
مـوـهـج 
امخرةٌث امرقمٌث

ورشث عمل حمهٌدًث ألومٌاء األمور
ساعد فٔ اهحفاظ عوٓ ساليث طفوك 

عوٓ شتمث اإلٍخرٍج

MOTC
Note
قم بتقديم نفسك والبرنامج. تحدث عن مجموعة البرامج التدريبية بوصفها مجموعة من ورش العمل التي قام فريق السلامة على الإنترنت بوزارة المواصلات والاتصالات بتصميمها لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. وضح الحاجة إلى نشر المعرفة عن السلوك الآمن والسلوك غير الآمن على شبكة الإنترنت في المجتمعات المدرسية. اجعل المقدمة موجزة. ولكن تذكر أن تقدم نفسك ووزارة المواصلات والاتصالات. إذا كنت ولي أمر – فاذكر ذلك. فسوف يجب بعض أولياء الأمور حقيقة أن لديك تجربة مماثلة. 
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حعرًف -امصالمث عنى اإلهخرهج 

.االسخخدام اٗيٌ واهًسؤول هالحصاالت وحمَْهْجٖا اهًعوْيات -امصالمث عنى اإلهخرهج 

MOTC
Note
تتيح لك هذه الشريحة فرصة التعريف بالسلامة على الإنترنت.تشرح النقطة الأولى ماهية السلامة على الإنترنت.أمثله:التصفح الآمن للمواقعحماية كلمات المرور الخاصة بك.التحدث مع الأشخاص المعروفين لديك فقط على شبكة الإنترنت.وتتعلق النقطة الثانية بمبادئ السلامة على الإنترنت.ويعني هذا بالنسبة لنا كآباء:التأكد من أن تكنولوجيا المعلومات أمر جيد بالنسبة لأطفالنا حينما يعرفون كيفية استخدامها بشكل آمن.توعية أطفالنا بحقيقة أن هناك مخاطر إلا أن هناك أيضاً سبل لتجنب تلك المخاطر.استكشاف إعدادات الخصوصية وأدوات الرقابة الأبوية والبرامج المختلفة التي يمكن أن تساعدنا على حماية أنفسنا وعائلاتنا على شبكة الإنترنت.المشاركة في مختلف الفاعليات التي يتم تنظيمها لرفع الوعي بالسلامة على الإنترنت – كمشاركين أو كمنظمين (على سبيل المثال، للمجتمع المحلي)المرجع: http://www.cybersafety.org.nz/kit/welcome/cybersafety.html السلامة على الإنترنت هي الاستخدام الآمن والمسؤول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و يتأسس منهج إرشادات الأمان على الإنترنت ( (NetSafeتجاه السلامة على الإنترنت على الحفاظ على توجه إيجابي تجاه المزايا العديدة التي تحققها التكنولوجيا. وتشجيع الجمهور على تحديد المخاطر المتصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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  مــوهـج
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ورشث عمل حمهٌدًث ألومٌاء األمور
ساعد فٔ اهحفاظ عوٓ ساليث طفوك 
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اممتادئ األشاشٌث -امصالمث عنى اإلهخرهج 

.ٍشر يَّج إٕجاةٔ حجاه اهخمَْهْجٖا

حشجٖع اهَاس عوٓ اهخعرف عوٓ اهًخاطر اهًخصوث ةاسخخدام االحصاالت وحمَْهْجٖا اهًعوْيات وإٕجاد اهستن 

.هحًإث أٍفسّى

.إٕجاد اهستن هحًإث ٍفسك وغٖرك يٌ يسخخدئ حمَْهْجٖا اهًعوْيات اٗخرٌٕ

.اهًشارلث فٔ ورش اهعًن واهًحاضرات واهفاعوٖات اهًخصوث ةاهساليث عوٓ اإلٍخرٍج

MOTC
Note
تتيح لك هذه الشريحة فرصة التعريف بالسلامة على الإنترنت.تشرح النقطة الأولى ماهية السلامة على الإنترنت.أمثله:التصفح الآمن للمواقعحماية كلمات المرور الخاصة بك.التحدث مع الأشخاص المعروفين لديك فقط على شبكة الإنترنت.وتتعلق النقطة الثانية بمبادئ السلامة على الإنترنت.ويعني هذا بالنسبة لنا كآباء:التأكد من أن تكنولوجيا المعلومات أمر جيد بالنسبة لأطفالنا حينما يعرفون كيفية استخدامها بشكل آمن.توعية أطفالنا بحقيقة أن هناك مخاطر إلا أن هناك أيضاً سبل لتجنب تلك المخاطر.استكشاف إعدادات الخصوصية وأدوات الرقابة الأبوية والبرامج المختلفة التي يمكن أن تساعدنا على حماية أنفسنا وعائلاتنا على شبكة الإنترنت.المشاركة في مختلف الفاعليات التي يتم تنظيمها لرفع الوعي بالسلامة على الإنترنت – كمشاركين أو كمنظمين (على سبيل المثال، للمجتمع المحلي)المرجع: http://www.cybersafety.org.nz/kit/welcome/cybersafety.html السلامة على الإنترنت هي الاستخدام الآمن والمسؤول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و يتأسس منهج إرشادات الأمان على الإنترنت ( (NetSafeتجاه السلامة على الإنترنت على الحفاظ على توجه إيجابي تجاه المزايا العديدة التي تحققها التكنولوجيا. وتشجيع الجمهور على تحديد المخاطر المتصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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ساعد فٔ اهحفاظ عوٓ ساليث طفوك 
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مفردات هامث -امصالمث عنى اإلهخرهج 

