משרד החינוך
מינהל תקשוב,
טכנולוגיה ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות מידע

המזכירות הפדגוגית
אגף א' לפיתוח פדגוגי

המינהל הפדגוגי
אגף א' לחינוך יסודי
אגף א' לחינוך על יסודי

מינהל עובדי הוראה
אגף א' לפיתוח מקצועי
לעובדי הוראה

לוח מיומנויות ליישום אוריינות אתיקה
ומוגנות אישית בסביבה הדיגיטלית
לוח  :9אוריינות אתיקה ומוגנות אישית בסביבה

הדיגיטלית.

יכולת להתנהל באופן אחראי במרשתת (שמירה על הפרטיות ועל כבוד
האחר ברשת וברשתות חברתיות) ,ידע על קנין רוחני וזכויות הפרט
במרשתת (זכויות יוצרים)
תגיות לחיפוש פעילויות לפיתוח אוריינות זו בקטלוג החינוכי:
אבטחת מידע ,פרטיות ,זכויות יוצרים ,ערוצי סיוע ,התנהלות ברשת ,רשת חברתית,
בריונות ברשת ,הכרת רשת חברתית ,שימוש ברשת חברתית ,שם משתמש ,הגדרת פרטיות,
הרשאות עריכה ,סיסמה ,רמות שיתוף ,פרופיל ,יצירת קבוצה

כיתות א'-ב' (אתיקה ומוגנות אישית)
שמירת הפרטיות ואבטחת מידע אישי – מודעות לאי מסירת פרטים אישיים (כולל סיסמאות כניסה)
שמירה על זכויות יוצרים – הימנעות מהעתקה ,הפצה ושימוש בתוכן שיצר אחר מבלי לתת לו קרדיט ומבלי לקבל רשותו
הימנעות מפגיעה במידע שנשמר על ידי אדם אחר בתיקיות המחשב
דיווח על פגיעה – דיווח על בריונות ופגיעה בפרטיות בכלים שנועדו לדיווח בתוך בית הספר
התנהלות ברשת – כתיבת תגובות בצורה מכבדת
שימוש ברשת – מודעות להגבלת זמן השימוש ברשת

כיתות ג'-ד' (אתיקה ומוגנות אישית)
שמירת הפרטיות – מודעות למניעת פגיעה בפרטיות – אי פרסום פרטים על אודות עצמי; הימנעות מהפצת מידע אישי
על אדם אחר ללא רשותו (ביוש [שיימינג]).
אבטחת מידע אישי – פיתוח מודעות לסכנות ההיפגעות מכניסה לאתרים בעלי תוכן לא ראוי (גזענות ,מיניות)
מודעות לסכנות בהורדת קבצים וכניסה להיפר-קישורים המוצעים ממקור לא ידוע
יציאה בטוחה מיישומים ושירותים ברשת
זכויות יוצרים וקניין רוחני – הכרת המושג רכוש פרטי ,קניין רוחני; היכרות עם כללי בסיס בשימוש בתכנים מהמרשתת
(תמונות ,סרטונים וטקסטים) והקפדה על זכויות יוצרים; ציון מקור המידע ומתן קרדיט ליוצר;
הכרת מקורות מידע לשימוש חופשי
דיווח על פגיעה – דיווח על פגיעה בפרטיות והפרת זכות יוצרים בתוך בית הספר; דיווח לבית הספר או לגוף מוסמך על
פגיעה והפרת זכויות יוצרים; הכרת המושג "העומדים מהצד" ונקיטת הפעולות שתורגלו למנוע מקרי בריונות במרחב
הדיגיטלי
התנהלות במרשתת – הבנת משמעות ה"עקבות הדיגיטליים" והשפעתם על תדמיתנו ברשת

כיתות ה'-ו' (אתיקה ומוגנות אישית)
שמירת הפרטיות ואבטחת מידע אישי – הכרת כלים לאבטחת מידע במכשיר האישי ובמרחב המקוון הציבורי; התקנת
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יישומים ,תוספים ותוכנות ממקורות אמינים בלבד; סיסמאות – שימוש בסיסמה "חזקה"
הבנת משמעות התכתבות בקבוצה – רלוונטיות לנושא הקבוצתי ,הימנעות מהערות אישיות; צמצום הודעות ותגובות
להכרחי; שימוש בהודעה פרטית ולא בקבוצה
העמקה בנושא פגיעה בפרטיות ובפגיעה בכבוד האדם; הבנת המושג "בריונות ברשת" – הבנת משמעות האחריות
הפלילית
הכרת ערוצי סיוע בבית הספר ומנגנוני דיווח אחרים שבהם ניתן להיעזר במקרה של פגיעה או איום
התנהלות ברשת חברתית מותאמת לגיל לצורכי למידה – הכרת תנאי השימוש של רשתות חברתיות והקפדה עליהם;
הכרת משמעות "חבר"; הכרת החוק למניעת הטרדה מינית; הכרת החוקים בנושא הפצת תמונות וסרטונים במרשתת
העמקה בנושא זכויות יוצרים – שימוש מותר ,מידע חופשי ,CC ,סינון בגוגל למידע לשימוש חופשי
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