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 בחופשה פברואר, חודש של ערפילי שני ביום

 ,תשע"ז הלימודים שנת של הסמסטרים שני בין

 יזמות בנושא עיון ליום לוינסקי למכללת נסעתי

  בחינוך. וחדשנות

 אותי הפתיע יום אותו של הערפילי האוויר מזג

 שנראה שמש ימי שלושה אחרי זה היה במעט.

 האביב, ותחילת החורף של סופו על בישרו כי

 שבוע אותו של בהמשכו הקודר האוויר מזג אך

 בסוף לבקר שהגיעו השמש ימי כי כך על העיד

 וכנראה הדופן, יוצאי שהיו אלו הם השבוע

 האביב. של לבואו מה זמן עוד להמתין נצטרך

 אווירהה בחוץ, האפלולי האוויר מזג למרות

 ברכות לאחר ונעימה. חמה היתה העיון ביום

 יריב טלי ד"ר של אחת מליאה, הרצאות ושתי

 אבי של והשנייה ברכה, קרן מנכ"לית – משען

 (MindCET) מיינדסט מנכ"ל – ורשבסקי

 והלכנו לקבוצות חולקנו מט"ח, הנהלת וחבר

 הנמצאים שונים חינוכיים מיזמים על לשמוע

  עבודה. בשלבי

 דורון, צחי היה שפגשנו הראשון יוזם-המורה

 להוראה הסבה שעשה לשעבר, פרסומאי

 להיסטוריה כמורה עובד האחרון בעשורו

 במפגש תקווה.-בפתח אנקורי בתיכון ואזרחות

 לחשוב התגלגל שבו האופן על צחי לנו סיפר

 שהכול סיפר צחי מפתח. שהוא הרעיון על

 תלמידה שהייתה שלו, הבת כאשר התחיל

 אותו ושאלה הביתה אחד יום חזרה א', בכיתה

 בכיתה?". לשחק לנו מרשה לא המורה "למה

 דרכים על לחשוב צחי החל זו שאלה עקבותב

 ונרשם בלמידה משחקים לשלב אפשר שבהן

 שארגנה ומשחק חינוך בנושא להאקתון

 יאה ,Hackathon ,האקתון המילה) מיינדסט

  .(Marathon-ו Hack המילים שתי של שילוב

 

 תכנות מרתון של סוג על מדובר לרוב וןתבהאק

 ומורכב שעות, 48 עד שש לרוב שנמשך

 בזמן שמתחרים אנשים של קטנות מקבוצות

 של לנושא בהתאם מאפס תוצר בבניית הנתון

  .כזה יש אם – ההאקתון

 הלמידה מחוויית מאוד נלהב יצא צחי

 הלמידה מאופן לגמרי השונה ההאקתונית,

 את לאמץ והחליט פר,הס בבית המסורתית

 זו בדרך שלו התלמידים את ולהכין הפורמט

 דרך של ההצלחה לאחר באזרחות. לבגרות

 התלמידים, של החיוביות והתגובות זו הוראה

 פלטפורמה ,Chik-Chalk את לפתח צחי החליט

 ובנוחות בקלות ליישם למורים שתאפשר
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  חדשניות. הוראה מתודות

 הוראהה שיטות שלוש יש לעכשיו, נכון

 בפיתוח בהן דגש שם שהוא חדשניות

 ההאקתונית; הלמידה מודל (1) הפלטפורמה:

 )למידה PBL באמצעות הלמידה מודל (2)

 ההפוכה הכיתה מודל (3) פרויקטים(; מבוססת

 שלב שבה המסורתית הוראהלשיטת ה בניגוד)

 מתרגלים והתלמידים בכיתה מתבצע ההקניה

 ייהבצפ בבית מתבצע ההקניה שלב בבית,

 את המסביר טקסט בקריאת או וידיאו בסרטון

 מעמיק לעיסוק זמן מתפנה ובכיתה הדברים,

 הפלטפורמה בבניית צחי של הדגש .(בחומר

Chick-Chalk שאיננו למורה גם לאפשר הוא 

 כאשר וחווייתי, שונה שיעור לבנות טכנולוגי

 שיח,-דו לנהל הוא מהמורה שנדרש מה כל

 האישי. העוזר י""חז עם בוט,-צ'ט באמצעות

 יהיה לחזי המורה שיענה התשובות באמצעות

  הייחודי. השיעור את לבנות אפשר

 היה בסדנאות עמו שנפגשנו השני היוזם המורה

 מורה היה גם לצחי, שבדומה ברסלר גיא

 הפרויקט בתיכון. ולהיסטוריה לאזרחות

 אמוץ,-בן מאיה שלו, השותפה עם גיא שהקים

  .NaraView נקרא

 

NaraView כלל את המפעיל רשת שחקמ הוא 

 ומעודד חקר מיומנויות מלמד התלמידים,

 המשחק התלמידים. אצל ויצירתיות סקרנות

 מידע פריטי בין )מעבר WikiRun משחק הוא

 הפריט את לחבר במטרה לזה זה הקשורים

 תלמיד כלו ,הגיוני( באופן לאחרון הראשון

 טלפון )מכשיר שלו הקצה במכשיר משחק

 הנתונים .וכדומה( פוד-איי מחשב, חכם,

 הלוח עלו אצלו, ומרוכזים למורה מגיעים

 וב התלמידים כל של המשחק מהלך וקרןמ

 נתונים המורה מקבל המשחק בסיום .בזמן

 .תלמיד כל של המשחק על מפורטים

 משחקית בדרך מושגים לקישור נוסף

 של המסלולים את לנתח אפשר חווייתית,

 זוגות בין המחברים יםקטע למצוא התלמידים,

 ולעמוד בהם, עברו רבים שתלמידים מושגים

 את לקשר אפשר שבהן השונות הדרכים על

  לזה. זה והאחרון, הראשון המושגים, שני

 המליאה, בהרצאת ורשבסקי אבי שאמר כפי

 שנמצא העולם נעה. מטרה הם החינוך אתגרי

 כמה עד לנו ברור ולא הזמן, כל משתנה בחוץ

 רלוונטיים יהיו היום מלמדים נחנושא דברים

 יסיימו תלמידים אותם כאשר שיהיה, לעולם

 העתיד של שהפרקטיקות כיוון הספר. בית את

 יהיו מה ברור לגמרי ולא עיוור', 'כתם הם

 חשיבות שיש ספק אין העתיד, של הצרכים

 חדשניים ורעיונות יזמית תרבות בהכנסת רבה

 החינוך. למערכת


