לכבוד
מנהלי בתי הספר
רכזי התקשוב
רכזי המקצוע מדע וטכנולוגיה
והמורים למדע וטכנולוגיה

המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

במבט מקוון מבית סדרת במבט חדש
אוניברסיטת תל-אביב ,הוצאת רמות
במבט מקוון הוא מרחב למידה דיגיטלי חדשני ועשיר להוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות א-ו.
המרחב נמצא בהלימה לתכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי"
ולמסמכי המדיניות העדכניים של מקצוע הלימוד מדע וטכנולוגיה.

חפשו אותנו במכרז התוכן לשנת תשפ"ב שיתפרסם בקרוב על ידי משרד החינוך.

באיזו פלטפורמה מתוקשבת נמצא במבט מקוון?
מרחב הלמידה נמצא בפלטפורמה החדשנית והידידותית של  class-eאשר אומצה גם על ידי
המזכירות הפדגוגית למיזם של יחידות ההוראה בכל תחומי הדעת.

מה כולל המרחב במבט מקוון?
ספרי לימוד דיגיטליים
תקן מתקדם של סדרת הלימוד "במבט חדש" הכולל שכבות מידע שמטרתן לתמוך באופן ישיר
בתכנים שמופיעים בספרי הלימוד.

יחידות תוכן דיגיטליות
מגוון עשיר של משימות לימודיות עצמאיות אינטראקטיביות המשלבות אסטרטגיות למידה חדשניות.

חללית בריחה

צרעה עם תאים
סולריים

נפלאות המגנט

מקימים טורבינת רוח
 -הדמיה

איך מוציאים תות
מקוביית קרח

מה מציע במבט מקוון למורים?

•

מרחב למידה מקוון :ספרי לימוד דיגיטליים ויחידות תוכן דיגיטליות.

•
• ניהול הלמידה :מערכת לניהול הלמידה ( )LMSהמאפשרת שיוך משימות לכיתה ולתלמיד/ה,

יצירת תוכן חדש :כלים מתקדמים וידידותיים ליצירת משימות אינטראקטיביות על ידי המורה.
מעקב אחר ביצועי לומדים ומתן משוב אישי מעצב לקידום הלמידה.

•

דוחות הישגים :הפקת דוחות על התקדמות הישגי הלומדים ברמה האישית והכיתתית.

מה מציע במבט מקוון לתלמידים?

•

מרחב למידה מקוון :ספרי לימוד דיגיטליים ויחידות תוכן דיגיטליות.

•
• הערכת הלמידה :קבלת משוב מידי מהמערכת ומשוב מהמורה על התקדמות הלמידה.

ניהול הלמידה :מרחב אישי לניהול הלמידה ולמעקב אחר ביצוע המשימות על ידי המורה.

מי יתמוך בבתי הספר?
מדריכים מקצועיים יתנו תמיכה טכנולוגית ופדגוגית לשילוב מיטבי של המרחב המקוון בתכנון הלימודים.

איך יוצרים קשר לקבלת מידע?
הנרשמים בטופס המקוון יקבלו מידע שוטף ויוזמנו למפגשי חשיפה
שיתקיימו ממחצית חודש יוני ועד סוף אוגוסט .טופס מקוון (לחץ כאן)
בברכה,
ד"ר דליה קילים
מנהלת תחום קשרי קהילה
במבט חדש ,המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
אוניברסיטת תל-אביב
דוא"לdaliamabat54@gmail.com :

מחכים לכם ברשת

