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 היחידה לקידום עובדי הוראה

 

 עבודת חקר בשילוב טכנולוגיות קצה מהבית.
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 אתר הפעילות
 

בית הספר  ביה"ס גורדון בעכו חרט על דגלו עשייה חינוכית המובילה ליזמות. במסגרת ייחודיות: מבוא

מבצעים התלמידים עבודות חקר כאשר היסוד המארגן הוא "מעורבות ונתינה לסביבה", תוך לקיחת 

אחריות אישית. בכל שנה מכיתה א' ועד ו', חוקרים התלמידים נושא אחר הקשור לקיימות ומעורבות 

ון במים לסביבה. בכיתה ו' הילדים נחשפים לנושא מקורות המים בישראל, כשהדגש הוא על חיסכ

  ודאגה למקורות המים בישראל כחלק מהמעורבות  למען הסביבה.

 

במהלך החקירה המידע וההנחיות לעבודה רוכזו באתר בפורטל הבית ספרי.  תיאור הפעילות: 

התלמידים השתמשו באביזרי קצה מגוונים כמו: טלפונים חכמים, טאבלטים שהובאו מהבית או ניידים 

 ד המידע והעלתו לאתר. לצורך איתור, איסוף ועיבו

חקר הת ושאלמעניינות ולבסוף הוצגו מגוון שאלות , הועלו בשלב הראשון נעשה סיעור מוחין למילה מים

 לחקור. אותן בחרו התלמידים 

בשלב השני נאסף מידע תוך שימוש במגוון מקורות מידע: אנציקלופדיות, מילונים, לקסיקונים, 

מהשטח באמצעות  נאסף באמצעות תיעודמידע אוטנטי ש וכן ,אטלסים, מאמרים ומגוון אתרים

לאיסוף נתונים רשמיים.  התכתבות עם משרדי ממשלה התבצעהבמקביל, . הטלפונים החכמים

 מקורות המידע עובדו במשותף ע"י חברי הקבוצה.

בעבודה קבוצתית באמצעות שימוש בכלים שנחקר  בשלב השלישי הוכנו ראשי פרקים לנושא

העבודה התבצעה באמצעות שימוש באמצעי קצה מגוונים שהובאו על  -דו לרשותםהמתוקשבים שעמ

 ידי התלמידים מהבית כגון טלפונים חכמים, טבלטים ומחשבים ניידים.

בכלי מחקר כמו: תצפית, ראיון,  בשלב הרביעי נאסף מידע אותנטי. לצורך כך השתמשו התלמידים 

אותם והסיקו מהם מסקנות. פעילות זו מקדמת חשיבה סקר וניסוי. התלמידים הפיקו נתונים, עיבדו 

 כגון מעבר בין ייצוגים והסקת מסקנות. המסדר גבוה

 בסיום נכתבה עבודה ובסופה צורפה רפלקציה, בה תארו התלמידים את כל שלבי עבודתם. 

 

קשיים בבניית כלי המחקר, ובסיכום נתקלנו בבמהלך העבודה  : משמעויות, מסקנות והמלצות

בכלי  להשתמשובהוריהם. ההורים סייעו לילדים בצוות המלווה הממצאים. בחלק זה התלמידים נעזרו 

אתרים שנחקרו ובכך סייעו לקיים ראיונות עם אנשים במקומות שונים, והיוו חלק בלצלם ו המחקר

 מקבוצת הלמידה.

 

צה טכנולוגיים מגוונת את ההוראה והלמידה, מאפשרת ביצוע עבודת חקר בשילוב כלי ק לסיכום:

לתלמידים ללמוד בדרך שונה ומאתגרת, תוך שבירת שגרת ההוראה הפרונטאלית בכיתה. התלמידים 

לומדים באופן עצמאי, פעילים ומעורבים. התנסות מסוג זה מכינה את התלמידים ללימודים גבוהים. 

 . 12 -ווה מרכיב חשוב בכישורי החיים במאה הומזמנת התנסות משמעותית בעבודת צוות, המה
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