מובילים יוזמה לגלישה בטוחה – סדנא לתלמידים
אגף טכנולוגיות מידע ושפ"י
מטרת הסדנה  -לקדם מעורבות פעילה של הלומדים באמצעות תכנון מיזמים לקידום גלישה
בטוחה ברשת.
המורה המנחה את הפעילות יעודד חשיבה ושיח בין עמיתים לאורך כל הפעילות ויקדם
שיתוף פעולה בין העמיתים ובינם לשותפים נוספים ,כגון :מורים ,הורים וגורמים בקהילה.
המורה ינחה את תלמידיו וילווה אותם לאורך הפעילות בבית הספר ובבית תוך שימוש
בערוצי תקשורת מגוונים .כל זאת כדי ליצור מרחב בטוח בעבור תלמידיו למימוש כישוריהם
האישיים ,להעצמתם ולהגברת מעורבותם בחברה ובקהילה.

נושא
השיעור

סדנה להגיית רעיונות למיזמים שיקדמו גלישה בטוחה ברשת

שכבת הגיל

כל שכבות הגיל (נדרשות התאמות)
חלק א  -העלאת רעיונות למיזמים  45 -דק'
חלק ב  -בחירת המיזמים ותכנונם בצוותי העבודה  90 -דק'
חלק ג  -בניית תוצר שיתופי שישמש להצגת המיזם (מצגת)

מהלך
הסדנה

חלק ד  -הצגת המיזמים ובחירת המיזם החברתי לקידום גלישה מיטבית בפורום
כיתתי
הערה  -המהלך ילּווה בתהליך רפלקטיבי .ניתן לעשות זאת בכל דרך אפשרית,
גם באמצעות כלים דיגיטליים (  ,linoitבלוג וכדומה).
חלק ה  -פעילות שיא להצגת המיזמים
הסדנה מלווה בעזרים ובכלים דיגיטליים הנמצאים בארגז הכלים שב"ענן
החינוכי".

מהלך הפעילות
היערכות לפעילות בכיתה:
חלק א
הגיית
רעיונות
למיזמים

חומרים:

(45
דקות)



מחשבים לכל קבוצה/פתקי  post-itדביקים וצבעוניים ,כלי כתיבה



שקופית המציגה את "השאלה הפורייה" ובה התייחסות לתהליך העלאת
הרעיונות למיזמים



שקופית ובה תבנית להצגת הרעיון למיזם

ארגון הכיתה :המורה יחלק את התלמידים לצוותי עבודה ( שישה עד שמונה
תלמידים בקבוצה).
מהלך הסדנה:
 .1שואלים בכיתה שאלה פורייה (שאלה פתוחה המעוררת חשיבה):
"אילו פעולות עלינו ליזום על מנת לקדם התנהגות בטוחה ומיטבית
ברשת?"
(ראו נספח )1

מומלץ להציג את השאלה ולהשאירה על הלוח מול עיניי התלמידים למשך כל
הפעילות .כך יתאפשר מיקוד לאורך התהליך.
השאלה הפורייה אמורה להניע את התלמידים להעלות רעיונות למיזמים
שיקדמו גלישה בטוחה ברשת.
 .2יש להדגיש בפני התלמידים את הנקודות הבאות:


היזמה תקדם התנהלות מיטבית ברשת על בסיס ערכים של :סובלנות,
קבלת האחר ,תרבות דיבור מכבדת ,שמירה על הפרטיות ,כבוד לאחר,
רגישות חברתית ובין-תרבותית ,אמפתיה.



היזמה תיתן מענה לסוגיות ,כגון :פגיעה בפרטיות ,בריונות ,הפצת
שמועות ,הפצת מידע ,אפליה ,פגיעה חברתית ,תמונות וסרטונים פוגעניים,
חשיפה לתכנים שאינם ראויים ,קשר עם זרים ,שימוש מוגזם באמצעים
דיגיטליים.



היזמה יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות המקדמות מודעות
לגלישה מיטבית בחברה ,כדוגמת :סרטון ,פרסומות ,יישומון (אפליקציה),

סטיקר ,פעילות בכיתה ו/או בתנועת הנוער ,פעילות בקרב תלמידים
צעירים יותר ,הצגה ,שיר ,הכנת משחק ופעילות משותפת להורים
ולתלמידים.

