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 21מיומנויות המאה ה

דעת לתכנ� � אינטגרציה בי� מיומנויות מידע ובי� מיומנויות של למידה אוטונומית שמאפשרת לתלמיד להיות לומד עצמאי בכל שלב ולינ ה21	מיומנויות המאה ה

 :21 כפי שהוגדרו בתוכנית להתאמת מערכת החינו� למאה ה21להל� מיומנויות המאה ה. ולפעול תו� הפעלת שיקול דעת לגבי פעולותיו

  בכלי תקשובשימוש .1

 אוריינות מידע .2

 חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות .3

 יתו  ועבודת צוותש, תקשורת .4

 לומד עצמאי .5

 אתיקה ומוגנות ברשת .6

  

 :21 –להל� מפרט חלקי לפעילויות הניתנות לביצוע בעזרת המחשב במטרה לקד# את מיומנויות המאה ה 

 

 . #משותפי# להתו� הבנת עקרונות ה,  תוכנות ויישומי#במגוו�מחייבת התנסות במחשב  בכלי התקשוב ושליטה  שימוש

 שוב בכלי תקשימוש

  ברשתאחסו�מידע בתיקיות אישיות ווארגו� ניהול  •

 )הוספת גר  מאקסל במצגת: לדוגמא(תו� שילוב יישומי# ביניה# עבודה בריבוי חלונות  •

 יצירת גר  וניתוח תוצאותיו, סלבניית מסד נתוני# בתוכנת אק •

 מניפולציות על אובייקטי#, שימוש במעבד תמלילי# הכולל ייצוג בטבלה •

 במסמ� שיתופי בעזרת כלי גוגל ע# מספר עמיתי# עבודה  •

 הנפשה, עת אובייקטי#הטמ, הפניות, בניית מצגת מורכבת הכוללת ייצוג גרפי •

   לתוכנות מתקדמותירעיצוב גרפי בתוכנות עריכת גרפיקה החל מתוכנת צי •
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 עקוב אחר שינויי#, Wשמירה בגרסאות ב, בלוג: התפתחות כתיבה בכלי# שוני# דוגמת • 

 תמונה כתגובה או לאתר שיתופי, טקסט: העלאת תכני# לרשת •

 התנסות ושליטה בהפעלת הדמיות ויישומוני# •

 אתר אישי לתלמיד / בניית ד : שלב מתקד# •

 

הכרת ,  במידע מושכלקיימת חשיבות רבה לטיפול. הינה נגזרת של שפע המידע המצוי ברשת )טכנולוגיית מידע ותקשורת (ICTאוריינות 

 הערכת מידע וייצוגו, הצלבת מידע ומיזוגו,  )א# לצור� בסוג המידעבהת( בדרכי# שונות  מידע רלוונטיאיתור, ייצוגיו השוני#

 אוריינות מידע

     

 חיפוש במאגרי מידע ומנועי חיפוש שוני#, מילות מפתח,  שימוש באופרטורי#:לחיפוש מידעשונות אסטרטגיות חשיפה ל •

 אסטרטגיות שונות למיזוג טקסט דיגיטאלי לכדי קוהרנטיות •

 בהתא# להקשר) קישורי#(פניות הטקסט דיגיטאלי הכולל יצירת  •

 :דוגמאות למנועי חיפוש ייחודיי#. יעודיי#יהתנסות במגוו� מנועי חיפוש ייחודיי# ו •

ohnorobot  מנוע לחיפוש תמונות קומיקס 

 תוצאות בצורה חזותית ממקורות שוני#  מניב spezify מנוע ויזואלי 

 :דוגמת. # שיתופיי# להעלאת סרטי# ותמונותהכרות ע# מגוו� אתרי •

YouTube –    אתר לשיתו  סרטוני# ברשת Teacher Tube#אתר שיתו  בסרטוני# חינוכיי  

Flickr אתר לשיתו  תמונות  

 למידה באמצעות ספר דיגיטלי לקידו# השיח בלמידה ותיעוד תהליכי הלמידה  •

 סימו�,   פתקיות והערות בעמודי# הרצויי#הוספת: שילוב חדשני של ספרייה מקוונת וסביבת עבודה אישית כותרדוגמת 

