משרד החינוך

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת
"מובילים יוזמה לגלישה בטוחה"

8.2-13.2.15

מטרות מרכזיות

פיתוח אחריות אישית
וחברתית לקידום מרחב
דיגיטאלי מוגן ובטוח

פיתוח מודעות להיבטים
החוקיים והמשפטיים:
שמירת הפרטיות
איסור לשון הרע
הפצת מידע

הקניית כלים ועקרונות
פעולה לקידום התנהלות
מיטבית ברשת ולהתמודדות
עם מצבי פגיעה

פיתוח נורמות התנהגות
ראויות ברשת

פיתוח המודעות להשלכות
של פרסום מידע ברשת תוך
התייחסות לאובדן השליטה
על המידע ולחשיבות
הפעלת שיקול דעת בעת
פרסום.

פיתוח יכולת ההבחנה בין
מידע פרטי למידע ציבורי

יעד מרכזי-
חינוך לגלישה בטוחה בכל מוסדות החינוך ולאורך כל השנה

הדגשים בתשע"ג
הכוח
והאחריות
בידי קבוצת
השווים
פיתוח נורמות
התנהגות

פיתוח
מנהיגות
צעירה לקידום
גלישה בטוחה

התלמיד
בתשע"ג
פיתוח מודעות בקרב ילדים ובני נוער כי בידיהם הכוח
לעשות שינוי ולקדם גלישה בטוחה ברשת

הדגשים בתשע"ד
העצמת
העומדים
מהצד

פיתוח נורמות
התנהגות

פיתוח
אמפתיה

התלמיד
בתשע"ד

הקניית דרכי
התמודדות עם
בריונות ברשת

פיתוח מודעות לאחריות האישית והחברתית בקרב
ילדים ובני נוער לקידום מעשים טובים ברשת

הדגשים לשנת תשע"ה
התפיסה החינוכית ל"גלישה בטוחה ברשת" עולה שלב -פיתוח
מעורבות ופרואקטיביות

להכשיר גולש נבון היוצר בעצמו את התכנים ברשת ,תוך קידום
מרחב גלישה בטוח ומוגן בפעילות בתוך הרשת ומחוצה לה

הכשרת הגולש תעשה תוך חיבור לחוויה האישית ,ובהתאם
לתפיסת הלמידה המשמעותית – לעידוד צמיחה אישית
ומעורבות חברתית

"מובילים יוזמה לגלישה בטוחה"
התלמידים יתכננו ,יכתבו ויפעילו
מיזמים אשר יקדמו גלישה בטוחה
ברשת כגון :כרזה ,פעילות בכיתה,
אפליקציה ,אתר ,משחק ,הצגה וכד'

התכנית המוצעת ולוח הזמנים
סוף דצמבר עד פברואר:
 סדנאות למורים ,לתלמידים ולהורים בנושא גלישה
בטוחה ברשת
 סדנה להגייה ולתכנון המיזמים לקידום גלישה בטוחה
ברשת

החומרים נמצאים בחוברת המאגדת
את כלל הפעילויות והסדנאות לקהלי
יעד שונים :מורים ,תלמידים והורים

 8בפברואר עד  13בפברואר:





המשך תכנון הרעיונות למיזמים בצוותי עבודה
בחירת המיזם/ים בכל כיתה להצגה ביום השיא
פעילויות וסדנאות לתלמידים בכיתות ,מפגשים
מקוונים לתלמידים והצגות
פעילויות להורים

 בחירת המיזמים באחריות צוותי
החינוך
 בקרוב יפתחו טפסי הרישום
למפגשים המקוונים בענן החינוכי

 10בפברואר ( מומלץ ב 12 -בפברואר):
 פעילות שיא – הצגת המיזמים והפעלתם בבית
הספר ובקהילה
 הרצאות מומחים בבתי הספר ב10.2 -

 בהנחיית צוותי החינוך
 בקרוב יפתחו בענן החינוכי טפסי
הרישום להרצאות מומחים בכיתות

המשך הפעילות לאחר השבוע הלאומי
 המשך תהליך השבחת הרעיונות והפעלתם בביה"ס
ובקהילה

באחריות צוותי החינוך

תכנים וכלים ליישום התכנית
לשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ?

איך נערכים...
בכל בתי ספר מומלץ כי הצוות המוביל  /צוות "חיים ברשת" (רכז תקשוב ,יועצת חינוכית
ורכז חברתי) /צוות "אקלים" /צוות "בחכמה" יגבש תכנית המותאמת לבית הספר
שתכלול פעילויות שתתקיימנה טרום השבוע הלאומי ובמהלכו.
להלן הפירוט :
• סדנה בחדר המורים שמטרתה להעלות מודעות לנושא ,להקנות ידע ולהכשיר את
הצוותים החינוכיים לעבוד עם התלמידים בכיתות.
• שתי סדנאות בכיתות לתלמידים :הראשונה ,תעסוק בנורמות התנהגות ברשת
והשנייה ,תעסוק בהגיית רעיונות למיזמים לקידום גלישה בטוחה ברשת.
• קיום פעילויות נלוות לתלמידים במהלך השבוע :מפגשים מקוונים לתלמידים (יש
להירשם מראש דרך הענן החינוכי) ,הרצאות של מומחים (יש להירשם מראש דרך
הענן החינוכי ) הצגות.
• קיום פעילות להורים.
היערכות מוקדמת חיונית להפעלת התכנית באופן מיטבי ,חוויתי ומשמעותי
עבור התלמידים ,המורים וההורים.