اهعاليث اهخٔ حخرلّا عوٓ شتمث  -امتصمث امرقمٌث 

.اإلٍخرٍج فٔ لن يرة حسخخديّا

اهرأي اهذي حمٍُْ عٌ ٍفسك  –امصمعث اإلمكخروهٌث 

.عوٓ شتمث اإلٍخرٍج

إِاٍث اٗخرٌٕ أو اهخصرف  ةوؤم  -امخعدي اإلمكخروهي 

.حجاِّى عوٓ شتمث اإلٍخرٍج أو عتر اهّاحف اهَقال

اإلعدادات اهخٔ حًمَك يٌ  -إعدادات امخصوصٌث 

إدارة اهتٖاٍات اهشخصٖث اهخٔ حضعّا عوٓ شتمث 

.اإلٍخرٍج

اإلعدادات اهخٔ حًمٌ أوهٖاء  –أدوات امرقاةث األةوًث 

األيْر يٌ ححدٕد يا ٕراه أو ٕسخخديُ أطفاهّى عوٓ 

.شتمث اإلٍخرٍج

MOTC
Note
اذكر لأولياء الأمور أن تلك هي المفردات التي وضعت على أساسها مجموعة التدريب بأسرها وأن الفرصة سانحة لهم الأن للإلمام بها حتى يكونوا محيطين بالمحتوى فعلياً حينما يتم إجراء ورش عمل بمدارس أطفالهم ومن ثم يتسنى لهم مناقشة قضايا السلامة على الإنترنت مع أطفالهم.أمثلة:البصمة الرقمية - يمكن التعرف على شخص ما يقوم بتحميل أحد الأفلام عبر شبكة الإنترنت حيث يمكن تحديد رقم بروتوكول الإنترنت IP الخاص به.السمعة الإلكترونية - حينما ندخل نحن المعلمون على شبكة الإنترنت لا نضع كافة بياناتنا الشخصية في كل مكان ونكون حذرين للغاية فيما ننشره حيث يتعين علينا أن نفكر في الرأي الذي سيتكون عنا نتيجة لذلك.التعدي الإلكتروني – قد يسلك أحد الطلاب سلوكا عدائيا حيال طالب اّخر بصورة شفوية من خلال ما ينشره علي الفيس بوك، وقد يتخذ ذلك صورة التهديد عبر البريد الإلكتروني أو السخرية من شخص ما من خلال الرسائل الفورية...إلى آخرهإعدادات الخصوصية –هناك علامة تبويب في جميع مواقع  شبكات التواصل الاجتماعي تمكنك من تحديد كم المعلومات الخاصة بك التي ترغب في جعلها مرئية. فعلى سبيل المثال يمكنك إخفاء سنة ميلادك أو عنوان منزلك.أدوات الرقابة الأبوية – هذه علامة تبويب مفيدة أخرى، تتيح لك تقييد دخول طفلك أو تلميذك إلى الخدمات المختلفة فمثلا يمكنك السماح لطلابك باستخدام بعض الخدمات فقط أو منعهم من استخدام البعض الآخر.
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هل أدركج؟ -امصالمث عنى اإلهخرهج 

