
השתלמות למורים
בלמידה מבוססת פרויקטים,
המוכרת לגמול לאופק חדש

ועוז לתמורה.

ליווי, הנחיה והטמעה
של התוכנית בבית

הספר לאורך השנה

הכשרת נבחרת
מורים מובילה
בבית הספר.

אם אתם מעוניינים לשלב פדגוגיה מתקדמת, טכנולוגיה חדשנית והוראה איכותית ומחייבת, עמותת תפוח שמחה 
להציע לכם שיטת הוראה, שתחולל שינוי באופן ההוראה ותתן מענה לתפקידו המשתנה של בית הספר במאה ה-21: 
"למידה מבוססת פרויקטים" PBL  הינה שיטה פדגוגית המעוררת את היצירתיות אצל התלמידים והמורים, מעודדת 

למידה עצמאית ופיתוח מיומנויות חקר ויוצרת מחויבות רבה אצל התלמידים לתהליך הלימוד.
מנחי העמותה מאושרים על ידי משרד החינוך ומביאים עמם ניסיון רב בהטמעת פדגוגיה חדשנית. 

אנו יודעים כיצד לחבר את החוטים: 

       בית הספר הופך למוסד אטרקטיבי ורלוונטי שמדבר בשפת התלמידים ומחובר לקהילה אליה הוא שייך. 

       המורים לומדים כיצד לתכנן ולהוביל פרויקטים חינוכיים בתחומי הדעת שלהם בכתה בשילוב טכנולוגיה   
       מתקדמת ועזרים חזותיים וכיצד ליצור אוירה לימודית מיוחדת ומקדמת בבית הספר, שתכניס מחויבות רבה  

       יותר לתהליך הלמידה של התלמידים 

       התלמידים נהנים מלמידה מגוונת ואקטיבית בקבוצות קטנות ומתהליך למידה הרלוונטי לחיי היום יום 
       ולסביבה בה הם חיים.
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למידה משמעותית באמצעות פרויקטים
אנו מזמינים אתכם להכיר אופק פדגוגי-טכנולוגי משמעותי, שיוביל לשינוי בבית הספר שלך:

 (PBL) "למידה מבוססת פרויקטים"

92% מהמורים שהשתתפו בתוכנית ההכשרה של עמותת תפוח העידו כי הם מאד מרוצים מהתוכנית. 

91% מהמורים המשתתפים רכשו באמצעות התוכנית מיומנויות שימושיות לתחום ההוראה שלהם. 

87% מהמורים העידו שהשיטה רלוונטית לעבודה היום-יומית שלהם. 

80% מהמורים שהשתתפו מיישמים כיום את התוכנית בבתי הספר שלהם.

עמותת תפוח - Appleseeds Academy , גוף ללא מטרות רווח,  הכשירה עד היום למעלה מ-45,000 מורים בישראל 
במסגרות שונות, החל מצוותי הוראה בבתי ספר וכלה במרצים וסטודנטים במכללות הוראה. העמותה מתמחה בהקניית 

מיומנויות פדגוגיות מתקדמות בשילוב טכנולוגיה והכשרה ובהטמעה של הוראה מבוססת פרויקטים. 

התכנים אותם אנו מציעים מבוססים על התפיסה הפדגוגית של חברת אינטל , אשר לעמותה בלעדיות בהוראתם. 
תכנים אלו אושרו על ידי משרד החינוך והוטמעו בהצלחה בבתי ספר רבים. 

אנו מציעים תוכנית הוליסטית אשר מכשירה את צוות המורים בבית הספר להוביל שינוי בתהליך ההוראה. 

התוכנית המוצעת מורכבת משלושה שלבים:

במידה ואתם מעוניינים להוביל את החינוך בבית הספר שלכם לכיוונים מעוררי מחשבה, שיהפכו כל שיעור לחוויה 
שונה ומשמעותית, עמותת תפוח היא הגוף שיכול להוביל אתכם קדימה.

"זו למידה הרבה יותר משמעותית, יותר מעניינת, מעודדת חקר, רב תחומית והמורה לא במרכז. התלמיד יותר 
אקטיבי..." - אסתי דיין, מורה בבית הספר "מבואות עירון".

"לקחתי את הדברים שאהבתי ואאמץ את זה באופן יומיומי. גם דברים שעשיתי פעם היום אחשוב עליהם 
קצת אחרת ואעמיק את העבודה הפרויקטלית" - גאולה סבר, המרכז הארצי למורים למתמטיקה 

בחינוך העל יסודי, אוניברסיטת חיפה.


