
 

 

 

 

 

"MeccaNote" (Meccanoid +OneNote)   -  דגשים חינוכיים ופדגוגיים 

  ? מלאכותית הלתהליך הלמידה בנושאי רובוטיקה ואינטליגנצימערכת ניהול כ" LMS"  פלטפורמת בחרנומדוע 

לפתח פעילויות  ים ומעודדיםהמאפשר מאפיינים כוללת,.... Microsoft Teams / OneNoteכגון  "LMS"  תפלטפורמ
 עם דגש על אוריינות דיגיטלית ואזרחות דיגיטלית.   ,של התלמידים 21-המאה ה  הקניית מיומנויותאת   נהשפרתש
 

שנלקחו בעת עיצוב   יםקוגניטיבי-מטאשיקולים פותחה באופן שמדגיש  "MeccaNote" סביבת הלמידה

ריינות דיגיטלית; חשיבה ביקורתית; למידה עצמאית;  אובתחומי  הפעילויות, כך שישפרו את כישורי התלמידים

 עבודת צוות, כמו גם שיתוף פעולה ואזרחות דיגיטלית.
 .עבעתיד לא ידובחיים האמיתיים,  ולפעול • ההתמקדות שלנו היא במיומנויות למידה שיכינו את התלמידים לעבוד

 ומדמה את היישום של שלבי פיתוח טכנולוגיים 'למידה מבוססת משימותעל בסיס 'מתוכננות  הפעילויות• 
 . Makers)' )יוצרים'הרעיון של  – במציאות.

 

 דוגמאות:  

  גם עונה עלסטודנטים ) 4-5קבוצה של לכל  יחיד Meccanoidרובוט דמוי אדם לעבוד עם  . אנו ממליצים 1

את המיומנויות המעורבות בלמידה בקבוצה כגון,   משפרתועבודת צוות מציאות זו מחייבת  .מגבלות תקציב(

אחד , כדי לאפשר ולעודד למידה עצמאית עבור כל יחד עם זאת. וביקורת עצמית תקוגניטיבי-חשיבה מטא
  פרטי שלוה בעמוד, כל אחד ותוולכתוב א ו למשימהמתבקש לעצב את הפתרון של  כל תלמידצוות,  ה יחברמ

(private student’s section) .שיתוף הפעולה' אזוררק אז, כל תלמיד מציג את הפתרון שלו ב( 'the collaboration 

section)מתוכננת באופן ייחודי כדי לאפשר פעילויות אלה. 'פלטפורמת כיתה. ', כדי לקבל את המשוב של עמיתיו    

 עמיתיהם.  של מופעלת מיומנות חשיבה ביקורתית כאשר על התלמידים להגיב ולהעריך את הפתרון בשלב זה,
 . "LMS"פלטפורמת  ה שלטכנולוגיה בזכותפעילות מסוג זה יכולה להיעשות 

 

 הן עבור התלמידים, כמו גם עבור המורים שלהם. משתפרתראוי לציין כי האוריינות הדיגיטלית 
 

העלילה לאורך סיפור . כדי לעודד את התלמידים לזהות ולתרגל שימושים שונים של כלי טכנולוגיה דיגיטלית, 2

הקורס, מציגה משימה למצוא דרכים לשמור בסוד את מפתח ההצפנה שיפורסם בסעיף התלמידים )ספרייה(, 
 דקות בלבד.   7למשך 

 

הודעה הסודית המפוענחת של הצוות שלהם בדף . אזרחות דיגיטלית נידונה כאשר תלמידים שמים את ה3

. כך, כל התלמידים האחרים מקבוצות אחרות יכולים בקלות להזין את 'שיתוף הפעולה'הקבוצה שלהם באזור 
 שלהם.  את כתב הסתרים הדפים של הקבוצות האחרות כדי לפענח

תוך כדי פעיל ועליה יש להקפיד ולשמור שיש לה הראויהבהתנהגות  הדיוןלנושאים אלה וההתייחסות בכיתה 

 ר האזרחות הדיגיטלית של התלמידים. ופילש יםהתורמ םה, מקוונתעבודה 
 

להכין את התלמידים להיות  מאפשרת ,"LMS" תכדוגמא לפלטפורמ ",MeccaNoteכי "לפיכך, אנו סבורים 

"Netizens"  -  במציאות, בין הטכנולוגיות העדכניותשל המחר, ובכך לצמצם את הפער   רשתות חברתיותמשתמשי 

 מערכת החינוך.אלו המיושמות בל
 

 

(samples) MeccaNote OneNote     Dance-Robo    "MeccaNote " 
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