1

 .3התלמידים בכל קבוצה מתחלקים לזוגות .כל אחד מבני הזוג מעלה רעיון
אחד ומתעד אותו (באמצעות כלי מתוקשב/פתקיות) .באופן זה יכולים בני הזוג
להציע שפע של רעיונות.
 . 4תוך כדי תהליך העבודה בזוגות מכריז המורה על נקודת מבט שונה מתוך
ארבע הנקודות המוצגות על הלוח (נספח :)1



חשבו על יזמה הנותנת מענה לצורך שנוצר בעקבות חוויה אישית או
בעקבות אירוע ששמעתם עליו .היזמה תעצים את תחושת הביטחון
האישי והחברתי ותקדם ערכים של סובלנות ,עזרה הדדית וכדומה.



חשבו על יזמה יצירתית וחדשנית .היצירתיות יכולה לבוא לידי ביטוי
בהצעה לעיצוב מקורי ,בפעילות ייחודית ,ו/או בשימוש בטכנולוגיה עתידנית
ודמיונית ועוד.



חשבו על יזמה המסייעת לחברה ותורמת לה .היזמה תקדם ותסייע
לתקשורת בין אנשים ותעודד שיתוף פעולה בין קבוצות שונות.



חשבו על יזמה שניתן ליישמה במציאות .היזמה יכולה להיות שימושית
ופשוטה ליישום.

הערה  :מומלץ שהמורה יתעד בצילום את שלבי העבודה בקבוצות .התמונות יצורפו
למצגות המוגשות .מותנה באישור הורים על פי חוזר מנכ"ל לשמירת הפרטיות
בפורטלים בית ספריים.

חלק ב -
בחירת
הרעיון
ליזמה
הנחיות
לתכנון

 .1התלמידים מציגים בצוותי העבודה את הפתקים (דיגיטליים /פתקי נייר)
שעליהם כתובים הרעיונות למיזמים .התלמידים מתבוננים ברעיונות
ובוחרים ברעיון המוצלח ביותר .אפשר לבחור שני פתקים עם מיזמים
דומים או משלימים .כך ניתן יהיה לקבל מיזם מוצלח ,שלם וחדש.
 .2לאחר שכל צוות הגיע להסכמה באשר לבחירת הרעיון למיזם ,יציג המורה

 1הבהרה  -אין צורך ליישם אף הצעה בשלב זה ,אלא רק לחדד את הרעיון ולשכנע שהוא
טוב ,חשוב ויישומי.

כתיבת
היזמה
(90
דקות)

לתלמידיו את הקריטריונים לתכנון היזמה (ראו נספח .)2
 .3בתום ההנחיות ישלח המורה למרחב הכיתתי תבנית ריקה לתכנון כתיבת
היזמה (תבנית המצגת להורדה).
התלמידים יתכננו בכיתה ו/או בבית את היזמה על פי הקריטריונים ויבנו את
המצגת אשר אותה יציגו בכיתה.

חלק ג
בחירת
המיזם
הכיתתי

כל צוות יציג בכיתה את תכנון המיזם ,ולאחריו יתקיים שיח ומשוב עמיתים .מומלץ
להתייחס במהלך המשוב למספר היבטים :הצורך שעליו המיזם נותן מענה,
יצירתיות ,חדשנות ,תרומה לקהילה ,ערכים מובילים ועוד.
קובץ משוב עמיתים להורדה
בסיום הצגת המיזמים יבחרו התלמידים את המיזם שייצג את הכיתה בפעילות
השיא .הצעות לפעילות שיא יפורטו בהמשך.
ניתן לבחור את המיזם המייצג בהצבעה ,בפתקים ,בטופס מקוון ועוד.
הצעה :לאחר שכל צוות יציג את תכנון המיזם בכיתה ,יוכל הצוות לשפרו בהסתמך
על משוב העמיתים ועל משוב המורה.
קיימת אפשרות להוסיף להצגה רפלקציה על התהליך.
קובץ רפלקציה להורדה

פעילות
שיא-
הצגת
המיזמים
בפורום
שכבתי

להלן הצעה לפעילות שיא:


דברי פתיחה באחריות צוות "חיים ברשת" בדגש על החיבור שבין הגלישה
הבטוחה ברשת ובין הפעילות בנושא יזמות



הרצאה בנושא גלישה בטוחה



הצגת המיזמים של התלמידים – חמש עד שש קבוצות



דברי סיכום – באחריות צוות "חיים ברשת".

המשך תהליך השבחת הרעיונות ויישומם בבית הספר ובקהילה
הצעות נוספות לפעילות שיא:


הקמת תערוכה בית ספרית



הפסקה פעילה



פעילות משותפת להורים ולילדים



חֶ בֶר דיון (פנל) בהשתתפות מומחים

נספח  - 1שקופית לשאלה פורייה:

נספח  - 2תבנית להצגת רעיון המיזם:

