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 בסביבה מתוקשבת" -שנה למגדל העמק  06"
 

 amity029@gmail.com    -עמית ישי בי"ס "גיורא יוספטל" מגדל העמק 

  lironmatmon@gmail.com  -לירון מטמון בי"ס "יגאל אלון" מגדל העמק 
 

 נעמי שרוני -רכזת האשכול ומלווה את הפעילות
 קישור לאתר המלווה את הפעילות

 

שנה למגדל העמק הוחלט לשלב את הלמידה המתוקשבת בכל בתי  06במסגרת חגיגות   רציונל/רקע

הספר כחלק מלמידת חקר אותנטית אודות הישוב. הלמידה מבוססת על ידע קיים, יצירת ידע חדש, 

 שיתוף מידע בין בתי הספר בעיר ופעילות שיא משותפת וחווייתית לסיכום. 

 

בטים מגוונים, התנסות בלמידה שיתופית וקבוצתית מבוססת העמקת הכרת היישוב שלי מהי מטרות:

 טכנולוגיה, התנסות בלמידת חקר משלבת תקשוב ושילוב למידה ניידת מחוץ לכיתה.

 

ז'. הפעילות  -כיתות מבתי ספר שונים ביישוב בכיתות ד' 31בפעילות לקחו חלק מהלך הפעילות: 

שלב הראשון כל אחת מהכיתות חקרה היבט כללה מספר שלבים כאשר לכל שלב נקבע תאריך יעד. ב

אחר אודות היישוב. תיעוד עבודת החקר, ומגוון תוצרים כמו: ספרים דיגיטאליים, מצגות וסרטונים, 

הועלו לאתר מרכז ומלווה שהוקם לצורך כך. בנוסף הועלו פעילויות שפותחו בהסתמך ובעקבות 

יפה והשתתפות של כל הכיתות בכל בשלב הבא, הייתה חש התוצרים כגון משחקים מתוקשבים. 

בשלב האחרון התקיים יום שיא  הפעילויות שרוכזו באתר. הפעילויות הוערכו באמצעות משוב מקוון. 

חידות בתחומי עניין מגוונים, הוצגו שאלות מנהלים  31שנקרא: "המרוץ לעיר שלי". ביום זה נערכו 

שנה למגדל  06ותמונה יצירתית לכבוד  בוידאו ולאחריהן הוצגה משימת ראש העיר: כתיבת חמשיר

 העמק. 

 

והמורים התנסו באמצעות החקר  : התלמידים קהילה ולביה"ס, לחדשנות ותרומה לתלמידים

ותחרותית. נושאי חקר החדשים תרמו  והשימוש בכלים שיתופיים, בלמידה חווייתית משמעותית 

אנשי הקהילה עם בתי   להכרת היבטים נרחבים אודות היישוב. הפעילות תרמה לקרב את

בין בעלי  ההיערכות לפעילות ותהליך המשוב שלאחריו תרמו להעמקת הקשר ולגיבוש  הספר. 

הפכו נכס משותף לקהילת היישוב  התפקידים השונים במוסדות החינוך בעיר. תוצרי הפעילויות 

  באתר הבית המרכזי. 

 

צוותים החינוכיים עברו חוויה של התלמידים, רכזי התקשוב והמשמעויות, מסקנות והמלצות: 

על מגדל העמק תוך כדי חקר, משחק, סקרנות  התפתחות מקצועית משמעותית. התלמידים למדו 

ותחרות. חוויית הלמידה הייתה מאתגרת, מלהיבה, יצירתית, מקצועית, מפרגנת ומגוונת. השיתופיות 

ולומדת. החשיפה של הפעילויות  יצרה קהילה מפרגנת האתר והכנת הפעילויות  תבבנייבין הרכזים 

  הילה יצרה אוירה של עשייה ושיתוףלכל הצוותים החינוכיים ולק
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