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 קידו� מיומנויות חשיבהקידו� מיומנויות חשיבהקידו� מיומנויות חשיבהקידו� מיומנויות חשיבה: : : : בלי קמח אי
 טכנולוגיהבלי קמח אי
 טכנולוגיהבלי קמח אי
 טכנולוגיהבלי קמח אי
 טכנולוגיה

        yarondoppelt@gmail.com, , , , ירו
 דופלטירו
 דופלטירו
 דופלטירו
 דופלט

        הטכניו
הטכניו
הטכניו
הטכניו
, , , , המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי�המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי�המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי�המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי�, , , , מנהל מורטקמנהל מורטקמנהל מורטקמנהל מורטק

        תקצירתקצירתקצירתקציר

כתית בהנדסה המיושמת קידו� מיומנויות חשיבה בטכנולוגיה היא תוכנית לפיתוח חשיבה מער: ח"קמ

תכ
 צעדי פעולה , בחירה, פתרונות, מידע, מטרות: מרכיבי מסגרת החשיבה המערכתית ה�. לתכ
 וללמידה

הרעיו
 המסתתר מאחורי גישה זו הוא שתלמידי� מסוגלי� ללמוד באמצעות תהלי� . והערכה, ליישו�

וצר חדש או מוצאי� פתרו
 כאשר ה� ממציאי� מ, המחקה את תהלי� התכ
 אותו מהנדסי� מפעילי�

  . לבעיה חדשה

ייצור רעיונות באמצעות , הגדרת דרישות, ניתוח וזיהוי צרכי�: תלמידי� לומדי� באופני חשיבת תכ
 כמו

דיווח זה משק� . ייצור והרכבה והערכת הפתרו
 שפותח, קבלת החלטות על הפתרו
 המועד�, סיעור מוחות

 �יתי מעורב בהנחיית שלוש קבוצות רובוטיקה שהשתתפו בתוכנית  שני� בה
 הי5תהליכי� שזיהיתי במהל

FIRST . תוכניתFIRST , ההשראה וההכרה במדע וטכנולוגיה נוסדה לפני 
י הממציא די
 " שנה ע20למע

 מאפשרת לתלמידי� לחוות כקבוצה מחזור של� FIRSTהשתתפות בתוכנית . ב"ארה, קיימ
 מניו המפשייר


הפעלה והערכה של מערכת רובוטית מקורית המבצע משימה המשתנה כל , נותתכ, הרכבה, ייצור, של תכ

, מקסיקו, ב ולקנדה"המפשייר לכל המדינות בארה#התוכנית התפשטה בעשרי� השנה האחרונות מניו. שנה

  .זילנד#ישראל וניו, תורכיה, בוסניה, אנגליה דנמרק, ברזיל

  .רובוטיקה, חשיבה יוצרת, תהלי� למידה, תכ
 מערכתי: מילות מפתח

  

        מבואמבואמבואמבוא

כישרונותיו וסגנו
 , תלמיד שלומד לפי תוכנית הוראה המאפשרת גמישות פעולה של הלומד לפי נטיותיו

הלמידה הייחודי לו יחווה תהליכי למידה עמוקי� ויגיע להישגי� לימודיי� גבוהי� יותר מתלמיד שמשוב$ 

 ;Kolb, 1986(הייחודיי� של כל לומד והכישורי� , שאינה רגישה לנטיות החשיבה, למסלול או תוכנית

Perkins, 1995; Sternberg, 1998 .( ממממ: "מלמידמלמידמלמידמלמיד"תוכנית �ע יצרה סביבת לימוד בה ידידידידוטיבציה וממממקידו� ללללנו

עבודת צוות , מעורבות, כל תלמיד יכול לבטא את עצמו ולפתח את כישוריו באמצעות למידה פעילה

 ;Doppelt, 2004(תוכנית זו שודרגה ע� השני� ).  1998, דופלט(ולהגיע למיצוי הפוטנציאל הטמו
 בו 

Doppelt 2005; Doppelt, 2009( , המסלול : ל" יח5וכוללת כיו� שלושה מסלולי� לביצוע עבודת גמר של

 #מסלול הרובונר או הרובוטראפיק ומסלול ה,  פרויקט יצירתי עצמאי בסביבת לגו–" מלמיד"המקורי של 

FIRST .  