:  أن امتعض

ٕمذُب

ٕخشاحٌ

ٕحادث اهغرةاء

ٕرحمب اهجرائى

ٕخعدى عوٓ اٗخرٌٕ

ٕجد دائًًا طرقًا جدٕدة إلساءة 

.اهخصرف

شتكث اإلهخرهج

MOTC
Note
سوف يطلب أولياء الأمور على الأرجح الإتيان بأمثلة حيث أنه نادراً ما يعتقد الناس صحة كل ذلك...أمثلة:يكذب بعض الأطفال الصغار بشـن تاريخ ميلادهم من أجل الدخول علي الفيس بوك (إذ يتعين ألا يقل عمرك عن الثالثة عشر عاماً حتي تستخدمه).يتشاحن الكثير من الطلاب عبر الرسائل الفورية مما يؤثر على علاقاتهم ببعضهم البعض في الحياة الواقعية.تُعد محادثة الغرباء في غرف الدردشة على شبكة الإنترنت أو محادثتهم كجزء من ألعاب الإنترنت المختلفة أمرا شائعا للغاية، وهذا ليس خطأ تماما ولكن هناك بعض القواعد التي يتطلب الأمر التعريف بها(فلا يصح أن تعطي بياناتك الشخصية لهؤلاء "الأصدقاء" أو الترتيب للقاء بدون موافقة الكبار).يُعتبر تنزيل الأفلام والموسيقى جريمة!يتعدى الطلاب أحيانا على أحد الزملاء عن طريق نبذه أو نبذها على الفيس بوك مثلا. يعتبر إيجاد طرق جديدة لإساءة السلوك «عملية تلقائية» فالتغيير يطال شبكة الإنترنت والأجهزة، كما تزداد فرص الطلاب في كسر القواعد المختلفة سواء عمدا أو بدون تعمد (فعلى سبيل المثال أصبحت المخدرات الرقمية idosers تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في الآونة الأخيرة؛ والمخدرات الرقمية idosers هي عبارة عن ملفات صوتية من نوعMP3  ينبعث منها صوت ذو ترددين مختلفين يقرعان مسامعك عبر سماعات الرأس، ويقال أن بعضها يولد أثراً يشبه آثار تعاطي العقاقير). وهي رخيصة وقانونية ومتاحة إذ لم يَشرُع احد في بحث الأمر بمزيد من التمحيص حتى الآن.



6

  مــوهـج
ث امرقمٌث  امخرٌة

ورشث عمل حمهٌدًث ألومٌاء األمور
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امصالمث عنى اإلهخرهج؟ -امصالمث عنى اإلهخرهج 

يا ِٔ اهساليث عوٓ اإلٍخرٍج؟

هًاذا ٍحخاج إهّٖا؟

هًاذا ٕقْم األشخاص ةأيْر غٖر آيَث؟

يٌ ِْ اهًسؤول عٌ اهحفاظ عوٓ اهساليث عوٓ اإلٍخرٍج فٔ اهًدرسث؟ 

!فنوفعنها

MOTC
Note
شجع المشاركين على الإجابة عن تلك الأسئلة. إذا لم يرغبوا في الإجابة – أخبرهم أنت بها. إن السلامة على الإنترنت هي الاستخدام الآمن والمسؤول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويعني ذلك بعبارة أخرى الحفاظ على سلامتك عند استخدام الأجهزة المختلفة في التفاعل مع الآخرين (كالهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر ...الخ).تنظم السلامة على الإنترنت معرفتنا ومعرفة أطفالنا بقواعد الفضاء الإلكتروني. وتساعدنا قواعد السلامة على الإنترنت على التمتع بممارسة الأنشطة عبر شبكة الإنترنت من دون خوف أو خجل. ويُعد جميع مستخدمي تكنولوجيا المعلومات مسئولون عن السلامة على الإنترنت. ففي المدرسة يشارك فريق تكنولوجيا المعلومات في ضمان السلامة على الإنترنت إلا أنه يتعين إشراك المجتمع المدرسي بأكمله في الحفاظ عليها، وتوعية الآخرين بها والإبلاغ عن الحالات التي يقوم فيها شخص ما بخرق قواعد السلامة على الإنترنت.
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إذًا، ماذا هفعل؟ -امصالمث عنى اإلهخرهج 

ٍعوى

ٍْجُ

ٍطرح األفمار

ٍحذر

ٍحًٔ

مٌس األطفال فحصب وإهما اممجخمع ةأشره

MOTC
Note
إن علينا كأولياء أمور التزامات معينة في هذا العالم سريع التغير. أولها أن نُعلم ولا يتعلق الأمر هنا بتعليم مهارات معينة ولكننا نُعلم الحياة بوجه عام. كما ينبغي أيضاً أن نوجه ونيسر ونعطي التعليمات ونمثل قدوة للسلوك ونوضح سبل تصويب الأخطاء. كما نريد أيضا بوصفنا أولياء أمور عصريين أن نُحفز أطفالنا - فنطرح الأفكار ولا نكتفي بأداء الأعمال من أجل أطفالنا أو بمشاركة أطفالنا، فنحن نريد أن نثير فضولهم وندفعهم إلى الاستكشاف. ولنتمكن من القيام بكل ذلك ينبغي ألا ننسى مسألة هامة- ألا وهي الحماية. فعلينا حماية أطفالنا كلما علمنا بوجود بعض المخاطر. وعندما نُعّرف بالسلامة على الإنترنت يصبح بوسعنا أن نقلل مستوى الحماية تدريجياً حيث سينمي الأطفال إحساسهم بالمسئولية وقدرتهم على الاختيار السليم على شبكة الإنترنت، ولكن علينا كأولياء أمور أن نظل متيقظين وأن نواكب تطورات أخبار تكنولوجيا المعلومات وأن نكون على دراية بالأنشطة التي يمارسها أطفالنا على شبكة الإنترنت.
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!شكرًا مك

ممزًد من اممعنومات، ةرجاء امخواصل معوا عتر 

info@safespace.qa :امترًد اإلمكخروهي

MOTC
Note
اضغط لإضافة ملحوظات




