


1.

?איך זה עובד
!צפו במשוב האישי שלכם

2.

הערכת עמיתים ואף הערכת  , המערכת מייצרת הערכה עצמית
ובכך מאפשרת שיפור משמעותי  , מומחה בלחיצת כפתור

המערכת  . מורידה עלויות וחוסכת זמן יקר, ביכולות תקשורת
,  לפתח ביטחון עצמי, עוזרת לתלמיד להפנים את החומר הנלמד

אשר מהוות את המיומנויות  , ולשפר את יכולות התקשורת שלו
.החשובות ביותר לעתידו האישי והמקצועי

תקשורת אינטראקטיבית  סימולציתמעבדת 
המאפשרת לתלמידים להשתפר  , מבוססת ענן

. דרך סימולציות תקשורת בתחומים שונים

פתיחה

טענה מרכזית

מזניק קשב

סיכום

3.
צלמו את עצמכם  

והעלו סרטון 
למערכת

מקמו את האייקונים  
על גבי הסרטון



האתגרים|

צריכת הזמן מסך בקרב ילדים 
8-על כעוומדתובני נוער 

על כל תלמיד לבצע במסגרת  
דיבור  ״הטמעת תכנית 

.במערכת החינוך״בציבור
).1.9.2015-מיום ה, ל״חוזר מנכ(

במסגרת תפקודי הלומד  
נדרשים ילדים 21-במאה ה

יכולות  ובני נוער להפגין 
פרזנטציה ועמידה מול קהל 

כחלק מתוכנית הלימודים 
ודרכי הערכה חלופיות

ילדים ובני נוער עומדים לפני  
תהליכי מיון וקבלה הכוללים  
: כגון, ראיונות אישיים למגוון גופים

,  צבא, מכינות, מגמות, בתי ספר
ונדרשים בשיפור  , ומקומות עבודה

יכולות התקשורת וההצגה העצמית  
.שלהם

למורה יש בממוצע
רק דקה וחצי לתלמיד  

!בכל שיעור

חשיפתם של ילדים ובני נוער  
לעולם הטכנולוגי שונות בעולם  

מחדדת יותר מאי  , הטכנולוגי
בחיזוק  פעם את הצורך

מיומנויות התקשורת  
.הבינאישית שלהם

ונמצאת במגמת עליה  
!משמעותית תמידית

שעות 
ביממה

2
התנסויות
לפחות
בשנה



למידה חווייתית אינטראקטיבית
שימוש במערכת מקנה לתלמיד כלים  

ומדיד  אמיתימתקדמים ומהנים לשיפור 
.ביכולות תקשורת במגוון תחומים

38% 34%

72% 67%

48%

64%
74%

65%

93%
84%

71%
87%

זיכרון ארגוני
כלל התרגולים והמדידות נשמרים  

במאגר לטובת למידה עתידית  
והפקת לקחים

הפתרון| 
יכולת הערכה אוטומטית ומדידה
,  ביצועי התלמיד נמדדים בעזרת משוב חכם

כל . היחודייםמותאם לבית הספר ולצרכיו 
מורה ומנהל מקבל דוחות מפורטים , תלמיד

.עם כלים ישימים לשיפור

בזמן המקדיש  500%גידול של 
תלמיד לתרגול עצמי

גידול משמעותי בזמן המוקדש  
כל תלמיד באופן אישילמישוב

תקשורת
ביןבינאישית

התלמידים

תקשורת  
בינאישית בין  

תלמידים  
למורים

הצלחה 
בשיטות  
הערכה 

אלטרנטיביות

חשיבה  
ביקורתית

דיבור מול  
קהל וביטחון  

עצמי

יכולות שפתיות  
ויכולות ביטוי  

)דיבור וכתיבה(

HOW DID I DOלפני 

HOW DID I DOאחרי 
בין סימולציות60%שיפור של 

שימוש חופשי במערכת המגדיל  
את זמן התרגול העצמי  500%-ב

של התלמיד



HOW DID I DO

הטמעת מערכת
HowDidIDoבבית הספר

בבית הספר שלך

העלאת סרטון . 7תחילת שימוש במערכת    . 5מוריםהדרכת
אחרון למערכת

1.
3.

שליחת מיילים
לכלל התלמידים

ח "קבלת דו. 6
בחיתוכים שונים

ח "קבלת דו. 8
מסכם

אפיון
קבלת הדואר  

האלקטרוני והפרטים  
של כל התלמידים

2.4.

)העלאת סרטון ראשון(
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