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ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺒﺪﻳﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ  ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

3

ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ،ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
Savoir*Devenir

ﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  :ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺸﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ .ﻭ ﺗﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻻﻋﻼﻡ  ،ﻭﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

4

financé par l'Union Européenne
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6

;∫;\’¬]U‰Ñ]ei¡]d;‹˜¡b;Ï÷ËàÂ;Ê·;í}å;◊—;;GÈ⁄ÕÖ’\;%

1

ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ )ﺣﺪﺙ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻭﺛﺎﺋﻖ،
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ( ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

2

ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ )ﺣﺪﺙ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻭﺛﺎﺋﻖ ،ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ(
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ.

3

ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
)ﺣﺪﺙ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻭﺛﺎﺋﻖ ،ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ(.
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«Don’t Forget us»

«Youth More»

4 3 2 1
4 3 2 1
5
2 1
5
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1
4 3
3 2
5 4
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20

21

22
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1 Ïë¢\
;ÏÁÊ6\;Ìfi¬Ÿ;€‚’;k]⁄÷—;III;ÎÑÊë’\;;~ÁÑ]h

;j›2›ˆ]d;Ï÷ëi∏\;ÏÁÊ6\
j›2›ˆ]d;;Ï÷ëiŸ;3∆’\;ÏÁÊ6\

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

2 Ïë¢\

í}ç’\;fl¡;k]ŸÊ÷¬Ÿ;fl¡;nue’\;Ï÷ê\ÊŸ

Ñ]l˙\Â;ÏËë}ç’\;k]›]Ëe’\

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

3 Ïë¢\

ÎÑÊë’\;‰É·;Ô\ÑÂ;]Ÿ;€‚’;;ÏËhÊê;√ö]Œ∏\Â;ÑÊë’\;III;ÎÑÊë’\;;~ÁÑ]h

UÏË⁄ÕÖ’\;]ËpÊ’Êfi“i’\;k]Ëà]à^
;j›2›ˆ]d;Ï÷ëiŸ;3≈Â;Ï÷ëiŸ

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

4 Ïë¢\

CkÊë’\D;ÏË⁄ÕÖ’\;ÏëŒ’\;∞b;ÎÑÊë’\;flŸ;ÿ]Œi›˜’;ÏË÷Ëëi’\;Ï§1’\;U‡bH»Ê÷d
È›Â2“’b;ÄÊpÂ;GÄÊpÂ;Gí}å;GÎÑÊë’\;ÏëÕ

;È›Â2“’¸\;ÑÊï¢\

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

5 Ïë¢\

;◊⁄¬’\;∫;;1£\;Ï¡]fiê;IÏË⁄ÕÑ;ÏëÕ;III;ÎÑÊë’\;;~ÁÑ]h

6 Ïë¢\

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

;1£\;Ï¡]fiê

;g\Â;ÊÁÄ\Ñ;rŸ]›Öd;€ÁÅŒhÂ;Ä\Å¡b

;g\Â;ÊÁÄ\Ñ;rŸ]›Öd

È›Â2“’¸\;ÑÊï¢\Â;ÏÁÊ6\;‹Ê‚Ÿ;U€‚…
ÏË⁄ÕÖ’\;íëŒ’\;Uƒ\Ådb
ÎÑÊë’\;∫;œ¢\Â;G‡Çb;;Ì÷¡;ÿÊë¢\;G1£\;Ïuê;flŸ;œŒui’\Â;GÑÅë∏\;UÅŒfi’\
‹˜¡¸\;◊]àÂ;Öö]¶;∫;€“ui’\;Â;Öçfi’\;UÏfiö\Ê∏\
;ÏË⁄ÕÖ’\;íëŒ’\;√fiê;ÿ˜|;flŸ;3e¬i’\;ÏÁÖt;ÏàÑ]π;Uk]¡\áfi’\;◊t
;Ï÷i¶;Öæ›;k]‚pÂ;◊eŒh;Uk]…]Œm’\;Ød;◊ê\Êi’\

;‹˜¡¸\;◊]àÂ;Ì÷¡;ÏËd2’\;k\Ñ]‚Ÿ

;Ñ]l˙\
;ÏËuë’\;ÏëŒ’\

ÏŒ…Ö∏\;k]Ëà]àˆ\;Â^;€Ë·]∏\

Öçfi’\;∫;œ¢\;Gk]ŸÊ÷¬∏\;;∞b;Ç]fi’\;∫;œ¢\;U3e¬i’\;ÏÁÖt
ÏËë}ç’\;k]›]Ëe’\;◊d]ŒŸ;Ïà]â¢\;k]›]Ëe’\;;Ød;áËË⁄i’\;U;Ïê]£\;Î]Ë¢\
flŸ]ïi’\Â;ı…]“i’\;Uí}ç’\;ÏŸ\Ö—
Ï’ÊÒâ∏\;k]Ÿ\Å}iàˆ\;Uí}ç’\;ÏŸ˜à
;ƒ\Åd¸\;∫;‘Ñ]çi’\;GÖ|˙\;;Öæ›;Ï‚pÂ;∞b;‰]ei›ˆ\;UÏ—Ñ]ç∏\
‘Ñ]çi’\;G;ƒÂÖç∏\;UÏËd2’\

;€ËŒ’\
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27

28

29

30

31

32

33

34

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\
j›2›ˆ\;Ì÷¡;k]ŸÊ÷¬∏\;fl¡;nue’\;Ô]fil^;ÏËŒei∏\;Ñ]l˙\;fl¡;È›]Ëd;€àÑ;√fiê

Ñ]l`;Ã]çi—\

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

2;ÎÑÂÅ’\;;;;;

;ÏËëi’\;Ï¡]Œ…;ÄÊpÂ;fl¡;Ï’Ä¯\;√µ
;ÔÈå;◊—;ÃÖ¬Á;‘ÊeâË’\;=;ƒÊîÊŸ;VÏçi“∏\;€Ë·]∏\;fl¡;jà]—ÄÊd;s]i›b
=;<;ÎÅqfi’\;<]fi¡

k]ËŸÜÑ\Ê£\Â;Î3e“’\;k]›]Ëe’\;;GÑ]l˙\

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

3;ÎÑÂÅ’\;;;;;

UflÁ\H;»Ê÷d
;=Ö⁄mÁ=;;k]·ÊÁÅË…;∫;3e¬i’\;ÏÁÖt;áÁá¬h;Ï÷mŸ^;Ì÷¡;ÑÊm¬’\
;‹˜¡¸\;◊]àÂ;Ì÷¡;ÏËd2’\;ƒÂÖçŸ;∫;3e¬i’\;ÏÁÖt;ÏàÑ]π;Å\Ê…;ÿÊt;è]Œ›
;g\Â;ÊÁÄ\Ö’
Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\
UflÁ\;H;»Ê÷d
;=Ö⁄mÁ;=;ƒÂÖçŸ;∫;3e¬i’\;ÏÁÖt;ÄÂÅtÂ;ìÖ…;í}÷Á;È⁄ÕÑ;sÊifiŸ
CÑÊëŸ;;ÖÁÖŒh;G;È›]Ëd;€àÑ;Gjà]—ÄÊe’\D

