בית-ספר יהל"ם (יהודה לייב מוצקין) -
שילוב טכנולוגיה כמנוף ללמידה משמעותית
מנהלת :עפרה ויסמן
כתובתנו :רח' קריניצי  ,68רמת־גן
טלפון 03-6736809 :פקס03-6700382 :
דוא"לyahalom@yahalom-rg.org.il :
כתובתנו באינטרנטhttp://ramat-gan.org/schools/yahalom/Default.aspx :

"אם נלמד את התלמידים של היום כפי שלימדנו את התלמידים של אתמול ,אנו
גונבים מהם את המחר" (דיואי).
חזון ביה"ס:
בי"ס יהל"ם מאמין כי עליו לחנך את תלמידיו לאורם של ערכי מדינת ישראל
הדמוקרטית ,למעורבות חברתית פעילה בחברה סובלנית ומכבדת.
בי"ס יהל"ם מצמיח בוגרים בעלי מיומנויות להשתלבות בחברה טכנולוגית ,חוקרת
ומתקדמת ברוח המאה ה.21-
ייחודיות ביה"ס:
בי"ס יהל"ם בחר לשלב טכנולוגיה בתהליכי הוראה למידה כמנוף ללמידה משמעותית
המותאמת למאה ה."21-
בית ספר יהל"ם ,הינו בית ספר מוביל תקשוב בו מורים משלבים טכנולוגיה במהלך
השיעורים ,ובכך מאפשרים הוראה למידה דינמית ,גמישה ,מותאמת למצבים ולשונות
בין הלומדים .הוראה בסביבה מתוקשבת מעוררת הנעה והנאה ,סקרנות ועניין ,מפתחת
למידת חקר ,לומד עצמאי בעל מכוונות עצמית ,למידה שיתופית והבניית ידע חדש של
הלומדים .בנוסף ,מאפשרת נראות ומשוב מידי לתוצרי למידה.
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בית-ספר יהל"ם (יהודה לייב מוצקין) -
שילוב טכנולוגיה כמנוף ללמידה משמעותית
כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
• בית ספר משתתף בתכנית - BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE :זהו דגם
למידה מתקדם ביותר בהתאם למודלים הרווחים בעולם המערבי החדשנות
הטכנולוגית פדגוגית המאפשר  התאמה אישית לכל תלמיד .למידה מסוג זה היא
אישית ,אינטראקטיבית ,ומזמנת התנסויות חווייתיות ,מעניינות ומשמעותיות.
למידה באמצעות המכשירים האישיים ,מתמקדת בהבניית ידע אישי ושיתופי
בסביבה אותנטית ומטפחת חשיבה מסדר גבוה ויצירתיות .למידה באמצעות אייפד
אישי מאפשרת לנהל את הלמידה באופן מיטבי .על שולחן העבודה של התלמיד
נמצאים :ספרים דיגיטליים ,מחברת דיגיטלית ,אפליקציות לתרגול והערכה,
לחשיבה ולהבנה ,מחשבון מתמטי ,לוח מחיק ועוד.
• בבית הספר תשתית טכנולוגית מהמתקדמות בארץ והיא מזמנת למידה משולבת
טכנולוגיה במהלך השיעורים.
• שימוש במגוון רחב של סביבות למידה מתוקשבות" :עת הדעת"" ,מט"ח" ,גלים" ועוד
• כל צוות המורים משתלם מידי שנה בשילוב מושכל של טכנולוגיה במהלך השיעורים.
פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
• למידה שיתופית באמצעות כלים שיתופיים
• למידה באמצעות אייפדים
• שימוש באפליקציות תומכות למידה המזמנות טיפוח לחשיבה מסדר גבוה :לזכור
ולהבין ,ליצור ,להעריך ,לנתח וליישםSHOWBIE, IMOVIE, PAGES, SHOWMI, .
IBOOKS

•
•
•
•

בניית משחקים וחידונים אינטראקטיביים
יחידות לימוד מתוקשבות
הכנת משימות לימודיות ומשימות חקר תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מגוונים
כגון :סרטונים ,מצגות.
הכנת עיתון בית ספרי מקוון המוטמע באתר בית הספר.
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו ולבקרנו ביום הפתוח שייערך
ביום שישי ,כב' בטבת תשע"ז ,20.1.2017 ,משעה  8:30ועד השעה .10:00
נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתות א'.
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