 
 נוסד על ידי הממציא די
 קיימ
 FIRST – For Inspiration & Recognition of Science & Technologyארגו

 הגיעו אליה
 ושחלק
 הקבוצה ומנחיהבמאמר זה נבח
 תובנות שתלמידי .  שנה20המפשייר לפני # בניו

כיצד תהלי� התכ
 ההנדסי , במאמר נדגי�. FIRSTהתחזקו בעקבות הובלת קבוצות נוספות בתוכנית 

צא כשיטה יעילה ללימוד מושגי� בטכנולוגיה ובמדעי� מאפשר לפתח מיומנויות וכישורי� שוני� אצל שנמ

        .לומדי� בתהלי� למידה רב גילאי ורב שנתי
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        היישו� בשדההיישו� בשדההיישו� בשדההיישו� בשדה

מערכתית לתהלי� הלמידה ולתהלי� התכ
 הגישה הכדי להגשי� את החזו
 שתואר במבוא אני מאמ$ את 

 מתאר את תהלי� 1איור ). 2009; 2008, דופלט(וארה במאמרי� קודמי� גישה זו ת. ההנדסי שהקבוצות חוות

  .הלמידה והתכ
 שהתלמידי� חווי�

  

 

 

 

 

 

    

    

  

  

  תהלי� למידה בגישת תכ
 הנדסי מערכתי: 1איור 

לפתח ולייש� יחידת לימוד שנוסתה ע� אלפי תלמידי� במחקר רב , בתהלי� זה השתמשנו כדי לחשוב

שלמדו , במחקר זה נמצא שתלמידי�). Doppelt, Schunn, Silk, Mehalik, Reynolds & Bird, 2009(שנתי 

הגיעו להישגי� הגבוהי� בשתי סטיות , 1מדעי� על פי יחידות לימוד שפותחו לפי המודל המתואר באיור 

במחקר ג� נמצא שלשיטה זו יש . שהייתה נהוגה בבתי הספר, תק
 מתלמידי� שלמדו בשיטת החקר

כיצד .  בהקטנת הפער בי
 לומדי� מרקעי� שוני� ובעלי הישגי� לימודיי� קודמי� שוני�פוטנציאל

שחווי� תלמידי קבוצת רובוטיקה , מיישמי� את המודל הזה בתהליכי למידה רב גילאיי� ורב שנתיי�

  ?FIRSTבמסגרת תוכנית 

  :יסד הארגו
 כדאי להתבונ
 היטב בחזו
 של די
 קיימ
 מיFIRSTכדי להבי
 את מהות תוכנית 

  , ידי יצירת עול� בו מדע וטכנולוגיה מוערכי�#לעצב את תרבותנו על"

  "עול� בו צעירי� חולמי� להיות גיבורי מדע וטכנולוגיה

 
  : היאFIRSTהמטרה של ארגו

ידי כ� שנערב #ליצור השראה עבור צעירי� כדי שיחלמו להיות מנהיגי� של מדע וטכנולוגיה על"

ההנדסה , בוססת מנחי� שבונה כישורי� מגווני� בתחומי המדעאות� בתוכנית מרגשת מ

חדשנית ופורצת דר� ומקדמת חיי� איכותיי� הכוללי� , ומעודדת חשיבה המצאתית, והטכנולוגיה

  ."מיומנויות של תקשורת ומנהיגות, בטחו
 עצמי

  .FLL #  וFRC ,FTC:  יש שלוש תוכניות עיקריותFIRST #ל: הערה

FRC: FIRST Robotics Competition, FLL: FIRST LEGO League, FTC: FIRST Technology Challenge

 הערכה ותקשורת
 הכנת תיעוד �

 הצגת הפרויקט �

 חשיבה משקפת �

 הערכה עצמית �

 מגוון רעיונות ובחירה
 ניתוח וחקר צרכים �

 זיהוי והגדרת דרישות �

 מודל המערכת וניתוח תיפקודי �

 קבלת החלטות �

  מוקדםידע
 על מערכות הנדסיות

 ייצור והרכבת הפתרון המועדף, תכן
 כההער, שיפור, איתור תקלות, בדיקה, השערה

  מערכת-תת

 בקרה
  מערכת-תת

 זרוע ותופסן
  מערכת-תת

  מרכב והנעה
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 קריטריונים לקבלת החלטות/מטריצת רעיונות: 3איור 

י מנחי� "ידי יצירת מסגרת למידה מוגבלת בזמ
 ובמשאבי� והמונעת ע#הגשמת מטרות אלו נעשית על

