
 משלב את מרבית  תכנו� פרויקט זה שלתהלי�

החיוניי�  21� של המאה המיומנויות הלמידה

, תקשורת ברורה, חשיבה יצירתית: עתידבלהצלחה 

עיצוב חוזר ונשנה ,  יעילשיתו� פעולה ,שיטתיניתוח 

 .  מתמשכתולמידה

 

�יצירת פרויקטי� בScratch מסייעת לתלמידי� 

  .תדיגיטאליכנולוגיה ט� ע גבוהה רהיטותרמת לפתח 

להיחשב כדובר על מנת ? רהיטותאנו מתכווני� במה ל

אתה נדרש לא רק , ספרדית או שפה אחרת, אנגלית

כלומר להביע את  � ללמוד לקרוא אלא ג� לכתוב

כדי להיות רהוט , באופ� דומה . השפהבעזרתעצמ� 

קיי� לא רק לללמוד  עלי� תדיגיטאליטכנולוגיה 

 .תויאלא ג� ליצור אהמחשב  ע� האינטראקצי

 

שמרבית התלמידי� לא יגדלו ויהפכו כמוב� 

לא יהיו סופרי� שמרבית�  מקצועיי� כפי �למתכנתי

: �לו לכבו תועלתיש  תכנותמוד ילא� . מקצועיי�

ברהיטות  עצמ�את מאפשר לתלמידי� לבטא הוא 

מסייע לה� לפתח חשיבה לוגית ועוזר , ויצירתיות

טכנולוגיות העולה של לה� להבי� את דר� הפ

 .חדשות בה� ה� נתקלי� בכל מקו� בחיי היומיו�ה
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 סיפורי� וצרי�יתלמידי� כאשר ה� ה לומדי�מה 

מוסיקה , משחקי�, אנימציות, אינטראקטיביי�

 ?Scratchואמנות בסביבת 

 

 ,וחישוביי�רעיונות מתמטיי� ה� לומדי� , ראשית

� השנבנו לתו� חוויתScratch .תלמידי� אשר כ

� ביוצרי� תוכניותScratch , ה� לומדי� מושגי ליבה

התלמידי� . והתניותביצוע חוזר גו� שוביי� כיח

: כגו�,  הבנה של מושגי� מתמטיי� חשובי�רוכשי�

 .משתני� ומספרי� אקראיי�, קואורדינטות

 

מושגי� אלו תלמידי� לומדי� ה ,באופ� משמעותי

כאשר . מעורר מוטיבציה וי משמעותשהואבהקשר 

 אלגברה שיעוריעל משתני� בהתלמידי� לומדי� 

עט  ה� בדר� כלל מרגישי� קשר אישי מו,י�מסורתי

הקשר משתני� בעל א� כאשר ה� לומדי� . אל המושג

במשתני�  יידימבאופ�  ה� משתמשי� Scratch, של 

כדי לקבוע את מהירותה : בדרכי� מאד משמעותיות

תוצאות במשחק האו כדי לעקוב אחר , של הנפשה

 .שה� יוצרי�

 

 Scratch י� שלכאשר התלמידי� עובדי� על פרויקט

, בדר� כלל.  העיצובתהלי�אודות ג� ה� לומדי� 

, עובדטיפוס �ייצור אב, יתחיל ע� רעיו�התלמיד 

יקבל משוב , השגיאותאת תק� ייאתר ו, ויתנסה ב

ויעצב אותו ישפר ולאחר מכ� , ממשתמשי� אחרי�

ייצור , קבלת רעיו�: מתמש�וזהו תהלי� חוזר . מחדש

המובילי� , שמוביל לרעיונות חדשי�, פרויקט

 .הלאהוכ� , לפרויקטי� חדשי�
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