
 רוטבליט-|  זהר טלמור הפדגוגיה רותיבש תקשוב
 מורים לחדרי הרצאה

  

 על להוראה מסורתיות גישות של "הלבשה" הינה התקשוב בתחום היום הקיימות הנפוצות השגיאות אחת
 היא קרובות ולעיתים רב, ערך אין לטכנולוגיה כזה, במצב ואינטרנט(. מחשב )קרי: חדשנית טכנולוגית פלטפורמה

  מטרד. מהווה אפילו
  

 חדשניות גישות של בהטמעה לתקשוב שיש בערך מתמקדת ההרצאה "תקשוב בשירות הפדגוגיה"
 מדברים כולנו שנים שכבר דברים ובהנאה בקלות ליישם לנו מאפשר התקשוב כיצד מדגימה ההרצאה להוראה.

 תלקיטים, שיתופית, הלמיד וגילוי, חקר של תהליכים ועיפרון: מחברת עם אותם לבצע מתקשים אך עליהם
  .ועוד מעצבת הערכה יצירתיים, תוצרים

  

 וסוחפת מטלות, של רחב למגוון אותם חושפת היא אחר. מסוג למידה של למסע המורים את לוקחת ההרצאה
  שלהם. הדעת לתחומי ההתאמות את לעשות במהלכה כבר אותם

תוצרים יהיצפ הוא משמעותי נוסף חלק  ועוד עוד לראות מבקשים כלל-בדרך מורים ה,הז בשלב תלמידים. של בְּ
דבר אותו חווים שרובינו הדבר - העבודות שבדיקת לגלות נוכחים אנחנו מופלא... דבר קורה ואז תוצרים,  כַּ

ִמיםוה מייגעה שְּ  ומרגשת. צבעונית מרתקת, חוויה להיות יכולה - ההוראה במלאכת ביותר מַּ
 
 
 
 
 
 
 
 

 מושכל שימוש ובלמידה בהוראה משלבת את בה שלך, הגישה את מעריכה אני כמה עד לך לומר לי "חשוב
 ולהנעה אישית, חקר ללמידת מכוונת מעניינת, מאתגרת, הגיונית, מקורית, הינה שִפתחת, התכנית באינטרנט.

 לבצע החובה מתוך רק ולא ללמוד וסקרנות רצון מתוך באמת פועלת שלי, הבת את רואה אני התלמיד. של פנימית
 לצרכי בו להשתמש שלא אפשר אי התלמיד של הטוב ידידו הוא המסך בו שבעידן מאמינה אני מטלה. גישולה

-ההוראה דרך את ולהטמיע ממך  ללמוד ההזדמנות את לנצל ישכילו תבור-עמקים הספר ובבית הלוואי למידה.
 נוספים." במקצועות הזו למידה

  

 תלמידה של אמא - נהיר זהר -

_______________________________________________________________________________ 
 

 שאינו דבר מחשבות, והבעת שיתוף לאפשרויות הזה הכלי של יתרונותיו את מושלמת בצורה מדגימה את "זהר,
 תודה." אסיר אני כך ועל ממנו שהתעשרתי מרגיש אני השיתוף. על תודה בכיתה. תמיד אפשרי

 

 משתלמים למורים מקווןה היום מטלות בדיקת בעקבות - המטה לחינוך אזרחי במשרד החינוך לייבל, ראובן -

_______________________________________________________________________________ 
 

 כבר הסתדרתי, ולא זמן לי לקח בהתחלה עכשיו, מקוונת( מטלה )קרי: האתגרשת את לעשות ישבתי זהר, "היי
 שקראתי. המדהים החיבור את קראישת עד לחכות יכולה לא אני מקסים, לאתר שהגעתי עד התייאשתי כמעט
 שבה מהשיטה הרבה, כך כל מזה לקחת אוכל שאני חשבתי לא היום עד בה, עובדת שאת השיטה על רבה תודה

 הפעם זאת שהיום מודה ואני לאט, לאט בעצמנו המידע את מגלים אנחנו אלא היחידי, המידע מקור לא את
 תודה!!" תודה תודה ענק. סיפוק בי יש משהו, לקרוא והשתוקקתי התעניינתי באמת שבאמת הראשונה

  

 ט' בשכבת אזרחות תלמידת -

_______________________________________________________________________________ 
 

 עשו. ומה המטלות את לקחו האנשים לאן לראות נפלא פשוט זה נהנית,  כך כל אני - תודה לך לומר "רציתי
 נפלא." וזה מאוד תרבותית רב חוויה חווה אני ומרגשים, מפתיעים האנשים של החיבורים

 

 משתלמים למורים המקוון היום מטלות בדיקת בעקבות - ההתיישבותי בחינוך ישראל תרבות רפרנטית - הררי רינת -

בוגרת התוכנית "מולטימדיה , מורה בחטיבת הביניים - רוטבליט-זהר טלמור

הגיעה להוראה מתחום החינוך (. NYUיורק )-אוניברסיטת ניומ( ITPבית" )אינטראקטי
 .הספר בישראל-פורמלי כדי להיות שותפה להטמעה של פדגוגיה חדשנית בבתי-הבלתי
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