
אוניברסיטת תל אביב, ר מירי דרסלר"ד
מכון ויצמן, ר יעל שורץ"ד

ערב חשיפה לתחרות



מטרות המיזם

על  , הגברת המודעות וההבנה של שינוי האקלים ולהשלכותיו על מערכות בכדור הארץ•

.החברה והתרבות האנושית

חמצני  -הגברת המודעות לחשיבות שיש לפיתוח תחבורה נקייה שפולטת פחות פחמן דו•

.לאטמוספרה

.הגברת המודעות לחשיבות תרומתם של ידע ומחקר מדעי בתהליכי פתרון בעיות הנדסיות•

.חקר מדעי ותכן הנדסי, עבודת צוות, הכוונה עצמית בלמידה, תכנון מיזם: פיתוח כשירויות•



?מי השותפים

(.יסודי וחטיבת הביניים)ה ימרכזי המורים הארציים למדע וטכנולוג•

משרד החינוך, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה•

משרד האנרגיה•

קבוצות תלמידים מבתי הספר יסודיים ומחטיבות הביניים•

מהתעשייה ומהאקדמיה  ( מלווים)מנטורים•

מרצים מהתעשייה•



על התחרות

:השלבים המרכזיים

הגשת הרעיון הכללי-' שלב א1.

משוב על פי מחוון+ שיפור הרעיון ומיקודו באמצעות שאלות מנחות -' שלב ב2.

וכישורים נוספים, שיפור מיומנויות פרזנטציה, מנטוריםעבודה עם , שכלול הרעיון–האקתון 3.

הגשת מיזם משופר-' שלב ג4.

באופן מקוון( PITCH)הגשת תוצר סופי והצגת תוצר -' שלב ד5.



הקשר לתפיסת הלמידה המתחדשת



הקשר ליעדים של מקצוע הלימוד מדע וטכנולוגיה



פתרון בעיות הנדסיות:  אסטרטגיית הלמידה

אוניברסיטת תל אביב, המרכז לחינוך וטכנולוגי: מקור



יישום גישה של מחקר ופיתוח

אורט ישראל: מקור



לוח הזמנים



?למה לקיים האקתון במסגרת חינוכית

:הם מעודדים פיתוח מיומנויות וכשירויות כגון. להאקתונים יש ערך חינוכי רב

עבודת צוות ושיתופיות•

חשיבה יזמית•

חשיבה יצירתית וביקורתית•

קבלת החלטות•

שימוש בחכמת ההמונים•

כתיבת הסבר קצר וממוקד של הרעיון •

אחר/ סרטון / דגם / הכנת פרזנטציה באמצעות מצגת •

( עמידה מול קהל)הצגת הרעיון מול שופטים וקהל •



....מבט על המשימה הראשונה



דגשים בהערכה

ידע מדעי

ממצה ומדויק, ההסבר המדעי מקיף

התלמידים משתמשים בשפה מדעית מדויקת ונכונה  

ביצועי הבנה

את  , ומציגים היטב את הרכיבים השונים ברכב אותו פיתחו, מבינים, התלמידים שולטים

הקשרים ביניהם ואת התהליכים המתרחשים ברכיבים אלו

ואת הקשר בין התכנון  , ומציגים היטב את הרכב אותו פיתחו, מבינים, התלמידים שולטים

חמצני ולהתייעלות האנרגטית-שלהם להקטנת פליטות פחמן דן

הצגה בעל פה

(גוף וסיכום, פתיחה)ההצגה  בנויה בצורה הגיונית ומובנית  

ההצגה מועברת בצורה ברורה ועניינית

התלמידים מראים שליטה טובה בתכני העבודה

קיים שיתוף פעולה טוב בין התלמידים המציגים

('דק2)התלמידים עמדו בלוח הזמנים שהוגדר להצגה 



האקתון



,  כ נהנינו בהקאתון"כ. גם האקתון וגם כל שלבי התחרות, היה לנו ממש כיף וחוויתי"

חשבתם על הפרטים הכי קטנים כדי להפיק את  , הייתה אוירה נעימה של למידה

'  מתנות'הבנות קיבלו המון . המרב מהיום ולאפשר חווית למידה של פעם בחיים

חשיבה  -ידע מדעי רב ופיתוח מיומנויות שונות-לחיים כתוצאה מהתמודדות 

.עבודת צוות וכדומה, איסוף מידע, יצירתית, ביקורתית

..הנושא עוד מעסיק אותן

("-...:מחכים לשנה הבאה לשפר את התוצר שלנו ולהגיע שוב

הדים מהמורים

ל שנשלחה מאחת המורות "מתוך הודעת דוא



נשמע קצת על התהליך מנקודת המבט של מורים  
שהשתתפו עם תלמידיהם בשנה שעברה





?  שאלות


