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-מחשב עם תלמיד כל יגיע בו היום ירחק לא"
  כיתה"ב תתרחש שלו והלמידה ,לכיתה ("iPad") לוח

  חוויית ולמורה לתלמיד יזמן זה אמצעי ."הדיגיטאלית

  דיגיטאלית תרבותית במציאות שמעוגנת למידה

  ונורמות שפה ,כלים ,אמצעים יישום תוך ,אותנטית

 "...התלמידים מחיי חלק שהם
 2011 מרץ , רותם אברום 'דר ,אבני עידית

 



 ...מה עשינו

 .  חינוכית המובילה ליזמותס גורדון מקדם עשייה "ביה•

תוך  , "לסביבהנתינה , מעורבות" תוכניתס מקדם "ביה•

   .אחריות אישיתלקיחת 

   -'ועד ו' אמתקיימת למידה ספירלית מכיתה •

מעורבות  , המים בישראלמקורות  -'בכיתה והנושא •
 .למען הסביבה

שהביאו  קצה איסוף ועיבוד המידע נעשה בשילוב אביזרי •

 .  ניידים, טאבלטים, חכמיםטלפונים : התלמידים מהבית

,  תמונות -תוך איסוף מידע בשטח תהליך החקר התבצע •

 .  ראיונות



 :בית ספרית ספירלית תוכנית

 

 'כיתות ו: אוכלוסיית היעד

http://ak.sisma.org.il/school/gordon/Unique/default.aspx


 מטרות התוכנית

   .וגילוי חקר של בדרך למידה בתהליך התנסות1.

 .שיתופית ועבודה עצמית בלמידה התנסות2.

  בסביבה נבון כצרכן ועיבודו מידע באיסוף התנסות3.

 .דיגיטלית

  ,לאיסוף והכלים ,האמצעים ,המידע מקורות העשרת4.

 .המידע ועיבוד ארגון

  וזמינים מוכרים טכנולוגיים אמצעים מגוון שילוב5.

 .הלמידה מתהליכי כחלק לתלמיד

   .והצגתו תוצר בבניית התנסות6.



 המרכזיתהחדשנות 

התנסות בלמידת חקר אותנטית תוך שילוב מגוון  •

 .מתקדמיםכלים 

 איסוף מידע אותנטי מהשטח בשילוב הורים•

כלים  לעולמם של התלמידים באמצעות חיבור •

 .טכנולוגיים חדשניים

למידה עצמאית ושיתופית בקבוצות חקר לשם  •

 חווית הלמידהשיפור 

 



 שלבי העבודה

 סיור מוחין -הצגת הנושא 

 שאלות מחקרניסוח 

 מידע והכנת ראשי פרקיםאיסוף 

 ביצוע מחקר  

 כתיבת עבודה כולל רפלקציה

1 

2 

3 

4 

5 

 6 הצגת המחקר ותוצאותיו



 שלבי העבודה

 שלב ראשון

סיעור מוחין למילה מים ולאחר מכן כל  נעשה 

בהמשך כל קבוצה  . קבוצה העלתה מגוון שאלות
 .  ניסחה שאלת חקר  שאותה בחרה לחקור

 שלב שני

:  נאסף מידע תוך שימוש במגוון מקורות מידע

,  אטלסים, לקסיקונים, מילונים, אנציקלופדיות

בנוסף נאסף מידע . מאמרים ומגוון אתרים

באמצעות ביקור באתרים ומוזאונים והפקת דוחות  

תיעוד  , התכתבות עם משרדי ממשלה, סיור

וצפייה  , מהשטח באמצעות הטלפונים החכמים

מקורות המידע עובדו  . בסרטונים מהרשת
 .  י חברי הקבוצה"במשותף ע

 שלב שלישי

ראשי הפרקים נכתבו  . הוכנו ראשי פרקים לנושא

בכיתה בעבודה קבוצתית באמצעות שימוש בכלים  
 .המתוקשבים שעמדו לרשותם

 שלב רביעי

לצורך כך השתמשו  . נאסף מידע אותנטי

סקר  , ראיון, תצפית: התלמידים  בכלי מחקר כמו

עיבדו אותם  , התלמידים הפיקו נתונים. וניסוי

פעילות זו מקדמת חשיבה  . והסיקו מהם מסקנות
 .מסדר גבוה כגון מעבר בין ייצוגים והסקת מסקנות

 לסיום

בה תארו  , נכתבה עבודה ובסופה צורפה רפלקציה

במהלך חיפוש  . התלמידים את כל שלבי עבודתם

החומרים למדו התלמידים בדרך עקיפה דברים  

כשחקרו  : לדוגמה. חדשים שלא ידעו ושמחו על כך

כי הכנרת נקראת  , גילו להפתעתם, על הכינרת

זו דוגמא לגילוי  . מכיוון שיש לה צורה של כינור, כך

 .בדרך של למידה עצמאית



 בכיתהלמידה בעזרת כלי קצה 



 דוגמאות לתוצרים

http://ak.sisma.org.il/school/gordon/Unique/Lists/List/AllItems.aspx


 לעתידתובנות ומחשבות , מסקנות אישיות

עבודת חקר בשילוב כלי קצה טכנולוגיים מגוונת את  ביצוע 

מאפשרת לתלמידים ללמוד בדרך שונה  , ההוראה והלמידה

.  תוך שבירת שגרת ההוראה הפרונטאלית בכיתה, ומאתגרת

 .  ומעורביםפעילים , חוקרים, התלמידים לומדים באופן עצמאי

,  התנסות משמעותית בעבודת צוותזה מזמנת מסוג התנסות 

 .  21 -המהווה מרכיב חשוב בכישורי החיים במאה ה

עבדו  , התלמידים הביאו את הכלים הטכנולוגיים מהבית

,  אספו מידע, התחברו לאינטרנט האלחוטי, מתוך הכיתה

 .סיכמו ולמדו באופן עצמאי



 :משוב תלמידים

 

.  אהבתי מאוד את השיעורים שבהם עסקנו בעבודת החקר". : נ

לא היה   זה.ומרתקיםעברו מהר , מעניינים, כייפיםהשיעורים היו 

 ."אלא מיוחד, שיעור רגיל
 

אהבתי מאוד את השיעורים כי הם היו מעניינים ועבדנו עם  ". : א

תוך כדי  , והעבודה נעשתה ממש בשיעור וסמארטפוניםמחשבים 

 ."חקירה
 

נעשה בשיתוף   הכלאהבתי לעבוד עם כלים טכנולוגיים כי ". : ס

אלא  , ללא צורך להיפגש אחד עם השני, בתוך הכיתה, פעולה

גם הייתה אפשרות לתקן  . דרך המייל העברנו את כל העבודה

 ."עבודה של ילד אחר וכך לא היינו תלויים אחד בשני
 



 :  לסיכום

טכנולוגית מידע ותקשורת מהווה אמצעי לשינוי פני החינוך  • 

 .21 -הבמאה לקראת השתלבות בחיים 

 :  שילוב משמעותי של טכנולוגיות עשוי• 

,  כלי למידה: לצייד את התלמיד בכלים חיוניים כגון -

ולפתח יצירתיות אוטונומיה בלמידה  , יצירה ורפלקציה

 .ויכולות חשיבה

בעל ידע  , להפוך את המורה למקצוען בתחום ההוראה -

 .פדגוגי טכנולוגי מתקדם


