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 האתגר
 :רבותחשופים לסכנות  הם שםיותר מהזמן הדרוש להכנת שיעורי הבית.  3פי  ברשתות חברתיות עדכיום, הילדים מבלים 

, להצקות ולהטרדות נותלהיות קרב ,עסקאות מפוקפקותללהתפתות הם עלולים , םיאו פורנוגראפי ים, גזענימיםאלי ניםכת
מצמצמים מזניחים או באינטרנט, הילדים הרבה , בגלל ההתעסקות יתרה מזו .להיות חשופים לניצול ואף לפגיעה פיזית

 בלימודים. תםהשקע אתמאוד 

 הפתרון
CoolSchool תשתית אפקטיבית לפעילות  הכוללתובגני ילדים,  סודייםבבתי ספר י לילדים מאובטחתרשת חברתית  נההי

דעות, בניהם יכולים לשתף  הילדיםבתוך המערכת  .ומחנכיםערוצית בין ילדים, הורים -תקשורת רבמאפשרת ו פדגוגית

המערכת מאפשרת  בנוסף, .ומבוקרת חיוביתבטוחה, רק שהיא , Facebook -ה, בדומה לפעילות ברשת יםונתמונות, סרט
בתכנים לימודיים ומסרים  לשלב ולהעשיר הם יכולים גם. ןמוג הילדים מרחב החברתי שלשלהורים ולמחנכים לוודא 

שיתוף הפעולה בין  ההורים יכולים לבחור במעורבות אקטיבית או פסיבית בנעשה בבית הספר או בגן. .ערכייםו חינוכיים
תגובות  מהלך כל שעות היממה, תוך חיסכון בזמן ובמשאבים.לות ובמהירות בלהגיע לילדים בקמאפשר  הוריםהמחנכים ל
 .ללא הפסקהזורמות  כל המשתמשיםנלהבות של 

 

לצמצם  CoolSchoolהקפידה  ,החשובים ביותר ההיבטים תאחהיא  הילדים ברשת בטיחותשבימינו, היות : בטיחות
שנאה, וכדומה. בנוסף, מעניקה יליה, קבוצות התופעות השליליות כגון התחזויות, פדופ רובאת  בדרכים יצירתיות,לאפס, 

 .םאת פעילות הילדים, מבלי לפגוע בפרטיותלצוותי ההוראה כלים מיוחדים, באמצעותם ניתן לבקר 
בזכות לכן,  .חברתיותהרשתות עולם הראשונה בחייהם את לפוגשים ש צעיריםילדים הם  במערכתהמשתמשים מ חלק ניכר

 CoolSchool תמשמש, והעובדה שהילדים הצעירים מלווים בהוריהם, ני תופעות שליליותפשטות השימוש, ההגנה בפ
. הדבר דומה לנהגים צעירים, אשר "רועבאולם הווירטואלי הפרישיון הנהיגה קבלת "לקראת  תמעשי התנסותכלי כ

 מחויבים, על פי חוק, להיות מלווים במבוגרים אחראים בתקופה הראשונה שלהם כנהגים.
 

, מסרים נים לימודייםכשיתוף של תליעילה להעברה וו נהדרתתשתית  CoolSchoolמהווה  הפדגוגימהיבט  :חינוך
יומית כגון שיעורי הבית, תכנון שבועי, הודעות מהמורים וכדומה. פשטות -המלווים את התלמידים ברמה היום בסיסיים

 פוביה.-בלים מטכנוהסואת הפחדים של המורים אפילו השימוש במערכת מנצחת בקלות 
 

 ניטהפורמט נראה פשממבט ראשון צורה חיצונית של אתר אינטרנט פשוט וכיפי, כך ש CoolSchool למערכת :פורמט
הכוח את  להביןעל מנת  ססת.ועליה היא מב המרשימה היצירתית המחשבהכשמתבוננים יותר לעומק מגלים את  .למדי

, "לצאת מכל מה שחשבנו שאנחנו מכיריםערכת, חייבים להשתחרר משל הפשטות לאפקטיביות השילוב בין העצום ב
 עדין לא קיים בשום מקום בעולם. הפורמט ייחודי, .בתחומה חלוצהחדשנית,  ינההמערכת ה מהקופסא".

מיישמת  CoolSchool. של הילדים המבוקר בין הכיף לחובותיהם הפדגוגיים שילובדוגמא לאחד הרעיונות במערכת הינו ה
על הקשר ההדוק בין מצב רוח חיובי לבין הרצון והיכולת של המוח  המצביע ת אשריאקדמה העשה את התאוריהלכה למ

 .מכאן גם השם . , הכנה לקראת מבחן, וכדומהנוחות בעיני הילדים, כגון שיעורי בית כלאלהתמודד עם משימות שנתפסות 
 

 המערכת בחינת
 .)01/954מס' אישור: (בין מוסדות חינוך, כסביבת לימודים מתוקשבת משרד החינוך בדק את המערכת ואישר אותה להפצה 

 המערכת קיבלה רוח גבית גם מאנשי אקדמיה בכירים בתחום החינוך. 
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