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פרויקט רב תרבותי –סרטון   

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6XndCPNWD1c 
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 אודות המרכז حول المركز

 

גנאיםנאדר  אסמאאר "ד  

أسماء نادر غنايم. د  
חוטר אילייןר "ד  

إيلين خوطر. د  
ר מירי שיינפלד"ד  

شينفلدميري . د  

 :ידי-על 2005 בשנת הוקם

 הקיבוצים סמינר – שיינפלד מירי ר"ד

   אלקאסימי מכללת - גנאאיים אסמא ר"ד

 תלפיות מכללת - חוטר איליין ר"ד



  חזון ופעילות

טכנולוגיות בסביבות המתקיימות שיתופיות פעילויות 

 מתרבויות קבוצות בין ולשיח ללמידה ומובילות מתקדמות

   .שונות

יהודים, סביבות לימודיות ברשת המחברות בין ערבים  ,

 .  דתיים וחילוניים

שנת במהלך הדרגתית התפתחות על מבוסספיתוח מודל ה 

 כלי ,חשיבה רמת ,תקשורת :האלה בממדים לימודים

 .שיתופיות ומידת תקשוב



FACE TO FACE PLANNING 

https://www.youtube.com/watch?v=HggcPRYsHDI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HggcPRYsHDI




  –TEC פרויקטים

TEC-English 

סביבות הוראה מתקדמות 

TEC   מדעים 

TEC אנגלית 

MTeach 

 

 פרויקט ניוזילנד

"להכיר את האחר"לימוד משותף של שנה בנושא   

 

 

 TEC -  בינמכללתייםקורסים 

TEC - בתי הספר 

TEC - International 

  סביבה אחת 



  "סביבה אחת"

One Environment 
What the children think 

 

"סביבה אחת"רשת חינוכית : תקשורת  

6קבוצות של : שיטת עבודה  

העשרה: מסגרת  

ח+ז: כיתות  

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9MRcOebdlC9VzdKelNtOTltWG8/edit?usp=sharing


 קהל היעד

לתואר ראשון בחינוך ממכללות  סטודנטים 

 .דתי וערבי, כללי –שונות מתרבויות שונות 

 : .מרצים וסטודנטים מעשר מכללות

 לפרוייקטשנים  10

 כל שנה מתווספות מכללות חדשות



 על הקורס

תרבותית העוסק -מכללתי בסביבה רב-בין, קורס מקוון

המתנהל בסביבות , בסביבות הוראה ולמידה מתקדמות

.הוראה ולמידה מקוונות  

 
פתוח מיומנויות להוראה ולמידה בסביבות  : מטרת הקורס

 תרבותית -בסביבה רבהוראה מקוונות ושיתופיות 



 מבנה הקורס והמפגשים

(בלאקבורד)שיעורים סינכרוניים  10 -כ; 

(מודל)סינכרוניים -שיעורים א 10 -כ; 

מכון  )פנים באמצע סמסטר ראשון -מפגש פנים אל

 ;(מופת

 כל שנה במכללה  )מפגש פנים אל פנים מסכם שנה

 ;(אחרת

 14.4.2016. השנה המפגש המסכם מרחוק



עבודה בקבוצות –מבנה לימודי   

כך שיש  , סטודנטים 5-6כל קבוצה מונה 

בקבוצה נציגות מכל תרבות וכך שאין שני 

 .סטודנטים מאותה המכללה

 קבוצות 3כל מרצה מנחה 

כל קבוצה בוחרת את הנושא המרכזי שבו  

תחום הדעת או  )תעסוק הקבוצה לאורך השנה 

 (נושא מרכזי לבחירה



 קבוצות של שש



תמונות ממפגש  

פנים  -פנים אל

2016 



































 -שיתופיות: חלק ב

 הלכה למעשה



 רמות של שיתופיות

בין המרצה 
המנחה  

 לסטודנטים  

בתוך •
 הקבוצות

 

בין  
 הסטודנטים

בקבוצות  •
 השונות

בין 
 המרצים

בהכנת  •
הקורס 
 בשלומי

בהכנת  •
 השיעורים

בהכנת ימי  •
 כנסים/העיון



 הסביבה השיתופית

 בעבר ) בלאקבורדבסביבת  –בשיעורים

 במודל, (באילומינייט

 רשתות חברתיות, ווטסאפ –בהכנת המטלות  ,

 ב"וכיו, בלוג במודל, פורומים במודל

בתוכנות שיתופיות 



(המטלות והערכתם)הערכה    

 :המחוונים מבחינים בין 

הערכה אישית 

הערכה קבוצתית 

גם במשימה שיתופית משתדלים לחלק אותה  

כך שהסטודנט מוערך גם על העבודה  , לחלקים

הפרטית שלו וגם על העבודה השיתופית שלו  

 .בקבוצה



ISRAELI 

EDUCATIONAL 

SEGMENTS 

Jewish Secular 

Jewish Religious 

Independent Jewish Religious 

Arab 

Bedouin & Druze 



TEC FOUNDATION STONES 

Unique 

Teaching & 

Learning 

Experience 

Advanced 

Technology 

Online 

Collaboration 

Cultural 

Diversity 

Relevant 

Content 





 דיאלוג



שיתופיות בכל הדרגים: שיטת עבודה  

the directors of TEC 

college faculty members- team teaching 

students in small multicultural groups 

principals 
school coordinators 

school pupils 

organizations carrying out 

intercultural activities 

researchers in the field 

Teachers- team teaching 



טעימה מן  : חלק ג

 התכנים השיתופיים

http://go.secondlife.com/welcome/?utm_source=exacttarget&utm_medium=email&utm_term=welcome&utm_content=video&utm_campaign=welcome


ופדגוגי טכנולגיכר רחב במרחב   

 דוקסגוגל : תוכנות)שיתופיות ,voicthread, 
mindmeister ,וכיוב) 

רשתות חברתיות וחינוך 

 עולמות וירטואליים– second life 

 אפליקציות בסלולר)למידה ניידת, 

 משחק חפש את המטמוןלמשל) 

חקרשת 
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Second Life 

http://go.secondlife.com/welcome/?utm_source=exacttarget&utm_medium=email&
utm_term=welcome&utm_content=video&utm_campaign=welcome 
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 second lifeב  TEC האי של  –סרטון 

https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669# 

 

https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669
https://www.dropbox.com/s/mbw431ljo8qbfr1/TEC2a.mp4?oref=e&n=104466669


International Day 
April 12th 2016 



A BRIGHTER FUTURE 



 חפש את המטמון

 מוקדים 3 -קורס סביבות מתקדמות 

 הספריהמוקד 

 הבוטאנימוקד הגן 

 (תחנות 5) 

מוקד חוה חקלאית 

 



את המטמוןמשחק חפש   

 :תכנים שחשובים לשני העמים

(הרדוף הנחלים) דפלה; 

עץ זית; 

זעתר; 

צמחי תבלין בכלל; 

ועוד... 



 הנחיות למשחקים



 דגשים בקורס סביבות

   שיתופיותדגש על •

 כלים שיתופיים–

 ('מערך שיעור וכו, סרטון)תוצרים שיתופיים –

  פיתוחדגש על •

 (עם משוב)פיתוח של משחק לימודי אינטראקטיבי –

 פיתוח של סרטון משותף–

 פיתוח של מערך שיעור–

 חקרשתפיתוח של פעילות –



Thank You 

ודהת  

Mulțumiri 

Dziękuję 

  شكرا  

Vielen Dank 

Köszönet 

Merci 

Muchas Gracias 



" סביבה אחת"הנשיא מבקר את   

  


