلتي شيء لي أنا فقط أو ل:ومعناها" خاصّ "من الكلمة " خصوصيّة"تأتي كلمة * 

لخزانة اسمي الّشخصّي هو لي فقط، ا: على سبيل المثال. فقط، وليس للجميع

.  الخاّصة بي هي لي فقط، رقم هويّتي هو لي فقط
ه وحدنا مع أنفسنا نحن نحتاج جميع ا للخصوصيّة، أي ألشياء تكون لنا فقط، أو مكان لنا فقط، أو وقت نكون في* 

.  فقط

طقة خاّصة، الحق بالخصوصيّة هو حقّنا أن يكون لنا من. الحّق بالخصوصيّة هو أحد الحقوق اإلنسان المهّمة*

، بيتنا، جسمنا)المقصود هنا هو حيّز جسدي لنا  ا إلى مساحة خاّصة ألفكارن(مثال  ا، محادثاتنا ، ونحتاج أيض 

.ورسائلنا وما شابه

(.ח"מט)هذه المعلومات مستقاة من المكتبة االفتراضيّة التابعة لمركز التّكنولوجيا التّربويّة )

 انواجههانواجه في الّشبكة مواقف جديدة وغير مألوفة، كما لخطرة علينا كي نتفادى المواقف ا. في الواقع تمام 

(.!ثم نقّرر! رنفكّ ! نتوقّف)أن نتوقّف، ونتريّث ونُرِجئ رّد فعلنا، ونحتكم إلى العقل ونشاور بالغ ا 

لف الّشاشة، لذا؛ حين يتوّجه إلينا أحد ما في الّشبكة، ليس بإمكاننا أن نكون متأكدين من هويّة الشخص الذي خ

.   من المهّم في هذه الحاالت أن نشاور الوالدين
بكة

ّ
ي الش

 
بكة ال نرسل صوًرا وتفاصيل شخصّية ب-من المهّم أن نحافظ عىل الخصوصّية ف

ّ
االسم )الش
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  أَي ساعات، كلمات المرور وا
 
  البيت وف

 
ّ واسم العائلة، رقم الهاتف، َمن يتواجد ف لحسابات الخاّصة الشخص 

  وما شابه
.  ، فنحن ال ندري إىل أين ستصل هذه المعلومات(بر  أو بأفراد عائلت 

كما نحافظ عىل خصوصّيتنا تماًمامن المهّم أن نحافظ عىل خصوصّية اآلخرين ،.
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:تلّخص المعلّمة مع الطالب ما تعلّموه اليوم في الّدرس

 انواجههانواجه في الّشبكة مواقف جديدة وغير مألوفة، كما لخطرة علينا كي نتفادى المواقف ا. في الواقع تمام 

(.!م نقّررث! نفّكر! نتوقّف)أن نتوقّف، ونتريّث ونرجئ رد فعلنا، ونحتكم إلى العقل ونشاور بالغ ا 

لف الّشاشة، لذا؛ حين يتوّجه إلينا أحد ما في الّشبكة، ليس بإمكاننا أن نكون متأكدين من هويّة الشخص الذي خ

.   من المهّم في هذه الحاالت أن نشاور الوالدين
بكة

ّ
ي الش

 
بكة ال نرسل صوًرا وتفاصيل شخصّية ب-من المهّم أن نحافظ عىل الخصوصّية ف

ّ
االسم )الش
  أَي ساعات، كلمات المرور وا

 
  البيت وف

 
ّ واسم العائلة، رقم الهاتف، َمن يتواجد ف لحسابات الخاّصة الشخص 

  وما شابه
.  ، فنحن ال ندري إىل أين ستصل هذه المعلومات(بر  أو بأفراد عائلت 

كما نحافظ عىل خصوصّيتنا تماًمامن المهّم أن نحافظ عىل خصوصّية اآلخرين ،.
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