
 יעדי התוכנית

    חברתיות ורגשיות, מוטוריות, קוגנטיביותהתייחסות לטווח רחב של מיומנויות. 

   למידת המיומנויות במהלך כל יום הלימודים ובתחומי דעת שונים. 

   למידת חקר והבניית ידע בסביבה דיגיטלית. 

    שיתופית -למידה חברתית. 

   אבטחה ופרטיות, בדגש על בטיחות, שימוש ביקורתי ויצירתי ביישומים. 

 הצעה לתכנית לימודים בנושא

 'ד-'לשכבות ג" אוריינות דיגיטלית"  

 עפרי מירב

 עינב בשירי

 עצמון -ר גילה לוי"ד

 מטרת התכנית

תכנית הכוללת פעולות אופרטיביות אשר יסייעו למורים ליישם הקניית מיומנויות של 

 .  ד הלכה למעשה-גתלמידי כיתות בקרב " אוריינות דיגיטלית"

 .  שוניםדעת בתחומי הינה תכנית רוחב ותילמד התכנית 

 ".מיומנויות אוריינות דיגיטלית"הדורשות יישום , הלומדים יתנסו במגוון רחב של משימות

 

 מידעמיומנות חשיבת 
חיפוש והעלאת פתרונות יצירתיים לבעיה •

תוך שימוש במקורות מידע  , נתונה או סוגיה

 .  שוניםדיגיטליים 

 

של שני השוואה והנגדה -הערכת מידע •

,  סרטון, טקסט)מקורות מידע או יותר 

העוסקים באותו נושא על  , (תמונה, פרסומת

תוכן ונקודת  , צורה, כוונה, אנר'ידי בחינת ז

 .מבט

 חשיבה בזמן אמתמיומנות 
פעילה בפלטפורמה של  השתתפות •

בה הלומד נדרש , משחק תפקידים

 .זמניתלביצוע פעילויות שונות בו 

 

.  הערכת עמיתים -פעילות שיתופית•

עריכת שינויים על פי משוב של  

 .תלמידים ומורה בזמן אמת

 

 מגוון פעילויות מתוך התכנית

 שיעתוקמיומנות חשיבת 
     , סרטון אנימציה, יצירת ספר דיגיטלי•

 .ציר זמן בנושאים שונים

 

 .פיתוח משחקים דיגיטליים בנושאי הלימוד•

 

 .יצירת אנציקלופדיה אינטראקטיבית•

 חזותית - צילומיתחשיבה מיומנות 
ביצוע פעולות בסביבות עבודה בעלות ממשק  •

 .משתמש גרפי

 

( קול ותנועה, טקסט)יצירת סמלים חזותיים •

 .לנושאים מתכנית הלימודים בצורה דיגיטלית

 

הצגת מידע בכיתה תוך שימוש בייצוגים  •

 .גרפיים דיגיטליים שונים

 רגשית -מיומנות חשיבה חברתית 
 .בניית מאגרי מידע סביב נושא מסוים•

 

אמנה בנושא התנהלות נבונה ומכבדת יצירת •

 .ברשת

 

,  אירוע, למידת חקר משותפת סביב יישוב•

 .תופעת טבע

 

למידה סביב נושא מסוים או סוגיה בנושא  •

לימודי או חברתי ברשתות חברתיות ויצירת 

 .תוצר משותף

 מסתעפתמיומנות חשיבה 
בנושא מסוים בסביבה  , ביצוע משימות ברצף•

 .בעלת קישוריות אותה יצר המורה

 

 .ישוב בארץ או בעולם, תכנון טיול לאתר•

 

דרך , ניווט באתר הכיתה ואתר בית הספר•

 .המורהמשימות התמצאות שונות שמכין 

 

 