 תוצרי העבודה בתיקיות תוכ� אישיות  תיעוד, יישומי# אחרי#להספרי#  ותמונות משילוב טקסטי#, קטעי# נבחרי#



 משרד החינו�
 המינהל מדע וטכנולוגי

 4

 . מד  ספרי# אישי ויצירת 

וממציאי# מקוריי#  יצירתיי# להכשיר את התלמידי# להיות יזמי# יכולת חשיבה וניתוח גבוהי# יש ,  המחייב חדשנותבעול# דינמי

 .משימהבתהלי� או לזהות אסטרטגיות שונות ב, שי# בי� מושגי#לת לזהות קשרי# חדיכובעלי  .ושוני# בחשיבת#

 ציהקוגני	מטאחשיבה , חקירה ובחירה , חשיבה ביקורתית,ספקנות, פיתוח אינטואיציה, ולת ניבוייכ,מדות ודעותעבעלי תלמידי# 

חשיבה ביקורתית 

 ויכולת לפתור בעיות

 )תארי� עדכו�, גו , כותב המידע( הערכת מקור המידע הדיגיטאלי   •

 הבנת מסרי# גלויי# וסמויי#, הבנת העמדות בטקסט, יהערכת תוכ� המידע הדיגיטאל •

 הצלבת מספר מקורות מידע ברשת והערכת# •

 הוצאת העיקר מהתפלהבחנה ו תו� בתו� ריבוי ייצוגי# והסחותגלישה  •

 )מסוע (הבנה ויצירה של טקסט דיגיטאלי , שימוש •

 )שמירת קוב* יכולה להתבצע במספר אופני#: לדוגמא ( המובילות לתוצאה זההשונות באוריינות המידעפעולות שימוש ב •

 עמדה כתגובית או רשומה בבלוג / הבעת דעה •

 :נית� ליצור סרטו� על ידי .סינתזה של מידע, דיווח, המלצה, פרסומת: יצירת סרטו� מסוג •

 Movie Maker –   יוצר הסרטי# שלWindows Live  במערכת ההפעלה או בהורדה 

3Photo Story   	ניתנת להורדה,  תוכנה חינמית קלה לשימוש. 

Flash – בתוכנה זו נדרש ידע. 

 : עזר בתוכנות דוגמתינית� לה. ושא לימודיקומיקס בניצירת  •

Toondo 	 הוספת, פרסו# הקומיקס, שמירת הקומיקס, י גרור ושחרר"מחולל קומיקס קל לשימוש המאפשר יצירת קומיקס ע 

 )תומ� בעברית(הערות  

akebeliefscomixM –לא תומ� בעברית (הוספת טקסטי#, מתו� מאגר דמויות מוצע,  יצירת קומיקס מקוו�(. 

 העבודה לא נשמרת לאחר ביצוע,  מחולל פשוט מאוד בעברית– הקייטנה של אופק
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 )לביצוע ברשתות חברתיות( או יוצאת כנגדו יצירת קבוצה התומכת ברעיו� משות   • 

  הפעלת שיקול דעת אישי וזיהוי מצבי# בה# יש צור� בנקיטת פעולה–שומרי ס  ברשת  •

 

וק הכשרת התלמיד לחל, מיומנות של עבודה שיתופיתחיונית לכ� . ליכולתו של אד# אחד לטפל בו גדל והול� מעברברשת המידע הקיי# 

 .יצירת קשרי אנוש ועבודת צוותבמידע לדעת כיצד להפיצו בי� צוותי# תו� 

 

שיתו! , תקשורת

 ועבודת צוות

  י לימוד ע# מומחי# בנושאניהול שיח סינכרוני •

 ל" בי� קבוצות תלמידי# בי� בתי ספר באר* ובחוניהול שיח •

בי� מוסדות ,  אחרתכיתהעברתה באמצעי# טכנולוגיי# ל הצגת חידה או בעיה על ידי תלמידי# בכיתה וה– "חבילה עוברת" •

 . קיו# שיח פדגוגי על נושאי החידה והעברת הפתרונות באמצעות מייל או בפורו# הכיתה. חינו� שוני#

