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ביום שיאהשתתפותתובנות בעקבות 

מורים הופיעו באודיטוריום מול אולם כמעט ריק ומלא בעיקר מאוהדים מבית  . הכמות הייתה גדולה מידי. עדיף פחות פרווקיטים•

ספרם וחבל  

לעשותו במרחב פתוח על מנת שתהיה אפשרות לגישה לכל התוצרים  עדיף •

יותרבמקום גדול לקיים מציעה , בשל ההיצע הגדול והביקוש•

מאדמרשים •

שימוש בטכנולוגיה בלמידה מחוייב המציאות השמיים הם הגבול•

היה מעניין ומעורר חשיבה לגבי היישום בכיתות•

היום מעשיר והשתתפות התלמידים ביום זה הוסיפה הילה חינוכית לתוצרים•

. כך לתלמידים יהיה יותר מעניין ולמורים יותר קל, ישנם הרבה תוכנות ואפליקציות שאפשר להשתמש בהם בתהליך הלמידה•

!  מעניינת יותר, אפשר לגוון בין כלים טכנולוגיים שונים ולהתאים אותם למטרות השיעור וזה יאפשר למידה יעילה יותר, כמו כן

!תודה רבה שנחספים לכל זה 

תוצרי הל ידה חייבים להיות מגוונים ובהתאם לכישורים, הכנסת הטכנולוגיה להוראה היא הכרחית •

ניתן לשלב בכל גיל את הלומדים בתהליך הלמידה•

הטכנולוגיה מתפתחת בצורה עוצמתית ומהירה  •

!!!!חובה-חשיבות רבה לברקו ומחשב בכל הכיתות•

דרך האינטרנט שבכיתה מגיעים לכל העולם... רק הכיתה מוגבלת. לדעת שאין גבול, לא לפחד, לנסות•

.  ללמוד ולראות במה בתי הספר האחרים טובים, אני מאמינה בשיתוף פעולה והחשיפה של מה שאני טוב ופתוחה גם לשמוע•

אם היה ניתן לחפש מקום כמו אולם גדול במרכז יש מקום חופשי להתהלך סביב אני מאמינה שחווית הסובבים הייתה  , שנית

כל הכבוד לכם על  ! חוץ מזה היה כיף גדול. לעיתים הדוכן שלידינו היה רועש והיינו צריכים להגביה ממש את הווליום. יותר נוחה

.הארגון



המשך-ביום שיא השתתפותתובנות בעקבות 

. מקיף ט-י תלמידים"כמו כן הרעיון של היוזמה לגבי שינוי תכנון הטיול ע. אהבתי את הרעיון שתלמידים הציגו בהרצאות טד•

אלה ממקיף ד-למידה מניעה תלמידים ומהנה בהוראה בין תחומית

אף פרויקט לא בחן איך הוא קידם את התלמידים מלבד שעשו פרוייקט וזה בדרך כלל תלמידים שלא צרכים שיקדמו אותם כי •

זה נראה כמו תחרות בין בתי ספר מי יותר טוב או למי יש  ? הפרויקטים נהדרים איכותיים אבל זו הכוונה שלנו. הם מצטיינים

הייתי רוצה שבתי ספר יהיו  . אני רוצה לראות תהליך שנעשה בבצפר ולא רק בהשתלמות זו או אחרת . יותר פרויקטים להציג

אבל עם זאת אני מפרגנת שהצלחתם להרים  ( מורים מומחים ישיבות משותפות לחשיבה )שותפים ביחד לעשייה בפרויקט

בהצלחה רבה יום שיא נקווה שיש עוד שיאים בהצלחה

שמחה תמיד להיחשף לחידושים בתחום הטכנולוגיה•

רעיונות לשיפור ההוראה הפרונטלית.בטחון עצמי . שליטה טובה של התלמידים בנושא •

נדרש יותר זמן לאנשים להסתובב כדי להתרשם מיותר מיציגים שהילדים השקיעו•

כמציגה בכנס התובנה שלי היתה שהייתי צריכה לשתף את התלמידים בהצגה וגם להזמין אותם כקהל•