35

1;ÎÑÂÅ’\;;;;;

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\
;I;=Ö⁄mÁ=;k]·ÊÁÅË…;ó¬e’;=ÏË™ÂÖh;‹˜…^=;‡Ê“h;‡^;]‚›_å;flŸ;ÏË⁄ÕÑ;íëÕ;√fiê
;GèÖui’\;ffiûÂ;Gk\É’\;rÁÂÖh;Â;áÁá¬h;k]Ë›]“ŸbÂ;GÏË›Â2“’¸\;Ï¬⁄â’\;œ÷|D
CÏÁÊ6\;ÏÕÖàÂ;k]ÁÊi,]d;f¡˜i’\Â

3e¬i’\;ÏÁÖt
;ìÖ’\

4;ÎÑÂÅ’\;;;;;
3e¬i’\;ÏÁÖt
ÄÊËŒ’\
5;ÎÑÂÅ’\;;;;;
;ÏË›Â2“’¸\;Ï¬⁄â’\

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

6;ÎÑÂÅ’\;;;;;

;g\Â;ÊÁÄ\Ñ;rŸ]›Öd;€ÁÅŒhÂ;Ä\Å¡b

Ï—ÖuiŸ;ÏË⁄ÕÑ;íëÕ

j›2›¸\;1¡;Öçfi’\Â;Ñ]l˙\Â;G3e¬i’\;ÏÁÖt;U€‚…
ÏË⁄ÕÖ’\;íëŒ’\;Uƒ\Ådb
j›2›¸\;1¡;ÖçfiÁ;]Ÿ;]Á\Ê›Â;Ã\Å·^;”…;UÅŒfi’\
Ñ]l˙\;Â;k]›]Ëe’]d;Ï…Ö¬∏\;fl¡;ÏË›Â2“’¸\;”i¬4;Ô]fid;UÏfiö\Ê∏\
;ÏË⁄ÕÖ’\;íëŒ’\;√fiê;ÿ˜|;flŸ;3e¬i’\;ÏÁÖt;ÏàÑ]π;Uk]¡\áfi’\;◊t
ÅË—_h;áËü;Â;ÏËëh;Ï¡]Œ…;Ìfi¬Ÿ;€‚…;Â;j›2›ˆ\;Ì÷¡;wëi’\;Uk]…]Œm’\;Ød;◊ê\Êi’\
Öçfi’\;∫;œ¢\;Gk]ŸÊ÷¬∏\;;∞b;Ç]fi’\;∫;œ¢\;U3e¬i’\;ÏÁÖt
ÏËë}ç’\;k]›]Ëe’\;◊d]ŒŸ;Ïà]â¢\;k]›]Ëe’\;;Ød;áËË⁄i’\;U;Ïê]£\;Î]Ë¢\
flŸ]ïi’\Â;ı…]“i’\;Uí}ç’\;ÏŸ\Ö—
Ï’ÊÒâ∏\;k]Ÿ\Å}iàˆ\;Uí}ç’\;ÏŸ˜à
;ƒ\Åd¸\;∫;‘Ñ]çi’\;GÖ|˙\;;Öæ›;Ï‚pÂ;∞b;‰]ei›ˆ\;UÏ—Ñ]ç∏\
‘Ñ]çi’\;G;ƒÂÖç∏\;UÏËd2’\

III;k\Ñ]‚Ÿ;7

;€ËŒ’\
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https://www.animaker.com/ ● https://www.powtoon.com/home/ ● https://www.genial.ly/fr
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43

Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\
ÏËŞ⁄fi’\;ÑÊë’\;‡_çd;Ïë¢\;ÿ]⁄¡^;í}÷h;œ]lÂ;Ä\Å¡b
‘2çŸ;È›]Ëd;€àÑ •
jà]—ÄÊd •
ÈhÊê;ÖÁÖŒh •
Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\
ÏËŞ⁄fi’\;ÑÊë’\;flŸ;]‚d;ÏŞehÖ∏\;]Á\Êfi’\Â;Ã\Å·¯\;wîÊh;ÏË⁄ÕÑ;íëÕ;Ô]ç›b;UÑÊë’\;flŸ
Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\
flÁ\H»Ê÷d
;È¡]⁄ipˆ\;◊ê\Êi’\;k]“eå;Â;Öçfi’\;
Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\
flÁ\H»Ê÷d;
ÏÁáŸ;Ñ]e|^;∞b;ÏË⁄ÕÖ’\;íëŒ’\;◊ÁÊü;
Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\
ÏÁá∏\;Ñ]e|¯\Â;Öçfi’\;
Ï’ÊŒ¬∏\;ÏàÑ]⁄∏\;œÁÖö;fl¡;wËîÊi’\

1;Ïë¢\;;;;;
ÏËŞ⁄fi’\;ÑÊë’\;Ã]çi—\;∞b;kÊë’\;flŸ

2;Ïë¢\;;;;;
ÏË⁄ÕÑ;íëÕ;√fiêÂ;Ã]çi—\;∞b;kÊë’\;flŸ
3;Ïë¢\;;;;;
;ÏË⁄ÕÖ’\;íëŒ’\;;j›2›ˆ\;Ì÷¡;Öçfi’\
4;Ïë¢\;;;;;
;ÏÁáŸ;Ñ]e|^;Ô]ç›b;∞b;kÊë’\;flŸ
5;Ïë¢\;;;;;
Ñ]çi›ˆ\;Ï¡Öà;∞b;ÏÁá∏\;Ñ]e|¯\;flŸ;
È¡]⁄ipˆ\;◊ê\Êi’\;k]“eå;Ì÷¡
6;Ïë¢\;;;;;

g\Ê’\;ÊÁÄ\Ñ;rŸ]›Öd

ÏË⁄ÕÑ;íëÕ;∞b;kÊë’\;flŸ
<flç—\;III;ÊÁÄ\Ö’\;Ì÷¡

;ÏÁá∏\;Ñ]e|¯\Â;ÏËŞ⁄fi’\;ÑÊë’\;U€‚…;H
ÏË⁄ÕÖ’\;íëŒ’\;Uƒ\Ådb;H
ÏÁá∏\;Ñ]e|¯\Â;ÏËŞ⁄fi’\;ÑÊë’\;]Á\Ê›Â;Ã\Å·^;;3âh;UÅŒfi’\;H
È¡]⁄ipˆ\;◊ê\Êi’\;◊]àÂ;Ì÷¡;Öçfi’\;UÏfiö\Ê∏\;H
ÏË⁄ÕÑ;íëÕ;Ô]ç›b;ÿ˜|;flŸ;k]¬⁄i§;Ô]ç›b;Uk]¡\áfi’\;◊t;H