ייצור והרכבה , תכנו
,  לצור� חשיבה18 עד 15מתנדבי� שחולקי� את זמנ� ונסיונ� ע� תלמידי� בגילאי 

  .  שמשתת� במשחק בעל אופי ספורטיבי תחרותי המשתנה על פי הגדרת המשימה כל שנה מחדששל רובוט

         בהנחייתי בהנחייתי בהנחייתי בהנחייתיFRCתהלי� התכ
 והלמידה שמופעל בקבוצות תהלי� התכ
 והלמידה שמופעל בקבוצות תהלי� התכ
 והלמידה שמופעל בקבוצות תהלי� התכ
 והלמידה שמופעל בקבוצות 

 שבועות 6נהוג לכנות את התקופה של , FRC (FIRST Robotics Competition) #למרות שבקהילת ה

 מזמ
 50%י� בקבוצות שהנחתי מקדישי� לפחות התלמיד, "תקופת הבנייה", שמוקצית להשלמת המשימה

 מראה דוגמא אחת ללוח מלא ברעיונות של תלמידי� שתועד בקבוצת 2איור . זה לתהלי� תכ
 של הרובוט

MisCar , 2009בשנת.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מערכת ההנעה# לוח מלא ברעיונות של תלמידי� לתת: 2איור 

         שבוע ראשו
 שבוע ראשו
 שבוע ראשו
 שבוע ראשו
––––סיעור מוחות סיעור מוחות סיעור מוחות סיעור מוחות 

ומגדירי� מה
 המטרות , שמפורס� כל שנה בשבוע הראשו
 של חודש ינואר, ראנחנו מנתחי� את האתג

כדי להשיג את . המטרות משמשות כדרישות לתכנו
 הרובוט. שהקבוצה רוצה להשיג במשימה שפורסמה

רק אז מנסי� להעלות רעיונות . הדרישות הללו אנחנו מתרגמי� אות
 לפונקציות שהרובוט צרי� לבצע

 מציג תיעוד אחד של מטריצה המשמשת לקבלת 3איור .  את הפונקציות שהוגדרומערכות שיבצעו# לתת

  .החלטות

צוותי תלמידי� , הקבוצה כולה מעלה רעיונות

המשולבי� לעיתי� ע� מנחי� בוני� דגמי� 


מלגו וממתכת כדי להציג� לשאר , מע$, מקרטו

  . הקבוצה

הקבוצה מנסחת קריטריוני� להערכת הרעיונות 

 היעילות שכל פתרו
 מביא עימו בהיבט של מידת


מספר רעיונות מצומצ� נבחר . לכל קריטריו

        .באופ
 דמוקרטי לפיתוח מתקד� יותר
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         שבוע וחצי שבוע וחצי שבוע וחצי שבוע וחצי––––טיפוס טיפוס טיפוס טיפוס # # # # אביאביאביאבי

שהקבוצה בחרה תו� כדי ביצוע תכ
 ראשוני ולפעמי� , אנחנו בוני� אבי טיפוס לרעיונות המועדפי�

משמש ג� כדי לעצב את אבי הטיפוס וג� בשלבי� תכ
 זה . Autodesk Inventorמתקד� באמצעות תוכנת 

. שאי
 באפשרותנו לייצר בבית הספר, מסוימי� כדי לשלוח למפעלי� שוני� תוכניות ייצור של חלקי�

  .המערכות שהוגדרו עבור הרובוט# כל תתלבתו� שבועיי� וחצי יש לנו בדר� כלל רעיונות סופיי� 

ציר אקצנטרי : י הניבה מספר רעיונות יצירתיי� כמובשני� האחרונות גישה זו של תכ
 הנדסי מערכת

�  . מראה פירוק של הציר המקורי שלנו4איור . להגברת החיכו� ע� משטח חסר חיכו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בתי המיסב והגלגל, פירוק של הרכבת ציר אקצנטרי: 4איור 

עוד  אב טיפוס צרתכ
 של המדחפי� הסתיי� וג� יוה. שימוש במדחפי� הוא רעיו
 שנשקל ויוש� בהצלחה

שתוכנ
 , האיור מראה את האב טיפוס.  שדרש שינוי של התכ
 בחוקי�פרס� עדכו
שארגו
 פרסט לפני 

כאשר , המדחפי� שבתמונה. שבסופו של דבר הורכב על הרובוט שנשלח לתחרות, ויוצר לצד המוצר הסופי

  . תוספת לכוח ההנעה של הרובוט40% #פעלו הוסיפו כ

  

 

  