יש לשתף תלמידים בעשייה כפי שהיה היום•

חידושי טכנולוגיה שיוך החומר הנלמד לטכנולוגיה•

ילדים מפעילים טכנולוגיות ברמה גבוהה, החינוך חייב לעבור ללמידה בכלים דיגטלים•

.כל עיר צריכה לאמץ יום כזה. מבורך•

.רק חבל שלא מצליחים להיות בכל ההרצאות וללמוד מהעשייה הברוכה של עמיתינו. היה מקסים יישר כח•

בניית קומיקסים באתר,למדתי על הרבה אתרי למידה חדשים ושיטות למידה מעניינות כמו איסקייפרום •

מאחר ואין המיקום בפיסגה מאפשר לראות את כל הפרטים בנפרד וללמוד מכל אחד משהו  , מרוב דובים לא רואים את היער•

הכל



המשך-ביום שיא השתתפותתובנות בעקבות 

דעתי  .צר לי מאוד שמבזבזים משאבים וכוח אנושי ומחטאים את המטרות של יום זה ..המוני בלי מטרה והבנה של יום שיא •

.בהצלחה בשנה הבאה .ודעתם של אחרים במפגש של יום שיא 

צריך לעשות חדרי בריחה בביהס•

שהטכנולוגיה כיום יכולה להקפיץ את תהליכי הלמידה  . ה בשנה הבאה לשמור לנו מקום"בע. שגם לנו יש מה להראות והרבה•

.ולהפוך אותם משמעותיים עבור הלומדים

חדשנות•

יש לנו נוער נפלא•

!לא לפתוח דלתות. לא להפריע בזמן שמתחילה הפרזנטציה•

הכיבוד ןהניקיון היה מרשים ומכל הלב, האירוח•

השמיים הם הגבול למה שאפשר לעשות עם הילדים•

טוב שהיתה הפרדה בין המייצגים לכיתות עם  . הס היו נהירים מאד "המייצגים היו מרשימים מאד וההסברים של צוותי בי•

.ההסברים

רעיון וטכנולוגיה מעניינים מאד-חדר בריחה . שיתוף והחלפת רעיונות עוזר מאד להכיר דברים חדשים•

צר לי שלא היו יותר חדרים  , בתור סטודנטית לגיל הרך וגננת מילוי מקום בפועל. יום השיא היה מאורגן בצורה יוצאת מן הכלל•

תלמידי התיכון במוקדים השונים הציגו רעיונות מאוד מעניינים שאפשר לשלב במידה  , יחד עם זאת. ופורומים לגיל הרך

.תודה לאינה פלוטוב שהזמינה אותי ליום השיא. מסוימת גם בגן

היה מהנה ומלמד•

התלמידים היו בהתרגשות רבה לקחת חלק  . יש עשייה חינוכית רבה בעיר מעניינת ומגוונת-יש הרבה מה לראות ולהראות •

....  פעם הבאה צריך מקום גדול יותר. ביום שיא העירוני

!מרתק, חדשני, מעורר השראה•

קצת ארוך מדי מבחינת הזמנים, היו נפלאות ונעשו מצויין tedהרצאות ה, עומס חזותי •



המשך-ביום שיא השתתפותתובנות בעקבות 

ממליצה לחלק את המבקרים עם  . שיבוץ מראש בתחנות על פי בחירה מתוכננת של במבקרים, חשובה ההכוונה של המבקרים•

יש הרגשה של  . לכל קבוצה מדריך שיעבור בכל התחנות לתדרוך וסקירה קצרים לגבי מהות כל תחנה, לקבוצות סיור, בואם

.  חוויה מעשירה ומחדשת. היוזמה בסך הכל מבורכת מאוד. שלא בכולם ניתן להתעמק, פיספוס בגלל מס רב של מרכזי תצוגה

יש ללמד כך כל השנה•

.רצוי לקדם את ההוראה באמצעים טכנולוגיים זה מקדם את ההוראה והלמידה•

.תמיד מגיעים רכזי תקשוב שכבר מכירים ויודעים.. יש לחייב הרבה אנשי צוות להגיע ולהיחשף•