‹˜¡¸\ ◊]àÂ Ì÷¡ ÏËd2’\ k\Ñ]‚Ÿ

Öçfi’\;∫;œ¢\;Gk]ŸÊ÷¬∏\;;∞b;Ç]fi’\;∫;œ¢\;U3e¬i’\;ÏÁÖt;H
Ö|˙\;‹\2t\;U;Ïê]£\;Î]Ë¢\;H
flŸ]ïi’\Â;GflÁÖê]Œ’\;Â;k]Ë÷Õ¯\;‹\2t\;Uí}ç’\;ÏŸ\Ö—;H
Ï’ÊÒâ∏\;k]Ÿ\Å}iàˆ\;Uí}ç’\;ÏŸ˜à;H
;Ö|˙\;;Öæ›;Ï‚pÂ;∞b;‰]ei›ˆ\;UÏ—Ñ]ç∏\;H
Ï…Ö¬∏\;∞b;Ç]fi’\;G;‘Ñ]çi’\;G;ƒÂÖç∏\;UÏËd2’\;H

;€ËŒ’\
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https://www.youtube.com/watch؟v=nneLUZqd8wU

https://inkyfada.com/

https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/
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https://www.youtube.com/watch؟v=PMRKhzIcTeA
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أﺳﺎﺳﻴﺎت

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
74

أﺳﺎﺳﻴﺔ  :ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم )(EMI
أﺳﺎﺳﻴﺎت  :ﻣﻬﺎرات وﻗﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI




الر :
رزمة وسائل اعم ،وا نصات الرية ،وأنظمة التشغيل،
القدرة ع ليل أسس العا 

الذج اقتصادية ) من يتح  ماذا؟(

اﻟﻔﻬﻢ

ً
قادرا ع  
ااذ خيارات مدروسة  صوص ا¥يا ¤وا£توى الذي  بثه ع وسائل
أن تكون
¹


التح  ،الدعاية ،الشائعات واخبار ا زيفة )(FAKENEWS
اعم الرية ،و التعرف ع 
¹
بش Àفوري ) ...من قال ماذا ،وي أغراض؟(

اﻟﻨﻘﺪ
اﻹﺑﺪاع

ً
ً
¹
ً
أن تكون قادرا ع إنتاج Çتوى إعميا مبتكرا من أجل تبادل افÄر والعواطف وا واقف
¹
نوا؟(
وي 
والق) Èمن يفعل ماذا ،


اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

تكو Ñرأي ،و ع  
القدرة ع  
لنف ÐولÎجتمع ،و Ëن مسؤولية وسائل
ااذ قرارات مفيدة

¹
¹

اÓرت اساسية )من  تار ماذا ،و ما  Òاخقيات ا تبعة؟(
إعم شفافة و Ôنية  م



عل×ا عن طريق انتاج
أن تكون قادر ع ßم Ýج القوى ا عنية ،ووضÚا  السياق ،والتغلب 

إعà؟(
الر )من ل ماذا ،و ستعمال أي إنتاج
ا 

ع àو 

اﻟﻨﺰاﻋﺎت )ﺣﻠﻬﺎ(
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت

التعب عن رأيك   سياقات ثقافية Çتلفة ،وأن ãحب 
بوáة نظر Çتلفة،
أن تكون قادرا ع 
¹


و أي سياقات؟(
إضافة إ éاÓذر من الصور النمطية و افÄر الراçة )من يتحدث ،

ً
القدرة ع ßم ا 
إضافة إ éاÓوافز 
تصام Èا نصات من
ال êتقدÔا
عت والعروض التجارية،


¹
ا  ì
çاص )من يبيع ما ،و اذا؟(
أجل îاية خصوصيات وخيارات

اﻻﺳﺘﻬﻼك

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت

اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

اﻻﺳﺘﻬﻼك

100%

9:45 AM

iPad

اﻟﻨﺰاﻋﺎت )ﺣﻠﻬﺎ(

اﻟﻨﻘﺪ

NEWS

اﻟﻔﻬﻢ
اﻹﺑﺪاع
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ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم )(EMI

رفض الرقابة ،اق  ا علومات ،اق  
الن



خر ،وانتباه إ 
احام ا  
البيات اساسة والشخصية


احام اقليات والق و ا ساواة والتضامن

سؤو ،و السيطرة ع اطر وسائل اعم
استخدامات ا

و¦ة نظر اخر ،و التشارك  

اس¨ع ،وانتباه إ ¥
وانتاج
الق 

الوصول إ ا عرفة ،التقدم ،ا وع ،والتشارك

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
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أﺳﺎﺳﻴﺔ  :اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

.Iاﻟﻔﺮص :اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ*

والتعب� ع� �
ا�ن�نت )البحث �
و�� ا�توى(
• �ی� إ�شاؤها من خ�ل ا��شورات
�


 نت ،وما إ
انء إ موعة من خل التشابه ،اذواق واختيارات )اشاركة  منتدى ،بلوق ،و دردشة ع ا ن ِ
ذلك(



 اساة  ا تمع من خل ادوات الرية.�
ا��شطة �ع� �ا� �ن�نت�� � �� .لق منطقة نفوذ و تواصل �
اج� ��.
• �ی� بناؤها عن طریق
�


التثم.
وتقد¤ه من قبل أقرانه:
 من خل إم«نية اعاف ©لشخص 
 من خل إم«نية التواجد و التفاعل  تمعه دون أي حدو إ©حة الفرصة للشخص ليكون مواطنا عا·  :القضا©.
الام والدفاع عن


لک� �
• هناك �
لک�ونیة * ،ا�ضور �ا� �
ب� السمعة �ا� �
ص� � �
و� * وا�ویة.
�

ادوات التجارية وانصات Í :ليت  ، Analytics /الاتيب  ،Rankings /الي«ت ،
ا¼.
 ي Ñبناء السمعة عن طريق
 
و ÛواÚوية عن طريق النشاط و خيارات مدروسة   Õ
تفاعÓم ع 


ان ©ت.
Öاص 
 -ي Ñبناء اÜضور الك 

.IIاﻟﺴﻤﻌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ :اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:
• ا�ضایقة.
�
• �ویل ا�توى ا��شور ،وانتحال ا�ویة.
• التقلید.
�
• إلغاء ا�دود � �
ب� ا�یاة ا�هنیة وا�اصة.
• العرض ا�فرط �لحیاة �
ا�اصة.
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ :

و وليس فقط وية.
تتحقق السمعة الك ونية بش جيد عندما تتعلق لوجود الك 
تع ال بية ع وسائل اعم  ،من خل صقل "روح النقد" :
�
الو�
• ا�دوات ال�زمة لتحقیق درجة من �
 ما ين¡ ع ان نت  كن وه
 أ¦ية ¥عة انتشار ع  ان ت. إم®نية إستبدال ما ين¡ ع الواب علومات أجد و أحدث


وال ²ي ±تع°ها.
 أن أاط التعب  والن¡ ع  ان نت تعمل وفقا لقواعد إعمية ددة ،�
• أدوات �لت�ف �� :
 الصفحات الشخصية ع ان نت:ب½ العام  /
 ¿م ا»دود  ا»اص 
وا¹ه²

 السيطرة ع البيات الشخصية
ا»ماه  
اÄتلفة ،إضافة إ  Â
ا¹تلق½.
 التعرف ع Ê



ا»ماعات ا¹تقاربة اذواق )...
ا¹تابع½
 فئات تلفة من الناس ي ±لقاؤها ع ان ت )أصدقاء،وا¹عجب½ و 


 -منشورات مناسبة و ذات ص× جال ع ان نت ) شبكة تواصل اج ،* Ô Õموقع واب ،مقال ،مدونة  ،منتدى )...

