
  
 

הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה  
 ךהמחלקה ללימודי המש

 האוניברסיטה הפתוחה משרד החינוך מחוז צפון
 היחידה לקידום עובדי הוראה

 

 הגליל"-פרויקט "אזורנו", כיתות ד "מבוא -עמק החולה שלנו 

 
 גאולה פילר )מחנכת כיתה ד(,  yhorin@gmail.com אורלי חורין )רכזת התקשוב( 

 

  אתר הפעילות
 

הגליל" הוא -הנושא המרכזי של כיתות ד ב"מבוארקע: 

עמק החולה. כל שנה חוקרים התלמידים את הנושא  - אזורנו 

מהיבטיו השונים ומעורבים בפעילויות כמו: איסוף מידע 

לוו עד היום  הפעילותממקורות שונים ועיבודו ודיונים בקבוצות. 

כל זוג  .נה החלטנו, "לתקשב" את חקר הנושאבכלים המקובלים: "לוח וגיר", ומחברות ופלקטים. הש

חקר אתר/מקום/תחום אחד והציג אותו באתר הנושא. תהליך הלמידה וכן התוצר הסופי שילבו בין 

ם, בשל היתרונות דרכי הוראה/למידה מסורתיות המקובלות בבית ספרנו, לבין כלים שיתופיים חדשניי

 הגלומים בעבודה שיתופית מקוונת להשבחת ההוראה וקירוב התכנים ללומד.

 

 מטרות: 

  . להכיר את האזור בו אנו חיים, לשלב בו תחומי דעת נוספים, כגון: מורשת, תנ"ך, גאוגרפיה, טבע 1

 ותרבות. דרך ההיכרות לאפשר ללומד להתחבר ולאהוב.  

  מענה לשונות. -למידה שונות וצרכים מגוונים לדרכי. ללמוד בדרכים מגוונות עדכניות, מותאמות 2

 .21 -מקוונים בהתאם לאורינות המידע במאה ה-. להכיר ולהשתמש בכלים דיגיטאליים3

 תיעוד תהליך העבודה במחברת דיגיטלית.  -. לאפשר התנסות משמעותית בלמידה שיתופית4

 

: במהלך הפעילות נדרשנו אנחנו והתלמידים לחשיבה לתלמידים ולביה"ס חדשנות ותרומה

ולתובנות בהקשר לתהליכי עיבוד המידע מתוך הרשת, הבנו שצורת הלמידה והחשיבה מול הטקסט 

ספר, מחברת -ברשת והמחברת הדיגיטאלית שונה מהדרך המסורתית של למידה מאנציקלופדיה

, כמו גם Googleם התבצעו באמצעות מסמכים שיתופיים של ועיפרון. הכתיבה והעריכה של התלמידי

 משוב והערות המורה. המורים היו שותפים ללמידה ביחד עם התלמידים לאורך התהליך. 

 

כלים המתוקשבים העומדים לרשותנו, ב השתמשנובמהלך העבודה  :משמעויות, מסקנות, המלצות

 מקצועית.נחשפנו ליתרונות ולקשיים, השתכללנו והתפתחנו 

גם לילדים התהליך הוא מעניין, מסקרן חדשני ומלהיב. הרצון וההתלהבות שלהם ללמידה היו גדולים 

 יותר, הם גילו בדרך תגליות וחידושים, שהניעו והמריצו אותם ללמידה. 

אנחנו עדיין חוות ביחד עם הילדים, התרגשויות, תגליות, התלהבות, תחושה של ראשוניּות, חוויית 

השיתופית, אך גם התלבטויות. הקושי המרכזי העומד בפנינו: מקורות מידע מרובים, הצורך  הלמידה

איתור ובחירת מידע לעם הוראה והקניה של מיומנויות בהוצאת העיקר מהטפל, היה עלינו להתמודד 

 רלוונטי. חלק מהחומר עובד על ידינו למען הילדים, כ"פיגומים" וכ"חונכות" בדרך להנחלת המיומנות

 של "איתור ועיבוד מידע". 

בתהליכי שלם בעזרת התקשוב יהוה חלק טבעי נושא -אנו שואפים להגיע למצב, שבו ביצוע פרויקט

נדע להפיק לקחים וליצור עבור  -הוראה שלנו. ומהפרויקט הזה והאתגרים שהוא מציב בפנינו -הלמידה

 בהמשך.עצמנו את הכלים והיישומים שבהם נוכל לעשות שימוש מיטבי 
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