עומס אדיר בספריה  , הפעם היה המון זמן פנוי. כל אחד ידע לאן מועדות פניו, בשנה שעברה יום השיא היה הרבה יותר מובנה•

אם  .ההרצאות היו בכל מני מקומות ולא היה ברור מי מתי , (רועש מאוד, היה קשה לעבור מתחנה לתחנה)של הפסגה 

.תוצרים מקסימים של כל בתי הספר אך נבלעו אלה באלה. פספסתי הרצאה לא הייתה לי אפשרות להשלים

לרכוש כלים על מנת להתמצא ולהתקדם  , תלמידים ואפילו סתם אזרחים, כעובדי הוראה, הטכנולוגיה כל כך מתקדמת ועלינו•

.בעולמינו המשתנה

בניית עבודות חקר כל כך חשובות כדי להכין את התלמידים  , ריכוז של יצירתיות רבה של צוותים ותלמידים במקום אחד•

כל כך נהניתי שהוקדשה פינה לילדי  . ראיתי עבודה נהדרת הבנויה על השערות מחקר והליך מחקרי נכון-ללימודים גבוהים 

.מרגש-הגן 

שנה בכל אמצעי המדיה היה מעניין70ציון •

.וחשוב שיותר מורים יחשפו לידע . כמה שיותר ימים מרוכזים כאלו חשוב מאוד •

היה מאוד מפרה•

כדאי לחלק את  . אולי כדאי לצרף מורה ותלמיד בחלק מההרצאות. אפשר היה להביא נציגים בודדים מכל בית ספר המציג•

הכלים שהוצגו לפי תחומי דעת וכך מורים יבואו בהתאם לתחומי דעת

שצריך לכבות את הרמקול בזמן הרצאות טד זה היה ממש מטרד והפריע להרצאות בצורה איומה שצריך ביום שכולו טכנולוגיה•



המשך-ביום שיא השתתפותתובנות בעקבות 

שלפחות האינטרנט יעבוד כמו שצריך שזה נחמד וטוב אבל לדעתי התלמידים צריכים להיות המרכז במרכז ודבריהם צריכים •

...  להישמע הכי טוב וחזק שאפשר 

נדרש תכנון זמן להקמת פרוייקטים מסוג זה, מעלה מוטיבציה ללמידה אחרת ומגוונת•

לקבוצות שהיו בחוץ בקושי ניגשו ואז אנשים פיספסו לתת מרווח בין הרצאה להרצאה שאנשים יוכלו להסתובב היכן שלא  •

הספיקו  

שיתוף הוא ערך מבורך•

:(י עלה על כולם "של גנ1חדר מספר . היה פשוט יפה•

חשוב שמורים רבים יקחו חלק ביום כזה חשוב שיתבצע בשעות ובמקום נגישים יותר ולא בשעות אחר הצ הצהריים•

כ"מה שלא קורה בד, חשוב היה לשמוע את הילדים נלהבים מהפעילויות שהכינו•

אני רוצה להתחיל בברכה לכל העוסקים במלאכה זו השנה השניה של חדשנות ושילוב תקשוב בחינוך באשדוד מסורת שיש •

לשמר ניכר שמספר המפעילים היה רב יותר ישר כח יחד עם זאת מומלץ מאוד למצא פתרון שימנע את העובדה שהמפעילים  

לגבי ההתמצאות היות ואנשים  . היו צריכים לבקש מאנשים להכנס לצפות בפעילות הסדנאות החלו באיחור עם מעט צופים 

הגיעו או התפנו בזמנים שונים הזמן אמור להיות הקו המנחה או הפעילות וכך אפשר לראות האם מדובר בפעילות חד פעמית  

..או אחת שחוזרת על עצמה ולכן אפשר לראות גם וגם 

.יישר כוח על יום השיא. היה צפוף ,יש מקום לצמצם את כמות המייצגים •

תודה, בזכותכם-בעקבות הידע שרכשתי כבר בניתי חדר דומה למקצוע תנך •

יש למה לשאוף•

.ניתן ללמד את החומר לימודי בצורה חוויתית ומשמעותית יותר, יום שיא היה מלמד ומעורר השראה •

•-

פחות שווה יותר•


