
 
 משלבת חקר למידת

 תקשוב

 ומנהיגות מנהיגים
 "הסביונים מצפור" הספר בית

 מעלות

 אמסלם פרח  :תקשוב רכזת

 

 



  "דרך פורצת מנהיגות" הוא  החינוך במערכת ג"תשע השנתי הנושא

 כנושא הספר בית תלמידי לכל הנושא את ללמד בחר הספר בית

 .רוחבי אינטגרלי

 

 י"תל  מורשת ולימודי המתוקשבת ההוראה ,השנתי הנושא

 כלל שיתופית פעילות לשילוב הזדמנות יצרו הספר בבית המתקיימים

 .ספרית בית

 

 



 :לתלמידים

  .פעילה ללמידה במה לתלמידים לזמן•

 . חדשניים טכנולוגיים באמצעים שימוש לעודד•

 .עצמאית למידה לעודד•

 .הספר בית תלמידי בין עמיתים למידת ולזמן לאפשר•

 . מגוונות בדרכים ולהציגו מידע לאסוף•

 :להורים

 .הילדים עם משותפת ללמידה הזדמנות•

 .הספר בבית הנהוגה העכשווית ולטכנולוגיה לכלים אקטיבית חשיפה•



 מחברות נפתחו הכיתות בכל - דיגיטליים באמצעים שימוש נעשה

 .השונות המשימות התבצעו שם לתלמידים דיגיטליות

 

 כיתה בכל  התבצע חודשיים ובמהלך אחד מנהיג נבחר - הראשון בשלב•

 . המורה ובהנחיית התלמידים ידי-על ויסודי מקיף חקר

 

 קבלה  גיל שכבת כל ובו ספרי בית שיתופי אתר הוקם - השני בשלב•

 .שבנתה והפעילויות התוצרים את העלתה ובו משלה מרחב

 

 הלימודים ימי במהלך נכנסו הספר בית תלמידי כל - השלישי בשלב•

 שהוכנסו השונות במשימות פעלו חבריהם של בתוצרים צפו - לאתר

 .השונות לפעילויות משוב טפסי ומלאו

 

 .ולתלמידים להורים שיא יום היה - האחרון השלב•

 

 

 בכיתות וההפעלה החקר תהליך
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 '1ד כיתה

 

 .ומנהיגים אישים חקר
 ,מתוקשב לשיעור מופנה התלמיד שלב בכל -שלבים ממספר בנוי החקר

  -ב עורך הוא אותה מטלה עליו מוטלת שבסיומו

 .ומנהיגות מנהיגים מחברת  דיגיטלית מחברת 

 
 .  הקבוצתי התוצר הוא החקר תהליך של המסכם השלב

 דיונים נערכו בה שיתופית במצגת בקבוצות עבודה בצעו תלמידיםה

  .ופועלו המנהיג על שאלות והועלו

 

ופעילויות למידה לתוצרי דוגמאות  
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 לתהליך חזרה

 החקר

 לדוגמאות חזרה

 למידה לתוצרי

 ופעילויות



 החקר לתהליך חזרה

 בכיתות והפעילות



 לתהליך חזרה

  החקר



 'ד בכיתות שהועלו חקר לשאלות דוגמאות



למידה לתוצרי דוגמאות  



 

  

 

 "הניירת  את סדר" לקישור היכנסו

  המשחק קוד את הקישו

 ושחקו 2804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היכנסו זוגות משחק

 "ונחשים סולמות" קישור 

 המשחק קוד את הקישו

2218  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונה את גלה לקישור היכנסו  

 3814 המשחק קוד את הקישו

 
 החקר לתהליך חזרה

 בכיתות



  ספרי הבית באתר הפעילות תיאור

 “ומנהיגות מנהיגים" לנושא ספרי בית כלל אתר הוקם•

 שכבה לכל באתר אזור הוגדר•

 הלימוד תקופת כל לאורך באתר פעלו התלמידים•

 :כללו השונות השכבות פעילות•
oהמנהיג אודות מידע למקורות קישורים,. 

oבמשותף שכבה כל ערכה אותה שיתופית במצגת המוצג מעובד מידע.  

oהמידע קריאת בעקבות שנצבר הידע לבדיקת משחק. 

oשנלמדו המרכזיים המושגים ובה מושגים מפת. 

o ד 'ג שכבות ידי על אומנות בשיעורי שהוכן דיוקנאות סרטון' . 

 .תמונות          

 

 







 

 

 הדורשים לימודיים משחקים ויוצרים מידע מעבדים: פעילים התלמידים•

 .חקרו אותו המידע את ליישם מהם

 

 אופן את ללמוד דרשונ, האתר  בבניית פעיל חלק לקחו התלמידים•

 .יצירתיות ופתחו חשיבה מיומנויות רכשו, הטכנולוגים בכלים השימוש

 

 .שיתופיות המעודדת ומאתגרת מסקרנת למידה•



 :הוריםה שיא ביום חלק הלקח הספר בית של ההורים קהילת•

oהתלמידים עם לאתר נכנסו. 

oילדיהם של לתוצרים נחשפו. 

oהמידע את קראו. 

oבמשחקים שחקו . 

oשלי המנהיג -בנושא הורה- תלמיד שיתופית מצגת יצרו 

 

 

 ותלמידים הורים שיתופית פעילות
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 וההוראה הלמידה בעקבות ותובנות מסקנות

 תלמידים

 ,הנחקר המנהיג תכונות הפנמת על מעידה התוצרים הפקת: תוכן•

והדוגמא שהוא   מנהיגם של החיוביות תכונותיו, המנהיגות סוג

 .מהווה

 המידע של מלאה סינתזה ביצעו  התלמידים: מידע מיומנויות•

 קישור והוספת חיפוש מנועי במספר שימוש :מחשב מיומנויות•

 .המידע למקור

 

 



 וההוראה הלמידה בעקבות ותובנות מסקנות

 [המשך]

  - קהילה/הורים

 לבית שהוכנסו החדשות והלמידה ההוראה לדרכי ההורים חשיפת•

 את לפניהם הציגה ולטכנולוגיה 21-ה המאה למיומנויות הספר

 למידה חווית להם ואפשרה ללמידה בהם הטמונה התועלת

 .בתם/בנם עם משותפת

 



 וההוראה הלמידה בעקבות ותובנות מסקנות

 ככלי web 2 בכלי לשימוש התלמידים חשיפת:מורים

 מידע לחפש התלמידים את  הניעה והוראה למידה

 .השונים החיפוש במנועי מתאים

 

 ובדרגות מאתגרים מקוונים כלים באמצעות הלמידה

 .דיפרנציאלית ללמידה מענה נתנה שונות קושי

 

בנושא שנתי לשנה הבאה פעילות הורים תלמידים  

כדי לחשוף את  ,מתוקשבת תתקיים בכל הכיתות 

 .21-כל הקהילה לעשייה ולמיומנויות המאה ה

 




