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קריית מלאכי מתחדשת
הסתיים תהליך העבודה בפורומים של צוותי המשימה לקידום היעדים לחיזוק STEM ומיומנויות המאה ה21 ברשות.

 התהליך שהתקיים היה משמעותי, במהלכו עלו רעיונות חדשניים וכיווני עשייה המקדמים מצוינות בעיר. תהליך ההמשך אשר יכלול
 הגדרת יעדים וכתיבת התוכנית הקולקטיבית יעשה בפורומים שונים.

נפתח קורס רובוטיקה בבית קק"ל למצוינות, הגיעו 14 תלמידים היה מפגש מוצלח!

PBL- מטמיעים פדגוגיה חדשנית בבתי הספר
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אני מנהלת את מרכז מדעים מזה 14 שנים. אני אם לשלוש בנות ונכד אחד, בעלת תואר שני
בהוראת המדעים ולמדתי באוניברסיטת בן- גוריון ב"ש. בתיזה שלי חקרתי כיצד מרכזי העשרה
במדעים משפיעים על העשייה המדעית של גננות בגנים שלהם, לאחר ביקור במרכזי העשרה.

נושא החקר המדעי- טכנולוגי, תמיד דיבר אלי. אני סבורה שתלמידים חוקרים מטבעם, הם סקרנים
ושואלי שאלות באופן טיבעי, במיוחד בגיל הרך. כולנו מכירים את התופעה של ילדים רכים, מתבוננים

מסביבם, שואלים שאלות, בודקים ועורכים ניסויים עצמאיים באופן טיבעי. לצערנו אותה יכולת,
וסקרנות הולכת וקטנה ככל שהילדים מתקדמים במערכת החינוך.

במרכז המדעים לקחנו על עצמנו לטפח את החקר המדעי החל מגיל הרך ועד גמר החינוך במערכת
החינוך בקרית מלאכי. השנה אנחנו פותחים ב-10 גנים תוכנית שמטרתה פיתוח חקר בגנים בשיתוף

מכללת אחוה. התוכנית נקראת "אקדמיה בגן". בתחילת התוכנית נכשיר את הגננות והסייעות
במרכז המדעים. נצייד אותן בארגז כלים מדעיים הן פדגוגים והן כלי מעבדה. התוכנית תפעל בשיתוף

סטודנטים מהמכללה. 
תוכנית החקר היישובי שהתנהלה השנה הובילה חקר בקרב 5 בתי ספר ובה השתתפו 155 תלמידים.

התוכנית היא ביוזמה שלנו ובשיתוף מכללת אחוה. סטודנטים למדעים הנחו את התלמידים.
פרויקטים כאלה הם דוגמאות כיצד ניתן להוביל תלמידים ללמידה משמעותית שבהם הם בוחרים את

נושאי החקר לפי העניין שלהם. הם רוכשים מיומנויות גבוהות ואלה נלמדות בהקשר לחקר שלהם.
הם לומדים לעבוד בצוות ולבד ולבסוף מגיעים לתוצרים מרשימים.

במרכז המדעים אנחנו משתדלים לפתוח לכל תלמידי העיר אפשרויות רבות למימוש עצמי, לפתוח
צוהר לתחומים מגוונים כמו: רובוטיקה, חלל, מייקרים, רפואה, סייבר ועוד. הקהילה נחשפת לחזית

המדע באמצעות מפגש עם מדענים, רופאים, אנשי טכנולוגיה וסייבר.

