אתגרי הקורונה
מבית היוצר של החממה האקולוגית בעין שמר

מדריך למשתמש/ת
אהלן!
איזה כיף שהצטרפתם לאתגרי הקורונה!
כדי שתוכלו להיות עצמאים בדרככם ,הכנו לכם "מדריך למשתמש/ת העצמאי/ת".
אתם מוזמנים לקרוא את המדריך ,ולהתנסות באתר ובאתגרים.
בהצלחה!

אתגרי הקורונה  -המדריך למשתמש/ת העצמאי/ת

מי אנחנו?
אנחנו צוות החווה החקלאית "החממה האקולוגית בעין שמר" ,שבמועצה האזורית מנשה .אנו
חלק ממשרד החינוך ,במינהל לחינוך התישבותי ,ואנו קיימים – תאמינו או לא – מ !1977

מהו בעצם הרעיון?
חשבנו ,שיכול להיות גם כיף ,גם מעניין וגם מלמד ,אם נוכל לקחת חלק באתגרים ,פרויקטים
ומשימות שקשורים לעולם הקורונה וגם לעולם הסביבה והחקלאות .במקום שנתבאס מהמצב –
ננצל אותו לטובה! אז לקחנו רעיונות בהם עוסקים אצלנו בחממה ,והפכנו אותם לאתגרים
פתוחים ,ככה שכל מי שמעוניין לקחת חלק ולנסות – יכול לעשות זאת .בנינו באתר של החממה
"מאגר אתגרים" ,ולכל אתגר בנינו תכנים ,שחלקם מופיעים באתר ואת חלקם נעביר למי שיבחר
להשתתף בקורס של החממה .מי שרוצה לקחת חלק ,לחקור ,להמציא ,ללמוד וליצור – מוזמן!

למי זה מיועד?
אם אתם בני נוער סקרנים ,שרוצים לנצל את הזמן וללמוד – זה מיועד לכם .אתם יכולים
להשתתף באופן עצמאי ,או להרשם לקורס מודרך שלנו (בתשלום).
אם אתם מורים מתחומים שונים מבתי ספר לעל-יסודי וגם ליסודי – זה מיועד לכם .אתם
יכו לים להשתמש בתכנים עם הכיתה שלכם באופן עצמאי ,או להרשם לקורס מודרך שלנו
(בתשלום של בית הספר בו אתם מלמדים) ,ואז אנו יכולים ללמד אתכם ואתם תלמדו את
התלמידים ,או שנלמד את התלמידים שלכם יחד – אנחנו ואתם.
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איך זה עובד ואיך אנחנו משתמשים?
אז ככה -
יש בגדול שתי אפשרויות:
אפשרות א' – שימוש עצמאי :במקרה הזה אתם מוזמנים להכנס לכל התכנים שבאתר ,לבחור
לעצמכם אתגר ולהתנסות בו .העלינו סרטוני הדרכה והסברים לשימושכם.
אפשרות ב' – שימוש מודרך :אם תבחרו באופציה של משתמש מודרך ,תשתתפו בקורס שאנו
נעביר ,בו נדריך ונכוון אתכם בהתמודדות עם האתגר ,וגם תקבלו גישה לחומרי לימוד ותכנים
נוספים מעניינים .באפשרות הזו ,נהיה בשבילכם זמינים גם לשאלות ותשובות (בהתאם לזמנים

שנפרסם) ,וגם תוכלו להעלות את התוצרים שלכם לאתר שלנו.

כדי שתוכלו להשוות בין האפשרויות ,בנינו לכם טבלה:

משתמש מודרך

משתמש עצמאי
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לחומרי
גישה
מתקדמים

לימוד

מתן מענה ,שו"ת
אפשרות להעלות תוצרי
למידה לאתר
תשלום
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