שימוש בקודי תקשורת , יצירת רשימת דיוור, העברתה למספר נמעני#, כתיבת הודעה: העברת מידע באמצעות דואר אלקטרוני •

 .השבה על הודעה לשולח בלבד או לכל הנמעני#, לקטרוניצירו  קבצי# להודעת הדואר הא, BCC 	 וCC 	כ

, אופני התייחסות בפורו#,  הוספת תגובה על ידי שרשור מתאי#,קבוצת דיו� שיח בניהול): פורו# (קיו� תקשורת בקבוצת דיו� •

 . הבנת אופני השרשור בקבוצת הדיו� ומציאת המידע בו

 

 : ח סינכרוניניהול שיכלי# דיגיטאליי# הניתני# לשימוש לצור� 

. לסטודנטי# באמצעות רשת האינטרנט) סינכרוניי#(פלטפורמת אינטרוויז הינה מערכת להעברת שיעורי# חיי#   –אינטרווייז  •

 יש צור� ).יחיד לרבי#(ובי� המרצה לסטודנטי# ) בינ# לבי� עצמ#(המערכת מאפשרת אינטראקציה בזמ� אמת בי� הסטודנטי# 

 .רמקול ואוזניות שמע, במצלמה

• ooVoo 	 הורדה של . רמקול ואוזניות שמע, יש צור� במצלמה)  משתתפי6#עד ( מאפשרת שיחת וידאו ע# מספר משתתפי# יחד

 . תוכנה חינמית
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 • Skype –    קצה לקצה"מסוג  תוכנת טלפוניה) "r to peerPee( ,יש צור� במצלמה, הודעות דואר קוליקבלת , ניהול שיחות וידאו ,

 .רמקול ואוזניות שמע

 

 וצור� מידע באופ� מושכלפעיל ברשת האינטרנט , בעל מוטיבציה, יוז#, מתעדכ� ולומד באופ� שוט הלומד עצמאי 

 לומד עצמאי

 ו� המורה ולברר תפקודו ללא תי בכדי לחזק את עצמאותו של התלמיד ומת� מטלות המש� לבית •

 יצירת קבוצות למידה בה� התלמיד יסביר לעמיתיו את דר� חשיבתו ופעולותיו בעת מציאת מידע ברשת •

 הכנת פרזנטציה על הנושא והצגתו בכיתה, בחירת נושא בעל עניי� אישי ללומד, תלמידי# מלמדי# תלמידי#: הוראת עמיתי# •

 )מיומנות אוריינות המידעהרחבה מעלה ב(שליטה בטיפול במידע  •

  מהבית לעמיתי# ולמורהבצי# בעזרת דואר אלקטרונישליחת ק •

 )משוב, נוכחות, ציוני#(ידע האישי המצוי בו להתעדכנות במ,  LMS במערכת י#פעילעידוד תלמידי# להיות  •

 הגשת מטלה בפורו# כיתתי ולקד# תלמידי# לניהול פורו# בעצמ#, מת� אפשרות לתלמיד להביע דעה •

 

אחריות ומודעות פיתוח . שמירה על פרטיות ואתיקה ברשת, קניי� רוחניהמרחב הדיגיטאלי מציב אתגרי# חדשי# בנוגע לשמירה על 

 ובעיקר התנהלות על יוצרי# זכויות חוקיהכרת , ברשת ומוגנת אתית להתנהלות הכשרה,  בקרב התלמידי# הינה חיוניתאישית וחברתית

 .מוסר יערכפי 

אתיקה ומוגנות 

 ברשת

 הצגת דילמות אתיות ומציאת פתרונות שוני# לה# •

 למידת נושאי# חברתיי# מתו� סיפורי מקרה ואירועי אמת שהתרחשו ברשת  •

 העלאה למודעות הלומד את החשיבות של שמירה על קניי� רוחני •

 שמירה על קניי� רוחני על ידי הצגת פעילויות של עמיתי# ויידוע התלמידי# בכ�  •

 ת לשוחח על מקרי# בה# התלמידי# נתקלי# בעת הגלישה ברשתמת� במה ברש •
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