אני מאמינה שתפקיד מרכז המדעים הוא לאפשר לכל תלמידה ותלמיד בעיר להיחשף
לתוכניות מדעיות- טכנולוגיות, להתנסות ולתת להם כלים למימוש היכולות שלהם ולהגיע לאקדמיה

מוכנים ובחירת קריירה מתגמלת בהמשך. 
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דרוש כפר שלם לגדל ילד
(פתגם אפריקאי)

 

הילדים גדלים בעולם דיגיטלי, לכן תכנות לגיל הרך חשוב לא פחות עבורם מאשר ללמוד לקרוא וללמוד מתמטיקה.
פעילות לימוד תכנות בגיל הרך יכולות לתת את הבסיס לילדים להתחיל לחשוב כמו מתכנת מחשבים. כיום קיימות פלטפורמות

לימוד תכנות מגוונות הפונות לטווח גילאים רחב וכל אחד יכול ללמוד שפת קוד לדוגמת קודמאנקי. וישנן אפליקציות רבות
נוספות שיכולות לעזור לילדים החל מגיל 4 או 5 ללמוד תכנות כדוגמת Osmo,safari Codung, kodable ועוד.

תכנות הוא בעצם מתן הוראות למחשב בשפה שהוא מבין, המביאה לתוצאה ספציפית. ללימוד ילדים כיצד לתכנת יש יתרונות
רבים מעבר ללימוד ידע של תכנות מחשב. תכנות מלמד מיומנויות כמו פתרון בעיות ביעילות, התמדה, פיתוח חוסן ונחישות,
פיתוח חשיבה ויצירתיות, כל אלו כישורים קריטיים לילדים בעולם המתפתח טכנולוגית ולכן הדגש עליהם חשוב. כבר מגיל 5 

ילדים יכולים ללמוד את המושגים הבסיסיים של תכנות וילדים שאינם יכולים לקרוא אף יכולים ללמוד לתכנת
באמצעות קידוד מבוסס בלוקים.

תכנות בגיל הרך
STEM ידעתם?

חידה משפחתית

האור במרתף
הנכם נמצאים במרתף, שבו יש 3 מפסקים במצב

OFF של 3 נורות הנמצאות בקומה שמעליכם. מותר לכם
לצאת רק פעם אחת ואתם צריכים לדעת איזה מפסק

מתאים לאיזו מנורה.
כיצד תעשו את זה ביציאה אחת בלבד מהמרתף?

מאחלים לכם חג פסח מלא שמחה!

•ביה"ס נצח ישראל - קיום ערב הצגת התוצרים של הפרויקט בנושא ערכים ותיקון עולם בנוכחות מנכ"ל
העירייה ומנהל אגף החינוך.

הרחבת ההצלחה ורתימת מורים נוספים לדרך- בכל בתי הספר אשר בהם מתקיים הפרויקט, מתבצעת בימים
pbl אלו חשיפה לכלל הצוות החינוכי בבית הספר מתוך רצון להרחיב את מעגל המורים השותפים להטמעת

כפדגוגיה חדשנית בבתי הספר. 

• ביה"ס דרכא-  התקיימו יומיים מרוכזים , מרתון PBL, היום הראשון עסק בנושא למידה משותפת, עבודה על מיומנויות טכנולוגיות,
  ניסוי וטעיה, עמידה מול קהל ושיח ערכי של קידום סוגיות חברתיות בחברה הישראלית. והיום השני יחל במפגש עם שני סטארטאפים

  שהגיעו מהפריפריה שידברו עם התלמידים על האתגרים העומדים בפני יזמים, ועל הדרך האישית שלהם. 

הרחבת ההצלחה ורתימת מורים נוספים לדרך- בכל בתי הספר אשר בהם מתקיים הפרויקט, מתבצעת בימים אלו
חשיפה לכלל הצוות החינוכי בבית הספר מתוך רצון להרחיב את מעגל המורים השותפים להטמעת pbl כפדגוגיה

חדשנית בבתי הספר.

• ביה"ס חב"ד בנות- התקיים ערב אימהות ובנות כחלק מפרויקט PBL: מה בשבילי הוא אורח חיים בריא?
  אביטל ליקטה 3 נשים מדהימות שכל אחת בתחום המומחיות שלה העשירה את הערב בתובנות שלה לשמירה
  על אורח חיים בריא:  תזונה , ספורט ו- NLP. הבנות והאמהות זכו לערב שהיה חוויה מושלמת עם המון תובנות

  לאמץ הרגלי חיים טובים ובריאים.