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ

إﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬاﺗﻲ

ﻓﻴﺪﻳﻮ

ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى
ﺳﺮﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻓﻬﻢ •إﺑﺪاع • اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ •اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت •ﺣﻞ ) اﻟﻨﺰاﻋﺎت)• (،اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ( اﻟﻨﻘﺪي •اﻻﺳﺘﻬﻼك

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ •اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ •اﻟﻜﺮاﻣﺔ •اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

أﺳﺎﺳﻴﺔ  :ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

.Iﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ:

• من یصنع ا�علومة؟
    
تص  اخبار.
الصحفي ا 

 

اواطن ،ن التكنولوجيا الرية توفر م إمنية الن .


اجعية.
 وسائل اعم التقليدية و• کیف �ی� صن�ا ؟

وخارا.
 ع شبكة ا ننت
 °توى يتألف من حقيقة واحدة أو أك مد¦ة ¥صادر  ،وتن وفقا وة نظر )خط  ري(.

اتم.±
 تبط اتوى ¶صا µاقتصادية والسياسية• �اذا �ی� صنع ا�علومة؟
ماه.
 لعدة أنواع من ا¸ 

التعب.
 ل¼سا»ة  حرية  لتقد¿ عدد وافر من 
وات النظر.
الد¥قراطية.
 -من أجل 

.IIﺻﻨﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ :اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

• الفرص:

 Áافة البيا¶ت *.
 قيقات معمقة. التحقق من البيا¶ت واواصفات  ،وليس فقط من اصادر.

 ألعاب اخبار . * News games تصورات افاضية عن طريق التجربة.
 ااÚة عن طريق السؤال "إذا كنت  ... "...يقوم هذا  ¶ختبار القدرات Ô ،يفتح إمنية بناء الرأي بطريقة °تلفة.
 إمنية التعددية   افر ووات النظر.
• �
ا�اطر

 ايديولوجيا. الرقابة ،الرقابة الذاتية. الدعاية.



 التجاوزات ف ص ويل ا¸  اتعلقة ¶لسلطة الرية )اخبار ازيفة .( Fakenews /
وتصم äمواقع الواب 
اد°ة   
ا¸اصة بوسائل اعم ع:
واة
 وتستندالقضا¶ اقتصادية والصناعية 



ارج°  éرÚت البحث.
 التصنيف
 الñيك بيت . *Clickbait -الóرسه.
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ :
• �ب�م کیفیة صنع ا�علومة
�
�
ا� �ک� �
م��ة �وضوع � �
مع�(
• � ��حسان "تصفیة" ا�صادر )�رسة اختیار و� �ر� وتقا� �توى الواب
�
• وإعطاء صوت �لشباب � �
التعب� �� وسائل �ا�ع�م )�یفة ا�درسة ،رادیو ع� شبکة �ا� �ن�نت (...
الذ� ��ارسون حریة �
�
��
مواطن�  ...و لبناء �د�قراطیة �شارکیة.
• �لشباب ��ن یکونوا
�
ال�� �
• أن یکون الشخص ع� و� � ��م�نیات �
"وسی� إع�م" ،و أن �ستخد�ا ���ة.
ا�تلفة ،بقدرته أن یکون
�
سل�
• ��ستخدام الفکر النقدي �ش� �
 تع البحث عن ا  بش جيد.
 تع التحقق من مصادر ا .


 تع كيفية وضع اصادر  سياا. تع كيفية التثبت من ا .

 تع كيفية م وة نظر أخرى.
 -اوضوعية و غ اوضوعية.

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺔ :ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻟﻔﺮص

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
80

ﻣﻦ ،ﻛﻴﻒ ،وﻟﻤﺎذا؟

ﺻﻮرة

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻓﻬﻢ •إﺑﺪاع •اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ •)اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ( اﻟﻨﻘﺪي

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ •اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت

أﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﻬﻮﻳﺔ  /اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

ی�ه عن � �
• تتکون ا�ویة من ع�مات � ��عل من ا�مکن أن نقول ش�ئا یکشف عن الشخص ،و ��کننا من �� � �
�ص آخر.

متص  
ننت" *:
"الغ
 ا وية 
 اا ادنية
 اذواق واصا
 انشطة اهنية  /الفيه التحدت
الامات ،


 


ال تش
 ا وية"اتص  ننت"  ....موجودة أيضا  :ار اتبقية أثناء تصفح اننت ،و 

"ا وية" الر¢ية *
يس±لك الشخص ع ª
 عندما وات (...
اننت )¨اء ،والعمل ،وا 
 عندما يلعب الشخص ع ªاننت
 عندما يكون الشخص مواطنا ع ا ننت  )الام ،عريضة¶ ،موعة د(... µ
 

و» (...
 عندما يكون الشخص يتع¼ ع ا ننت ) ، MOOCوالتع¼ الك  Åكن Äك ثÂثة أنواع من ا ر * ع ªاننت:

)اا 
اجÆعية وا وية (...
 آر Äكت Çدا


الناÐة 
وال ÍÎ Ïا من قبل أطراف لثة
واعÂن (...
 ا ر )الكوك ،



 

ال نقوم Ñا النات( "
 آر Äكت عن غ قصد )اا Ðار ع انت و ¶تلف انشطة 

.Iﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟

"ا�ج��" :عندما یکون الشخص موجودا و�سا� � �� شب�ت التواصل �
�
ا�ج� ��
• الوجود
�
�
• الوجود "ا�عر�" :عندما یتع� الشخص و�شارك ع� �
ا�ن�نت
�
�
• الوجود � �
�
ال� �ستخد�ا.
"ا�ع�" :عندما یکون الشخص واع " �� �
لتصم�" ،أي بقیود وإم�نیات ا�نصات وا� ��زة �

.IIاﻟﺤﻀﻮر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ* :ﺣﻀﻮر ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ :
�
�
ا�وانب �
� �
ا�ه�� ،
�
ا�تلفة من نفسه ،أو
ا�اص أو ا��ي�� �� � ،ار هذه �
• لنفس الشخص� �� ،تلف ا��ار ،وفقا لرغباته ،والسیاق �
  
خفاا.
�
�
• � ��دارة الت�شئة �
مسؤو�.
ا�ج�عیة عن طریق استعمال التکنولوجیا الر�یة بطریقة
 التف  ا ياة ا اصة والسمعة.
 التف  ا ر.
 التح ومتابعة ا ر.التفک� النقدي
• تطور
�
 


 يتع ¢الشخص ردود الفعل ال تعزز انعسية ) إتباع خطاه من خل البيات( ،التعاون ) د  آره مع آر اخر (،وابداع )من التع ¢ع ¤التقليد إ¦ التع ¢ع ¤العمل(.