  

  

  

  

  

 MisCarערכת של זוג מדחפי� מקוריי� של קבוצת הרובוטיקה מ: 5איור 
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ד א� בעלי " סל12000 בעלי מהירות סיבוב גבוהה מאוד של FPגיר ייחודי המאפשר להרכיב שני מנועי 

וליצור תמסורת ייחודית שמפיקה עוצמה ומהירות סיבוב השקולי� ,  ניוטו
 מטר0.1מומנט קט
 מאוד של 

  . ניוטו
 מטר1.2 #ד ו"סל 2400 שנתוניו CIMלמנוע 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שרטוט פרט של בית הגיר ייחודי שנשלח לייצור במפעל: 6איור 

  

        תכ
 סופיתכ
 סופיתכ
 סופיתכ
 סופי

שצריכי� לצאת לייצור במפעלי� השוני� , בשבועיי� הבאי� הקבוצה מסיימת את התכ
 הסופי של חלקי�

די� שאחראי� על משמעות הקשר היא שהתלמי. אית� יש לנו קשר מתמש� ומתהדק כבר מספר שני�

 המכסה המסומ
 6באיור : לדוגמא. התכ
 מכירי� את המפעלי� ויודעי� לאיזה מפעל לשלוח איזה חלק

 יוצרו על ידי 8ובית המסב חלק מספר , 3ידי מפעל אחד ואילו הבסיס חלק מספר #  יוצר על5כחלק מספר 

  . ייצרנו במחרטה שקיימת בבית הספר6את הציר חלק מספר . מפעל אחר

 

 

 

 

 

 

 

  

  שרטוט הרכבה של גיר ייחודי: 7איור 
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        תהליכי למידה רב גילאיי� רב שנתיי�תהליכי למידה רב גילאיי� רב שנתיי�תהליכי למידה רב גילאיי� רב שנתיי�תהליכי למידה רב גילאיי� רב שנתיי�

 תלמידי� מכיתה #9 ו'  תלמידי� בכיתה יב6 #בדר� כלל כ' עד יב'  תלמידי� בכיתות י24 #הקבוצה מורכבת מ

. עירי� תלמידי� צ6 בוגרי� ונכנסי� אליה 6 #כ� נוצרת קבוצה שבכל שנה עוזבי� אותה כ. 'ומכיתה י' יא

מנהלי� למידה מעמיתי� במסגרתה ' הקבוצה נפגשת בחופשת סוכות לסדנת היכרות בה תלמידי יב

מתחילת השנה ועד . לומדי� התלמידי� החדשי� בקבוצה את היסודות של פעילות תכ
 והרכבה של רובוט

 09:00עה וביו� שישי מש :22:00  ועד17:00חופשת חנוכה הקבוצה נפגשת כל שבוע ביו� חמישי משעה 

י הטלת משימות הקשורות "במסגרת ימי� מרוכזי� אלו הקבוצה מאמנת את צוות התוכנה ע. 14:00ועד 

שכ
 רובוטי� של , צוות הבנייה והאלקטרוניקה מחזיר רובוט זה לפעילות. 2008בתכנות הרובוט של שנת 

רובוט אימו
 במהל� שני� קודמות מפורקי� כדי לנצל רכיבי אלקטרוניקה ומנועי� הנדרשי� להרכבת 

  .  המחודש2008בחופשת החנוכה הקבוצה מאמנת צוות מפעילי� על רובוט . עונה חדשהה

 מטרות שהפרויקט מציב בפני הילדי�מטרות שהפרויקט מציב בפני הילדי�מטרות שהפרויקט מציב בפני הילדי�מטרות שהפרויקט מציב בפני הילדי�

הדיוני� כללו . בשלוש השני� האחרונות הקבוצה ביצעה סיעור מוחות לגבי המיומנויות שברצוננו לטפח

2010
 שעוצב לקראת סיו� עונת להל
 סיכו� הדיו. את התלמידי� וחמישה מנחי�:  

 

הכולל את כל התהליכי� , מערכתית#הפרויקט מערב את בני הנוער בתהלי� תכנו
 הנדסי בגישה רב .1
 .בה� מתנסי� מהנדסי� בתעשיות המתקדמות ביותר בלוח זמני� צפו�

