
 

 

 

 

 

 

 

במטרה ליצור אמון בין  2013פועלת משנת  תרבותית-להוראה וללמידה משמעותית, מקוונת ורב TEC4Schoolsתכנית 

עובדים יחד כל השנה באינטרנט לפי המודל  המגזרים והתרבויותמכל . תלמידים בדרך לחברה טובה יותרמגזרים שונים 

 . במכללות להוראה קורסים רב מכללתייםועד  יסודימה: כל רמות מערכת החינוךבתכניות פעיל המ ,TECמרכז שפותח ב

 השתלמויות מורים ומחקר. ,ימי עיון ,כנסים בין לאומיים ולל מרכזהעוד כ

פרויקטים ", וכן סביבה אחתתלמידים מבתי ספר בכל הארץ, רובם מכיתות ה'. בחט"ב: " 3,000-כמאה כיתות ו :משתתפים

 , שבהם לומדים באנגלית. עם בתי ספר מחו"ל

מהחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, ומהמגזרים  מעורבות כיתותהתלמידים מחולקים לאשכולות של שלוש  הלמידה: מודל

 חוברים לביצוע משימות שיתופיותה (שניים מכל תרבות) של שישה תלמידים מתקיימת בקבוצותהעבודה הערבי והדרוזי. 

קשר ואמון נוצרים בהדרגה  TECפי מודל לת. ד. מפגש פא"פ. חזותי ת. ג.קולי ת. ב.טקסטואליא.  התקשורת הדרגתית:. ברשת

 התכנית.תהליך הלמידה השנתי של בסיום  ומרגש חווייתי פנים מול פניםלמפגש  כהכנההדדי בין התלמידים מהתרבויות השונות, 

נפתחת בגיבוש של מורי התכנית במשך שלושה ימים במרכז ההדרכה. כל שלושה מורים, אחד מכל תרבות, מצוותים  התכנית

, בפיקוח הסגל המנהל, TEC4Schoolsלאשכולות העבודה ומכינים את התכנית הייחודית ואת המשימות לתלמידיהם. מדריכי 

 ים מפגשי הדרכה סינכרוניים.מלווים את הקבוצות לאורך השנה, מבקרים בבתי הספר ומקיימ

הפעילות מתבצעת ברשת חברתית ייחודית לתכנית וכוללת שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת: שיתופיות ברשת,  :TECרשת 

ביצוע פעילויות לימודיות ו תוצרים שיתופיים להפקת ועוד, ירטואלייםבעולמות ומפגשים  ,סינכרונית-תקשורת סינכרונית וא

  .מתוקשבות הדורשות חשיבה ושיתוף פעולה מסדר גבוה

שמאפשר התנסות תרבותי ייחודי, מרחב וירטואלי חינוכי ייעודי ובטוח, -רב וירטואלי אי פיתח TEC מרכז : TECהאי של 

 עצביםלומדים ואף בונים ומ התלמידים, נפגשים באיתרבויות אחרות.  בפעילויות שיתופיות ללמידה על ריםאאווטבאמצעות 

 .יחד בית משותף לכל קבוצה

ומקיימת  ופיתוח.מחקר צוותי מלווה ב ,התכנית משתפת פעולה עם תכניות דומות ומומחים מחו"ל מחקר ושיתופי פעולה:

המזכירות שותפים  במיזם  .3קליפ ,  2קליפ , 1קליפ : 2017תוצרי היום הבינלאומי  מקוון. כנס בינלאומי רב תרבותי

משרד ו מכון מופ"ת ודמויות מפתח מהאקדמיה, מכללת סמינר הקיבוצים, אילן(-הפדגוגית במשרד החינוך )הגב' צילה מירון

 החינוך.

 ד"ר מירי שינפלד )יו"ר(, ד"ר אסמאא נאדר גנאיים, ד"ר איליין חוטר : TECמרכז ומנהלות מייסדות 

 , טכנולוגיהד"ר מיקי קריץ )ניהול, )פדגוגיה( ד"ר איליין חוטר(, התכנית גב' ריבה שפיגל )מנהלת: TEC4Schoolsצוות 

  גב' רביד דברה )ניהול(, (, ד"ר מנאל יזבק אבו אחמד )היום הבינלאומיעבד אלסלאם טרבייה )טכנולוגיה( ד"ר  ,והדרכות(

 tec4schools2@gmail.comליצירת קשר: 

 

     חיפהראש עריית     גלי צה"ל   2017שר החינוך  ,2017מעריב  ,2ערוץ  :בתקשורת

 בוקרא, פאנט בערבית:

 .ערבית,  אנגלית,  עברית: TECסרטונים על 

 TEC4Schoolsאודות תכנית 

 

http://www.mofet.macam.ac.il/tec/tecday/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/courses/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/courses/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/Pages/onlinetec-24-1-11.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/Pages/onlinetec-24-1-11.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_yXgP4RxA
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_yXgP4RxA
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/Pages/Sviva1.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/Pages/Sviva1.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/eng/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/eng/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/eng/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/tecday/Pages/Gallery.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/tecday/Pages/TEC4SCHOOLSproducts.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/tecday/Pages/TEC4SCHOOLSproducts.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/tecday/Pages/TECIselend.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/tec/tecday/Pages/TECIselend.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%95%D7%98%D7%90%D7%A8_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA)
https://www.youtube.com/watch?v=OBYHzOlK8GU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cOw791_FayU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N2RwSDRhHZo&feature=youtu.be
mailto:tec4schools2@gmail.com
http://192.118.60.6/radiomp4/2017/05/26/7766942.mp4
http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-584365
https://www.youtube.com/watch?v=vHHKf1nIy-Q&feature=youtu.be
http://glz.co.il/1363-62371-HE/Galatz.aspx
http://glz.co.il/1363-62371-HE/Galatz.aspx
https://www.facebook.com/2015eurekaworld/posts/1507623549534019
http://www.panet.co.il/article/1763735
http://www.panet.co.il/article/1763735
http://www.bokra.net/Article-1367408
http://www.bokra.net/Article-1367408
https://www.youtube.com/watch?v=ocT1r8IYAqo&t=478s
https://www.youtube.com/watch?v=ocT1r8IYAqo&t=478s
https://www.youtube.com/watch?v=haqc8rNa7I8&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=haqc8rNa7I8&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=Ii1DH7huMlo&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Ii1DH7huMlo&t=13s

