שם הקייטנה:
 - Thinglinkאחד מעל כולם
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
רבקה וילנקין
תאריכים ושעות
תאריכים  :ב' אב-ו' אב11/7/21-15/7/21 ,
שעות9:00-10:30 :
תקציר:
חשבתם פעם שאתם ייחודיים ומיוחדים? שיש לכם את הכוח להיות אחד או אחת מעל כולם?
יחד נצא למסע ,נגלה את השורשים שלנו ,הכוחות הייחודים ונוכיח לעצמנו שיש לנו את הכוח לצלוח אתגרים ולהיות
מעל כולם!!!
נלבש בגדי מיגון ונצטייד בכלי עבודה ,ויחד נצא שלב אחרי שלב להכרת הבניין האישי שלנו .כל אחד מאיתנו ייצור
תלקיט אישי מרתק החושף את אישיותו ,משפחתו ,והחברה סביבו ,כמנוף ייחודי להצלחה!
קהל יעד (כיתה):
ה'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות:

מחשב עם Windows 7

ומעלה

יש להצטייד באוזניות או ברמקולים ומיקרופון

חשבון גוגל )(GMAIL

של אחד ההורים ,או חשבון של סביבת ענן לחינוך.

סביבות שייעשה בהן שימוש יש לאפשר אליהן גישה




מומלץ! מאגר תמונות לכל משתתף מחוויה משפחתית או כיתתית או טיול וכו' שמור בתיקייה על
המחשב האישי של כל משתתף או מאגר תמונות של האתר הנבחר ללא זכויות יוצרים מהרשת
ידע בסיסי באנגלית
ידע בסיסי בניהול תיקיות ושמירת קובצי תמונה

סביבות שייעשה בהן שימוש:
SP-Studio
https://www.ourboox.com
https://zeoob.com/generate

www.thinglink.com
אילן יוחסין בחינם ,גנאלוגיה והיסטוריה משפחתית MyHeritage -
חובת השתתפות במפגשים:
הקורס בנוי כתוכנית רציפה מהשיעור הראשון ועד לאחרון ,כך שבכל שיעור נלמדים נושאים חדשים .לכן ,חשוב להקפיד
להגיע לכל שיעור ושיעור ,בלי יוצא מהכלל.
היערכו מראש לזמני השיעורים של הקורס ,ותכננו את השבוע שלכם בהתאם לשיעורים .אל תרשו לעצמכם להפסיד
אפילו שיעור אחד.
שעות ותאריכי הקייטנה:

מפגש  :1יום א' ב' מנחם אב  11.7יצירת דמות אישית ב ,SP-Studioפתיחת תלקיט אישי .שורשים -
יסודות הבניין האישי .יצירת עץ שורשים דיגטלי בתוכנה MyHeritage .

מפגש  :2יום ב' ,ג' מנחם אב  12.7לימוד כתיבת ריאיון .עריכת ריאיון פייק וואטאפ עם דמות
במשפחה בסביבת https://zeoob.com/generate
מפגש  :3יום ג' ,ד' מנחם אב  13.7אני מעל כולם .הכרת החוזקות שלי ותכונותי ,כתיבה שיווקית.
משחק אתגרים בחיי היומיום.

מפגש  :4יום ד' ,ה' מנחם אב  14.7חוויות חיי הבונות את אישיותי .אוסף תמונות ,שירים וסיפורים על
עצמי בסביבת www.thinglink.com

מפגש  :5יום ה' ,ו' מנחם אב  15.7פרזנטציה  -הבעה בע"פ ,כיצד? הצגת התלקיטים ,הצבת מטרות
אישיות ומשוב סיכום.

