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 נוסח לפרסום קייטנות דיגיטליות של אגף טכנולוגיות מידע

מפעיל זו השנה השלישית את תכנית "קייטנות קיץ  ,משרד החינוך, אגף טכנולוגיות מידע

  דיגיטלי", שמהוות חלק מרכזי מפעילות הקיץ במסגרת פרויקט "מחנכים מסביב לשעון".

  

 תלרשות התלמידים מוצע ."תשע"הלשנת סביבת הקייטנות הדיגיטליות "מצורף קישור ל

 אשר יוצעומתמשכות או פעילויות יומיות של מגוון רחב של קייטנות ו חוברת דיגיטלית ובה

 להירשם.ווהם מוזמנים לבחור  ,להם במהלך חופשת הקיץ

 

שם דגש על למידת כלים דיגיטליים, טכנולוגיות חדשניות ואוריינות בתכנית הקייטנות יו

, הדיגיטלית על כל רבדיה, כמו: ייצוג מידע בכלי מצגות מתקדמים, צילום תמונה ועיבוד

, עריכת (טאבלטמחשב לוח )/(סמארטפוןטלפון חכם ) למידה באמצעות פיתוח אפליקציות,

כנות, בניית , בניית אתרים, ת  םטים ועריכתאודיו, גרפיקה, קומיקס ואנימציה, צילום סר

עולמות וירטואליים, יצירת ספרים ועיתונים  להדפסה בתלת ממד, היערכותמשחקים, 

 אנגלית ועוד.בדיגיטליים, שחמט, קורסי "מעברים" בחשבון ו

 

תוביל לדף תוכן עיניינים המקטלג את הקייטנות לפי  - "קייטנות העשרה"לחיצה על סמליל 

ליד  ., תוביל לדף פירוט של הקייטנות בנושא הנבחריניםלחיצה על נושא בתוכן הענינושאים, 

שימו לב כמות  .וקישור לטופס הרשמה)סילבוס(  כל קייטנה יופיעו פרטיה, תכנית הקייטנה

 !תלמידים לקייטנה ולכן כל הקודם, זוכה 40 -המשתתפים מוגבלת ל

 

תוביל לחוברת המציגה את הפרטים  -עולים כיתה"  -קייטנות "מעברים  סמליל  לחיצה על

 .באנגליתובוגרי ה', ו' וח'  במתמטיקהח'  -לבוגרי ו' והמיועדת ותכנית הקייטנות 

 

יב' בתמוז תשע"ה או  2015ביוני  29ההרשמה לקייטנות העשרה ומעברים תסגר ביום שני  

 עד סגירת המכסת המשתתפים האפשרית בקורס.

 

תפתח מערכת שעות המוגדרת לפי: יום, שעה, שפת  - "יומיותקייטנות הלחיצה על סמליל "

מתקיימים ארבעה  .הרצאה, תקציר, וקישור ישיר לכיתה הוירטואלית בה יתקיים המפגש

  .מפגשים בכל יום בשעות קבועות

יתקיים בקייטנה היומית "משחק תפקידים" בנושא  19:00 - 18:00בכל יום בין השעות 

  .ופיעו במערכת בסמיכות למועד המשחקקישור וסיסמא למשחק י .משתנה

 לפעילויות היומיות, אין צורך בהרשמה מוקדמת.

  
 מעניינת ומאתגרת ,ת קיץ מעשירהילכולם חווי יםאנחנו מאחל

 צוות למידה מרחוק
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