
 

 

 פרויקט חינוכי בינלאומי לילדים ונוער

 טייוואן -ישראל

  

 ישראל טייוואן -(penpal)אודות תוכנית ״חברים לעט״ 

ולאפשר לתלמידים בני אותו הגיל  החזון שלנו הוא לחבר בין תלמידים מישראל עם תלמידים מטיוואן

 .אמצעים טכנולוגיים אחרים וכן מפגשים פרונטליים, דואר אלקטרוני, לתקשר אחד יחד באמצעות מכתבים

מטרתנו היא ליצור תקשורת בין לאומית חינוכית ופיתוח תכנית לימודים ייחודית ואסטרטגיות בין ישראל 

 . לטייוואן אשר בסופו של דבר תוביל לביסוס ״בתי ספר תאומים״ ושותפות בין בתי הספר משתי המדינות

 יעדים

 בתי ספר תאומים״"הקמת  .1

 שיפור יכולות חינוך על מנת לפתח תוכנית לימודים חינוכית בינלאומית .2

 חיזוק יכולות חינוך קיימות לשיתוף פעולה עם מדינות אחרות בעולם .3

, מכתבים אמצעים דיגיטליים אחרים, בניית שותפות בין תלמידים ממדינות שונות דרך דוא״ל .4

 .ביקורים בין הארצות השונות הלוקחות חלק בפרויקט
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 מידע על התוכנית

 -מסגרת זמן ●

תאריך ההתחלה הרשמי יקבע בהתאמה . 30.06.20ועד ( או אחרי)1.09.19מ, שנת לימודים אחת

 . משותפת

 -משתתפים ●

 .בתי הספר יהיו ציבוריים או פרטיים. חטיבות ביניים ותיכונים הן בישראל והן בטייוואן, בתי ספר יסודיים

  -נושאי לימוד ●

 :הוא ״הגנת בע״ח״ כמפורט(  2020יוני  -2019ספטמבר )הנושא בשנת הלימודים הנוכחית 

 שמירת חיי בע״ח .1

 הגנה על רווחת בע״ח .2

 טיפול וטרינרי  .3

 בריאות בע״ח  .4

 ניקיון וטיפוח בע״ח .5

 שיווק מוצרים לבע״ח .6

 אילוף בע״ח .7

 

 דרכי יישום

פעולה באמצעים שהוזכרו לפחות בתי הספר נדרשים לשתף . התקשורת תיעשה בשפה האנגלית

 .ארבע פעמים בחציון ושמונה פעמים בשנת לימודים

 אמצעים טכנולוגיים

כאמצעי טכנולוגי חינוכי של   TXI AVRבתי הספר הישראלים והטיוואנים ישתמשו במערכות של 

התלמידים יוכלו . המורים ליצירת תוכנית לימודים וחומר התפתח שיטות לימודים משותפות

מש במגוון טכנולוגיות  תלת מימד כדי להדגים את תוצאות הלימוד שלהם ולתקשר עם להשת

  AR/VRתלמידים מבתי ספר תאומים דרך 
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 מארגני התוכנית

עוד על . בשיתוף פעולה עם גורמים ישראליים וטיוואנים EONהפרויקט יתנהל בהובלת מרכז -

 /http://www.eoncenter.org-המרכז 

הממוקמים  TXI Partnersהפרוייקט יתבצע דרך מערכות מחשוב מתקדמות תחת הובלת -

 /http://www.txicenter.com/projects/txipartners -עוד על המרכז. בטייוואן

 משרד החוץ הישראלי והטייוואניהנציגויות הרשמיות של הפרוייקט נתמך ע״י -                       

 

 -לתוכנית אנא כנסו לקישורלמידע נוסף והרשמה 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI8T_4wtkwhegE8CjWvjPqAgeI7hx9WabMcAU

TOpAm4zEZLA/viewform 

 

 -TXIמנהל התוכנית החינוכית במרכז ,  Ken Hongליצור קשר עם מר קן הונג  לשאלות נוספות ניתן

 (803שלוחה + )886277337755 -טלפון

 +886228822377 -פקס

 (וואטסאפ+ )886910628107 -סלולרי

 yingherhong@gmail.com, ken@txicenter.com  -דוא״ל
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