2. 
  :המיומנויות שבני הנוער רוכשי� תו� כדי הפרויקט ה

 עמידה בלוחות זמני�עמידה בלוחות זמני�עמידה בלוחות זמני�עמידה בלוחות זמני� .2.1

 ריות אישית ואחריות לקבוצהאח, עבודת צוותעבודת צוותעבודת צוותעבודת צוות .2.2

 חשיבה בינתחומית, פיתוח הדמיו
 המודר� ומיקודו לחשיבה הנדסית, חשיבה יוצרתחשיבה יוצרתחשיבה יוצרתחשיבה יוצרת .2.3

  ותהליכי בחירת פתרו
 מועד�סיעור מוחותסיעור מוחותסיעור מוחותסיעור מוחות .2.4

 .וה
 ברמת תוכניות ייצור, ה
 ברמת התכנו
 התלת מימדי, יישו� תכנו
 בעזרת מחשביישו� תכנו
 בעזרת מחשביישו� תכנו
 בעזרת מחשביישו� תכנו
 בעזרת מחשב .2.5

� תוכניות ייצור ועבודה לחמישה  תלמידי משגב שולחי– קשר בלתי אמצעי ע� התעשייהקשר בלתי אמצעי ע� התעשייהקשר בלתי אמצעי ע� התעשייהקשר בלתי אמצעי ע� התעשייה .2.6
על אספקת הרכיבי� בזמ
 , תו� שמירה על לוח זמני� לחו$, מפעלי� שוני� ומבצעי� מעקב

 .כדי שנית
 יהיה לבצע הרכבת אב טיפוס ומוצר סופי בהפרשי זמ
 קטני�

  לתוכניות בקרת מחשב מורכבותחשיבה אלגוריתמית ויישומהחשיבה אלגוריתמית ויישומהחשיבה אלגוריתמית ויישומהחשיבה אלגוריתמית ויישומה .2.7

 תכנות של מערכות בזמ
 אמתתכנות של מערכות בזמ
 אמתתכנות של מערכות בזמ
 אמתתכנות של מערכות בזמ
 אמת .2.8

, תו� יישומ
 בפרויקט מורכב,  הנמצאות בחזית הטכנולוגיהערכות הנדסיות מכטרוניותערכות הנדסיות מכטרוניותערכות הנדסיות מכטרוניותערכות הנדסיות מכטרוניותלמידת מלמידת מלמידת מלמידת מ .2.9

 .ההרכבה והעיצוב הסופיי� של הקבוצה, פרי התכנו

 איתור תקלות ופתרו
 בעיותאיתור תקלות ופתרו
 בעיותאיתור תקלות ופתרו
 בעיותאיתור תקלות ופתרו
 בעיות .2.10

, בניית דגמי� חלופיי�,  מסיעור המוחות הראשוני דר� כל שלבי החשיבהתיעוד כל השלבי�תיעוד כל השלבי�תיעוד כל השלבי�תיעוד כל השלבי� .2.11
 .הרכבה ועיצוב הרובוט, התכנו
 הסופי ותהלי� ייצורמערכות שונות ועד שלב #תכנו
 תת

 .FIRST שתפקידו להוות חלו
 של הקבוצה לקהילת משגב ולקהילת בניית אתר אינטרנטבניית אתר אינטרנטבניית אתר אינטרנטבניית אתר אינטרנט .2.12

 .שיווק בקהילה,  בתו� בית הספר לתלמידי� אחרי� בגילאי� שוני�שיווק הפרויקטשיווק הפרויקטשיווק הפרויקטשיווק הפרויקט .2.13

נוער מנותק , יצני�פרויקט נ, כפר הילדי�,  בבתי חולי�# לתרומה לקהילה מחויבות אישיתמחויבות אישיתמחויבות אישיתמחויבות אישית .2.14
 .ועוד

 אז,שא� ה� ייקחו אחריות על תפקידי� ופעילויות שנדרשו לבצע בפרויקט, הפרויקט מראה לילדי� .3
 .הקבוצה תשיג את מטרותיה

 הקבוצה הרחיבה את פעילותה בסיוע לקבוצות אחרות ובארגו
 פעילויות רובוטיקה 2010 # 2008בשני� 

 MisCarתלמידי� מקבוצת . בחטיבת הביניי�, FLLוצות הקבוצה תרמה רבות לצמיחת קב. בקהילה

כתוצאה מכ� ג� הוכפל מספר התלמידי� שבוחר ללמוד כבר שנתיי� . FLL # מסייעי� בהנחיית קבוצות ה

  .במגמות המכטרוניקה והאלקטרוניקה
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   של קבוצת רובואורד0072רובוט : 9איור

   של קבוצת רובואורד2008 רובוט: 10איור

        הערות לסיכו�הערות לסיכו�הערות לסיכו�הערות לסיכו�

 תתקשה להאמי
 שרובוט כמו FRCא� אתה לא מנחה קבוצת 

במימדי� של , ג" ק70  שוקל10 # ו9 ,8 י�באיור

(95cm)x(71cm)x(152cm) מטר לשניה 3 נוסע במהירות של 


ידי חבורה של נערי� ונערות בכיתות #הורכב ותוכנת על, תוכנ

אבל ההישג המשמעותי ביותר של קבוצה זו היא . 'עד יב' י

 השני� 6 מהקבוצות בישראל במש� 50%שה� אימצו מעל 

 תהליכי לימוד הניתני� קבוצה זו פיתחה, בנוס�. האחרונות

  . להעברה לקבוצות אחרות

  

  

, רובואורד,  ייסדתי קבוצה חדשה2007בשנת 

שהגיעה כבר בשנה הראשונה למקו� הרביעי 

  . במשחקי המוקדמות והפסידה ברבע הגמר

קבוצה זו העפילה למקו� , 2008שנת , בשנה השנייה

. השני במשחקי המוקדמות והפסידה בחצי הגמר

י� שהבחינו בהישגי� המדהימי� של השופט, אול�

קבוצת רובואורד העניקו לה את פרס ההשראה 

להנדסה שזיכה אותה בזכות לטוס להשתת� 

  .באליפות העול�

  

התהליכי� שהופעלו בקבוצת רובואורד 

דומי� מאוד לתהליכי� שתוארו בקבוצת 

MisCar . רובואורד קיבלה סיוע ממספנות

ת קטנות דבר שאיפשר לקחת קבוצו, חיל הי�

 כדי 13:00של תלמידי� בעיקר אחרי השעה 

, להתבונ
 בייצור חלקי� לרובוט שלה�

להרכיב את החלקי� המוכני� על השילדה 

שה� בנו בתחילת תקופת הבנייה במרכז 

 .י מרק גלפנד"המדעי� שנתר� ע

  

  

ה בשנית רובואורד הוזמנה להשתת� בברית שניצחה את אליפות האר$ וטס, 2009שנת , בשנה השלישית

 לקח שנת חופש MisCarמנחה אחר מקבוצת , 2010בשנת . להשתת� באליפות העול� ולייצג את ישראל

  .והקי� קבוצות רובוטיקה חדשות בבית שא
 ובסול� צור, מהתנדבות בקבוצה כמנחה

  MisCar של קבוצת 2009רובוט : 8איור 



     

MoreTech5-July-2010-Doppelt 

36

        תודותתודותתודותתודות

  .ומתלמידי יותר מכול�, מחברי יותר מרבותי, הרבה למדתי מרבותי, מכל מלמדי השכלתי

תודה ג� למנחי� שעבדו , ברק פילוסו� ועדי עיד
, חיי� דריבי
 MisCarרי המנחי� בקבוצת תודה לחב

תודה לאבי קלפפר ובני שוובסקי מקבוצת עמק חפר . ניסי� בית אור ומוטי עובדה, איתי בקבוצת רובואורד

עתי לה� סייהריאלי קבוצת בית הספר תודה לברו� בקלו ואס� שולמ
 מ, ט"בשנת תשסאותה ליוויתי 

חשיבת� הרעננה משמשת לי מקור השראה , והכי חשוב תודה לתלמידי מה� אני לומד יותר מכול�ע "בתש

  .ואנרגיה להמשי� הלאה בעשייה החינוכית

  

        רשימת מקורותרשימת מקורותרשימת מקורותרשימת מקורות
,  מורטק,הגישה המערכתית להוראה כאמצעי לפיתוח מסלולי לימוד מואצי� בטכנולוגיה. )2009(. י, דופלט

  . חיפה, הטכניו
, ורי� הארצי למקצועות הטכנולוגיי� הוצאת מרכז המ5#8, 2

 הוצאת מרכז המורי� הארצי למקצועות 11#15, 1, מורטק. גישה מערכתית לשינוי חינוכי. )2008(. י, דופלט

  .חיפה, הטכניו
, הטכנולוגיי�

חלקה המ, עבודת מסטר, למידה וחשיבה יוצרת בסיוע פרוייקטי� במדע וטכנולוגיה. )1998(. י, דופלט

  .חיפה,  הטכניו
, להוראת הטכנולוגיה והמדעי�
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