סמינר הקיבוצים בית הספר לאמנות וטכנולוגיה
החוג לאמנות ומדיה דיגיטאלית
מגישה :מיכל חן
שנת לימוד :ג'
קורס :התנסות בהוראה
מרצה :רוני רוקח סגל

מערך שיעור בנושא אינטרנט בטוח
משך זמן השיעור 45 :דקות
שכבת גיל :תלמידי כיתה ט'
נושא השיעור :בטיחות באינטרנט .
מטרות השיעור:
 העלאת המודעות אל הסכנות הטמונות ברשת האינטרנט. התלמיד יעלה רעיונות שונים להימנעות מסכנות אלו ,יכיר ויבין דרכי פעולה אפשריותלהימנעות ,ולהתמודדות עם מצבים אלו .
אופי השיעור :עיוני.

מהלך השיעור:
הכנה לפני השיעור :
לפני תחילת השיעור יש להכין את כל הצ יוד הנדרש למהלך השיעור .
יש לבדוק שהציוד הטכנולוגי פועל כראוי (מחשב ,אינטרנט וכו').
פתיח:
•

נפתח את השיעור בהצגת הנושא  ,ובירור ידע קודם של התלמידים באמצעות דיון פתוח
המהווה מבוא לשיעור  .בו נוביל את הדיון ע "י שאילת שאלות המכוונות את הדיון
להכרת הרקע של הנושא שבו נעסוק בשיעור .

• שאלות כגון:
 באילו מקרים ולאילו מטרות אתם משתמשים באינטרנט ? באילו אתרים אתם גולשים ? אילו סכנות עלולות להיות מגלישה באתרים  ,ובשימוש ברשת האינטרנט ?( 5דקות)
גוף השיעור:
 הצגת הנושא בקצרה ,וסקירת הנושאים עליהן נדבר בשיעור (בליווי מצגת). הכרויות והטרדה על רקע מיני . בריונות מילולית ברשת . -חשיפה ברשת (פרטיות ברשת ).
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•

לאחר הצפייה במצגת ,נקרין סרטונים העוסקים בנושאים השונים שהעלנו קודם  ,מתוך
אתר האינטרנט:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Meidaa
nut/Etika/Shavo_Modaot/Sirtonim.htm

•

לקראת סופו של כל סרטון  ,נעצור את ההקרנה  ,ונשאל את התלמידים  ,כיצד היה ניתן
להימנע ,ומה ניתן לעשות כדי למנוע ולהתמודד עם המצב בו נתקלה הדמות בסרטון .

•

את תשובות התלמידים נכתוב על הלוח .

• נמשיך בהקרנה ,ונסכם בדיון.
( 35דקות)
סיכום השיעור:
•

 לאחר הקרנת שלושת הסרטים  ,נסכם ונעבור על הנקודות והנושאים בהם דנו בשיעור ,בליווי מצגת.

•

יתבצע באמצעות שיחה ודיון פתוח ושאילת שאלות מנחות לגבי התהליך אותו עברנו
בשיעור ,ועל הדברים שנלמדו .

• נישאל למשל ,אילו דברים חדשים נלמדו  ,שלא הוכרו קודם לכן ? ומה ניתן ללמוד מכך
תוך שימת דגש על הכללים העיקרים להימנעות מהסכנות הטמונות ברשת האינטרנט .
( 5דקות)
עזרי הוראה:
 מחשב. מקרן. אינטרנט פעיל.קישורים לחומרים בהם נעזרנו לקראת הכנת השיעור :
 אתר אינטרנט בטוח:http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/safe/safe_internet.htm
 אתרי משרד החינוך – היום הלאומי לאינטרנט בטוח :http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/nevona/documents/safesurf/safesur
f.htm
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Meidaanut/Etika/Shavo_Modaot/Sirtonim.htm
 אתר משטרת ישראל – סרטונים בנושא סכנות ברשת( :עמוד האתר הוסר מהרשת) http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Meidaanut/Etika/Shavo_Modaot/Sirtonim.htm