 -يكتسب الشخص ادوات الزمة ليكون قادرا ع ²اختيار صائب ل®واطنة .

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﻬﻮﻳﺔ  /اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  /اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
 /اﻟﻤﻌﻴﻦ

ﺻﻮرة

 3أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻵﺛﺎر

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•اﻟﻜﺮاﻣﺔ •اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ •ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ •اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
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أﺳﺎﺳﻴﺔ  :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

.Iﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ  ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ* ؟

• �� طریقة ل�تصال
�
• ��وي قصة )قصة خیالیة( أو حقائق )قصة �فیة( �� إ�شاؤها من الصور وا�صوات والنصوص ا�نظمة وا�کتوبة.
• �ی� إنتاج القصص من قبل مؤلف واحد أو �
أک� �لجمهور  /ا�� تمعات.
 ثل د القصص م ن للتنشئة اجعية  /ساحة عامة
 لق الروابط  ا تمعالق� وا�عرفة وا��ة
• موزع �
��
�
• �د القصص � � �ث� یتصل �سیاق و � ��غرافیا معینة  :القصة تقع �� م�ن ما
�
ویع� ذلك أن القصة ا�صورة �� � �� خدمة فکرة� ،
و�ة نظر أو قضیة
• إطار �د القصص � ،
�
)ا� �
�
� �
�ء (...
م�
• �� الصحافة�� ،تبط �د القصص مع التواصل
ع�� �
ال� �
السیا� و ا�س�شار �ا� �
تغ� � �
�
الصغ�ة �
�
خ�اء �� الدعایة السیاسیة.
• و �سمح هذا ��لسیطرة ع� ا�تصا�ت من قبل �

�
�
�
• ��وي قصة عن طریق خلط الصور وا�صوات والنصوص من خ�ل ا�دوات الر�یة ا�تاحة ع� شبکة �ا� �ن�نت
ا�ج�عیة  /ساحة عامة جدیدة متکونة من شب�ت التواصل �
• تصبح �ا� �ن�نت م�ن الت�شئة �
ا�ج� ��
�
�
ا�قی�.
و� الوقت
ا�� ،
• ��کن صنع القصص �ش� فردي أو �� �
�
• تتوجه إ� ��هور من ا�� تمعات ا�لیة ا�تفانیة.
�
• � �أ�ا �
)ا�نتد�ت  ،و غرف الدردشة (...
تؤ� ع� ��تمعات البعیدة ذات ا�ذواق ا�تقاربة
�
�
• ومن �
کب�:
ا�ر� أن یکون �ا �� �ث� �
 عن طريق عة انتشار* اتوى ع شب ت التواصل اج 
 عن طريق إرة التعليقات  ا تمعات اليةان¡نت   -
 ا تمعات ا¦تحدة ع تغي¡ القانون(
حا¯ القصص الصحفية  -تلعب دورا تنظيميا )ع سبيل ا¦ثال  ...

 كن من  ي¡ الصحيح من ا´طأ
و½ لفكرة ،م»وم ،أو ع·مة ارية ...
 تشارك  ال¡  ¼تث¡ مناقشات الرأي
 -

.IIﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺮﻗﻤﻲ:
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺴﺮد اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ:
�
� �
�
الر� حیث ��کن �لجمیع:
• ی� إ�شاء �د القصص الر�یة �� هذا الفضاء �
 اسك اعلومات.
 إنتاج اعلومات. ن و بث اعلومات.�
� �
الر�یة �بذ من قبل الشب�ت �
و�.
ال� تقدر ا�سا�ة الشخصیة و
• �د القصص
التواجد �ا�لک� �
�
�
�
تع� �ال�بیة ع� وسائل �ا�ع�م الوسائل لیکون ا�واطن مسئو� �� قصصه الر�یة
• �

ماه والسياقات.
 احام ا 



اد ،النشاط اج  .
 الام  شفافية اصادر واعلومات.

 صنع £توى واسع ،واشاركة ،واساعدة ،والتعاون(... ،
)احام،
لق
غ  

�
�
�
�
�
ال� یقد�ا صنع القصص الر�یة ل�ست ��انیة ،وذلك �ن منصات التوزیع ��مع
تن� �ال�بیة ع� وسائل �ا�ع�م
�
• �
الو� �ن الفرص �



البيات وªقق ما الدخل .

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
واﻻﺟﺮاءت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻣﻦ ،ﻛﻴﻒ ،وﻟﻤﺎذا؟

اﻻﻧﺘﺮﻧﺎت :
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺻﻮت

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻓﻬﻢ •إﺑﺪاع •اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ •)اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ( اﻟﻨﻘﺪي •ﺣﻞ )اﻟﻨﺰاﻋﺎت( •اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ •اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
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أﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ) (* Fake news

.Iﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ؟

NEWS

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

NEWS

• تعریف:
ً




ال
 "اخبار" وال 
تعت حقيقة نظرا لعة انتشارها والضجة 
الناة عن صور ،نصوص ،ومقطوعات صوتية موقة ،
نتجت عا.

 هناك  3أنواع رئيسية من "اخبار ازيفة" الضارة:نظرت اؤامرة
 التآمر  /قصص اؤامرة  /«
«
النوا السياسية؛
¬ء متصل .ا©قيقة ¨ وراء اظاهر .وما دث هو نتاج 
¬ء دث لصدفة ؛ ® 
 ر´ ³ذب.
® ما هو 
 الدعاية الشائعات  /ا©دع أو ا¸وكس *
�
• إنتاج ا�خبار ا�زیفة *Fake news /

 

 من قبل ا¸واة واهنيÀ
اهنيÄ Å Àال اخبار ،و غ


حقي Êو Äتوى و مرجع(
 ع Îاواقع موجودة )ذات عنوان

اتتبع ÀعÒ Îانستجرام ،ودئل ا 

صاÏ
 «Óاء

ال تولد اال عن طريق ÒاعÖن ارتبط Ôوقع الواب
 الرغبة  Åزدة عدد النقرات  توف اراجع لÛصادر )  Úعادة ما تولد مصادرها 
ا©اصة(
 عدم 
�
�
والنوا� ا�رتبطة ���خبار ا�زیفة
• ا�هداف
�
النوا السياسية




«
¬ء هو قصة من 
وáة نظر  -فا©قائق نسبية ،بل إÝا
 آ ÏستغÖل اãاوف  -إساتيجية Òا رك  ® -"حقائق 
بدي"æ
النوا التجارية


استعم æللحصول ع Îالنقرات**  -الضجة ÒاعÖمية  -اãتوى ادعوم
 ا©يل�
�
”تعت� ا�شارکة“ من ا�لیات الرئ�سیة لصنع ا�خبار ا�زیفة
• �
 العواطف Óعة انتشار
ال تؤدي إ ëالضجة
 التعليقات ا�اص والعام �
�� �
ب� �
• إن ا�دود � �
ا�خ�اق

وسي æإعÖم
 ® مستعمل اننت Ôثل
)تغيÓ ،قة وتبادل اعلومات(
 قوة و إمïنيات الوسائل الرîية 
 Ôثل شبïت التواصل لس افïر و للبث
اج ñ òأداة جيدة 

.IIاﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻧﻬﺎ:
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻚ  /ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ *:
• تع� کیفیة التحقق من مصادر ا�علومات
�
• تع� کیفیة �دید سیاق ا�صادر
• تع� التث�ت من ا�علومات
�
ونوا� ا�خبار ا�زیفة
• معرفة خصائص �
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ:
• قیمة ونوعیة ا�علومات
• �
و�ة نظر
• ا�وضوعیة
�
ع��
• درجة تعقید ا��د �ا� �

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ) (* Fake news

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻲء
اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ

ﺻﻮت

إﻧﺘﺎج
86

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻓﻬﻢ •إﺑﺪاع •اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ •)اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ( اﻟﻨﻘﺪي •ﺣﻞ )اﻟﻨﺰاﻋﺎت(

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ •اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

أﺳﺎﺳﻴﺔ  :اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻣﻦ

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

�
�
و� تتکون من ع�مات وصور ورموز ت�یح إم�نیة الکشف عن الشخصیة.
• �ثل ا�صوصیة جزء من ا�ویة؛ �
• ��ددها القانون
 اق  انسان( 1948
اصوصية )ا ادة  12اعن
العا قوق 



العا قوق انسان(
 اق  السمة )ا ادة  3اعن
  تونس ؟ يكرس الدستور التون لعام  2014اية اياة ااصة و حرمة ا سكن و ية ا راست من خل ا ادة . 24


�
�
�
• �ی� بناء �
�
نوع� من البیا�ت:
ا�صوصیة ع� �ا�ن��ت من خ�ل �


مبا  
 مبا أو غ¡ 
البيا¯ت الشخصية *" :أي معلومات §دد بش ¤
صا طبيعيا )مثل ا ور التسجيل ور ااتف
Â
والصورة و¯  
ر Æا يد ومÅن اقامة وبÃت اصابع https://www.cnil.fr/fr/glossaire " .(...
Ð
Â

 

النقا،É
بيا¯ت حساسة *" :معلومات تتعلق ¯Èصل

ث ،Ñأو اراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية ،أو انÌء È Â
العر أو ا 
انسية .ومن حيث ا بدأÕ  ،كن  Èع 
البيا¯ت اساسة واستخدا×ا إ ÕÈوافقة 
§Ôة من افراد ...
أو الصحة أو اياة È
"https://www.cnil.fr/fr/glossaire

 .Iﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ؟

.IIاﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وأﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ:

• �
ا�اطر ا�تعلقة بکون �ا� �ن�نت فضاءا عاما:
 قة البيا¯ت الشخصية
لغا¯ت إÚارية
 استعمال ا عطيات الشخصية بيا¯تك الشخصية من قبل مستخد Þ
 عرض ان¡ ¯ت

• ینظمها القانون �� �
أک� من بلد :
�

 اق  ب ا علومات * حق النفاذ لâعلومات حقوق التصحيح حق ا عارضة -حق الغاء
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ردود اﻷﻓﻌﻞ واﻟﻌﺎدات ﻟـ :
• �ایة �
ا�صوصیة وال�شاط �ع� �ا� �ن�نت
 اية وغها(
البيات الشخصية )الصور والنصوص والصوت والفيديو 


الرية والصفحات الشخصية ع شبت التواصل 
 من خل  اج 
تكو ادوات
 من خل استخدام £رك ¡ث  يتتبع التصفح )مث :كوانت ،داكدوكغو (... من خل اختيار التصفح ¨ الوضع ا¦اص





ال¡ ±جب ملفات تعريف ارتباط )
وغها من أدوات ع البيات

الكوك( 
 من خل استخدام ال £يات  من خل اعد لقب أو صورة رمزية
�
ا� ��ر �ال� �ت�ك ع� �
ا�ن�نت عن طریق استعمال مسؤول لوسائل التواصل �
ا�ج� ��
• �سمح ��لسیطرة ع�
�
 التح· ¨ ا¦صوصية والسمعة

 ¹
¸
 التح· ¨ ار¹
¸
 السيطرة وتتبع ارالتفک� النقدي:
• تطور
�

واس¾ك والوصول إ¼ ا»علومات
Ãتوت :العواقب من حيث الضغط
ا»نا Åالتجارية أو التعليمية  /التعب  
 تقي Æ

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ

88

ﺣﻤﺎﻳﺔ

ﺻﻮرة

اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻓﻬﻢ •اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ •)اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ( اﻟﻨﻘﺪي

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ •اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ •اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ

أﺳﺎﺳﻴﺔ :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

 .Iﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ ؟

• إا مساحة:

 من ثث طبقات ل ن ت*: الطبقة اادية انطقية  -الطبقة انطقية  -الطبقة الثقافية اجعية
 مع جغرافيا سياسية خاصة:
خواد رئيسية
 معوغها
 و اªو©ة اتعددة أ£اب اصلحة  ...مثل إين )  (ICANN 
إيكولو¼ مرتبط ºستمرار مع اعلومة ،ن ر¸نة وسائل ·اعم قد أصبحت واسعة انتشار ° ،تظهر وسائل اتصال
• هو نظام
 º
جديدة ºستمرار.
 اتسع مÂوم ·اعم بش Àملحوظ¾ .كن أن يكون : مصدر ،أو ÊÉكة  ،: TF1الفيسبوك شبكة إننت ش Àمن أشل اعلومات :الصوت ،الصورة ش Àمن أشل الكتابة )بودÌست  ،موقع واب ،مدونة (... بنية £ :افة الواب ونتيجة لذلك ،فإن اتصال :


تفاع Öنه يقع عن طريق ·اننت أو شبت التواصل اج .Ó


 ¾ Ûوذج بث غ ×دد )مشك  ،متحول (

التنبäات ،سكوب ات )  ، (SCOOP ITبل áي )(... (PEARL TREE
 ×صص)الف ،á


و æأي وقت (
كن çاªصول ع Öمعلومات من أي من 
متنقل )¾ 
è
 اعلومات ان:ً
وغ 
 مصنوعة من قبل 
ا  ì
ا  ì
يوتو(... á
تص éأيضا
تص é
)ادونº ،é
اªديدة )شبت التواصل 
اج (... Ó
 تبث من قبل وسائل ·اعم الíسيكية وكذلك وسائل ·اعم º
 -متعددة )اعلومات    ïمن مصادر ×تلفة مع موثوقية متفاوتة(

.IIاﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ؟

تغ ...
• ºلنسبة  ،ðما 
 بنفñ
عق ç

 عندما أكون غ متصل  ºننت  ...لدي هويةإلك 
اننت  ...لدي حضور 
 ع Öو* ï

è

خرº òع 
وسي õإعم  ن çأعلق ،أحول و É
ل  
ان ت
أن óاعلومات
 أ
منا من الذهب ºلنسبة لبعض É
 عندما أتصفح ·ا ننت ،أáك Éآرا ¾ثل ºالÌóت
• �لجمیع
è
 عقº çلعا  º ،û
خرº ،òلزمان وان

 الثقافة واعرفة  üع Öبعد ×ºرد نقرة واحدةللتفك ،والتع ýو التبادل .
 توجد طريقة أخرى





"غ متصل ºننت " * )اªياة اªاصة(...
 -اªدود غ وا£ة ب " éمتصل ºننت" * و 
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـ :





الذ يستطيعون القراءة والكتابة ستخدام ادوات الرية ,واصوات ,والصور ,والفيديو
• تدريب أاص ذوي ا ة الرية 
,والنصوص ...


مستنة نفم و  
تمعام
قادر ع ااذ قرارات
• تدريب


مواطن 


 وذلك كتساب ا²هارات اساسية الث¨ثة للبية ع وسائل ©اع¨م ¦ :م  /نقد  /إنشاء
و¸رس·ا " ...أن تكون مواطنا"
التعب
• حرية 

• الشعور ¿ية ق¾ ا²علومات¼ ،ا » ذلك:
التعب :اقوق وا²سؤوليات
 حرية  
تل ÅافÃر ونقلها
 حرية الرأي : حرية ا²علومات :النفاذ والن Èوالتوزيع

• تقا Ñق¾ العيش معا من خ¨ل التواصل والروابط 
اجÊعية ب ا تمعات وافراد

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻧﻈﺎم اﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻫﻮ ﻓﻀﺎء
ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أن
ﻳﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼم

ﺻﻮرة  /ﻓﻴﺪﻳﻮ
اﻟﺼﻮت

ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ
و ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻓﻬﻢ •ﺧﻠﻖ •اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ •اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت •)ﺣﻞ( اﻟﻨﺰاﻋﺎت •)اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ( اﻟﻨﻘﺪي

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•اﻟﻜﺮاﻣﺔ •اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ •ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ •اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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أﺳﺎﺳﻴﺔ  :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

 .Iﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ؟

• �
العا� �قوق �ا��سان ���ادة  1948/19؛ وتتكون من:
یضم�ا �ا�ع�ن
�
والتعب
 حرية الرأي
 
تل افر أو نقلها
 حرية  غياب ا دود�
�
ورو� �قوق �ا��سان ���ادة 1950/10؛ وتتكون من:
• یضم�ا ��ع�ن ا� � �
والتعب
 حرية الرأي

التعب
 ا قوق واسؤوليات  رسة حرية 
افر 
ال تؤذي ،تصدم ،أو تقلق

 التعددية والتسا وانفتاح�
الد�قراطیة �� � ،ا تضمن تعدد �
و�ات النظر من خ�ل حریة الصحافة
و� ��ن لتحقیق �
• �
�
التعب�
• ��
�
�لتعب� عن حریة �
أورو� ،منذ ا�رب العا�یة الثانیة ،وجدت حدود قانونیة �
 إنر وقوع ا  را
 العن¡ية معاداة السامية خطاب الكراهية التحريض ع¨ §ارهاب�
�
�
ل�ع�ن عن ا�قوق )(1791 BILL OF RIGHTS
• ��
�
التعب� من خ�ل التعدیل ا�ول �
الو��ت ا�تحدة� ،ی� �دید حریة �
التعب
  يوجد حد رية التعب  
والد ±والتجمع والصحافة
  -توجد إمنية سياسية لتقييد حرية 

 .IIﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﻴﺎت و اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ؟

• §اجابيات
ً

والن· والبث ع 
التعب نظرا لوجود إمنيات §ابداع ¶
ان ´ت .
 ي¿ب½و¼ التمتع »رية 
 ¶تن· شبت التواصل 
التعب ع¨ نطاق واسع
اج À Áحرية 
 تي· شبت التواصل اج À Áالتعاون و التشارك
• ا دود:



التعب
تنظ¿ وتقييد من قبل القانون و لكن حرية 
مري بدون 
 تتواجد شبت التواصل اج  * À Áظل النظام ا 
استخدم.É
ينظمها قانون بلد
 ¶ 

 Îثل شبت التواصل اج À Áوسي Ìلن· اخبار ازيفة .Ï
اج ،ÀÁوذلك بفضل Òعة انتشار¶ ،
 تسمح شبت التواصل بن· الشائعات ،والقوالب النمطية ،و ا ¶´ر * ...
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـ :
• ا�صول ع� ا�س النقدي ل: -



اديدة وسياق التعب ع شبت التواصل اج و تلف انصات اخرى
 م الرموز  م حقوق وواجبات الن ع اننت عند رسة حرية التعب
 م أن حرية التعب مرتبطة ق  اياة ااصة

 م  دودية الن ع ان ت
 
 معرفة وم ادوات ال ¤تضمن اية حرية التعب


 اق  استمرار * )العودة إ °معلومة  ...ربط احداث عن طريق ªد القصص  ...إعادة النظر ادث الذي ¸ت تغطيته  /بثه(
 اق  ¿ب ½ء ن ع اننت * تعرف ع أدوات الواب الÀ ¤صد حرية التعب )مراسلون ب Íحدود ،الشفافية ، Transparency /تقرÀغوغل ( Google report /


 -ادراك أن استخدام السل ÙلÍدوات الرØية ×ب أن يكون  خدمة رسة حرية التعب

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻷﻓﻜﺎر أو ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ

اﻟﻔﺮص
ﻓﻴﺪﻳﻮ

ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻓﻬﻢ •إﺑﺪاع •اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ •اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت •ﺣﻞ )اﻟﻨﺰاﻋﺎت( •اﻟﻨﻘﺪ

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•اﻟﻜﺮاﻣﺔ •اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ •ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
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أﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

 .Iﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ؟

• تعریف :



 آلية لتحديد موعة انء و  يها عن غها
 آلية تستقطب ) ن مع أو ضد طرف ما( شديد ارتباط  ايال للتمثل و الصورة )بي أو رمزي(

 تتكون الصور النمطية من عدة أنواع : إ  ابية  /سلبية®
  وسائل اع³م ،تظهر للعيان من خ³ل التمثي³ت الدقيقة ال ±تضع ¯يع افراد داخل أو خارج خا¨ت  ،و



تفظ »ا ) جانب العو¹ة (
 تكون الصور النمطية ¿¨بتة و من الصعب جدا تعديلها.
مدÃة تنفيذية لÁجموعات
خطا إذا 
 و كن لذلك أن   لق و تغ اÅتمع )ا¹رأة غ قادرة ع Äأن تكون 
الكبة(
الصناعية 
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ؟:
®

 يقوم اميع ،ووسائل اع³م ع Äوجه اصوص لق هذه الصور ،ن وسائل اع³م تنقل رؤية للواقع.
 تقوم موعات الضغط واÅموعات ا¹هيمنة  لق هذه الصورب Òعدة Ñات 
 وكن أن ثل الع³قة  فاع:Ð
®

ا¹د Óا¹عنية ¨مر
منت Ôوسائل اع³م � -السياسات  -منظمات اÅتمع 

�
ونوا�� بوسائل �ا�ع�م � ��ا تنقل الصورة النمطیة:
• �و�تبط أهدا�م �
لتعز Ãسلوكيات 
 انÖم أو استبعاد
 لتحريض ع Äالكراهية  ,ازدراء  ,احتقار أو اÅافظة ع Äالتقاليد ستبعاد
 للتقليل من ثيل موعة  ،أو ح ±جعلها غ مرئية
 النساء®
 اقليات نشاء أو  لتعز Ãعدم ا¹ساواة

 .IIﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت و اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ؟


• التكنولوجيا الرßية:
®

س ع Äالنساء واقليات
 تضخم القوالب النمطية ،وتع عنتعليقا»ا ،
  Ãيد من خطاب الكراهية
ايال 
 åæاهاز الذي يقوم  لق وافاظ ع Äالصورة النمطية  
• التبادل ع شبêت التواصل 
ا¹شك
اج   ç è

 
ال ±دث ëة
 تعززالصور الدعائية بعض الصور النمطية  -العاطفة í -عة انتشار  -التعليقات 


وإدانîا ،و إنتاج خطا¨ت مضادة
• كن التعقب من ديد الصور النمطية،
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻚ ﺷﻴﻔﺮة اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ
�
�
وا�خبار �
ا�اطئة
• تع� کیفیة التعرف ع� الصور النمطیة �� مصادر ا�علومات و
• ��م ع�قات القوة �
القا�ة
• خلق حرکة دفاع
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ،و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻔﻬﻢ:
�
• �
و�موعات القوة
و�ة نظر ا�طراف السیاسیة �
• ا�وضوعیة و � موضوعیة  :العثور ع� معلومات عن واقع هذه ا�� موعة أو تلك
�
�
�
�
وا�ماعات �ال� � تناسب الصور النمطیة ،أو �
ح� تک�ها �اما.
ع��  ،من خ�ل حضور ا�فراد �
• �م تعقید ا��د �ا� �
�

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻲء

اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺻﻮت

اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﻓﻬﻢ •إﺑﺪاع •اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ •اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت •ﺣﻞ )اﻟﻨﺰاﻋﺎت( •)اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ( اﻟﻨﻘﺪي •اﻻﺳﺘﻬﻼك
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•اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ •اﻟﻜﺮاﻣﺔ

94

أﺳﺎﺳﻴﺔ  :اﻵﺛﺎر
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

 .Iﻟﻤﺎذا؟ اﻵﺛﺎر*


• ن 
)اشاك(:
ان ت وشب ا ثل البنية التحتية للخدمات عن طريق مزود للخدمات
 خدمة اراس التخز )ابة 

ا(
 خدمة

 خدمة واب لتصفح £اننت ،والتبادت ع¡ الشب ت اجعية ،وتدفق الفيديو ،وما إ ذلك. خدمة تبادل البيات  
ب® «¬ازي 
¨بيو§ )ملفات(
ا¶دمات عن طريق «أ¬زتنا ال§ ³تبط ±ها « 
• كن الوصول ¹ذه 
ننت:

 عنوان §وتوكول اننت
«

 Æ ÈÇة Æديد اواقع « ،GPSأ¬زة استشعارÉما
 • يك التصفح ع¡ 
اننت Çآر:
   ر Ëالتصفح
 

التخز اؤقت"
اÐزنة Æت عÏمة التبويب "ملفات £ا ننت اؤقتة" أو "ذاكرة
 الفات
غراÑ
 اوقع «ا¶ 
 الصوت والصور والنصوص95

 .IIﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﺛﺎر؟ :

Ô
• هناك ثÏثة أنواع من ا Çر:

)ا¶ا Øادنية  ،ا¹وية (...
 Çآر تك ÙداÔ
وا 

ا Çر 
إنتا¬ا «
ال« Ý ³
وÛÜا من قبل أطراف Çلثة
عÏت (...
)الكوك £


Ô
 ا Çر ال ³تك عن غ قصد )التصفح وانشطة ع¡ اننت (...

Ô
Ô
 


Ç

الÆ ³ول البيات إ أرقام( .تش äتلك ار ما يسá
• يÆ éويل ا Çر ع¡ اننت من خÏل خوارزميات * )الصيغة 
الرضية 

ي¡:
«ل" -بيج دا" * .
و ëتسمح «ا 


 Æديد وÆليل «Üيع أنشطتنا التنبؤ «ستخداماتنا وسلوكياتنا
بياتنا 
 إضفاء الطابع اادي ع¡ و Æ
زيîا )الصوت والصورة والنص(

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )(EMI

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ :
ومعا�ة �
• ��م �م�وم �
البیا�ت
ا�وارزمیة
�

 استغ ل البيا  ت عن طريق التنميط  ...ع سبيل ا ثال :اع  ت ا سدفة ،و صيص العروض
� �
• �م � � �� التأکید* ): (le biais de confirmation
تقد    ¹التأكيد بطريقة اصطناعية من قبل ا نصة   ²وضع الدفع "Push" /؛ فا¨دف هو  
ي º
وتوف
تعز ¤اعتقادات السابقة الوجود ،
Á
Á

نوع من الراحة ؛ تتمثل اشÇلية  È ²ديد تعددية افÇر وتنوع Ã
التعب.
وÄات النظر اساسية  ²اكتساب
التفك النقدي وحرية 

Á
النتا:Ì
Ë
 اÏدمات والعروض ا بنية ع التصفح السابق
 تقدم ×Ã Øج تثبت ما أفكر فيه ،وهذا يعزز من خ ل التصفح Ãع ا ن  ت��
• ��ثل �
"الفل�ببل" أو فقاعة التصفیة * عبارة عن خوارزمیات توفر روابط �� �� أن ��منا ،وذلك ��ستعمال ا��ر ا�تبقیة أثناء التصفح

Ãع 
اننت.تقوم 
لتقر ،¤التوجيه و من  ¹Ýاحتفاظ ع اÛتوى " ²فقاعة" :فقاعة التصفية.
اÏوارزمية  Ã

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻵﺛﺎر
ﺧﻮارزﻣﻴﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻔﺢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺎت

ﻓﻴﺪﻳﻮ

 3أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻵﺛﺎر

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•)اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ( اﻟﻨﻘﺪي •اﻻﺳﺘﻬﻼك.

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
•ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
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