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מומחים לפיתוח מיומנויות חשיבה וכישורי חיים
באמצעות משחק ולימוד חווייתי
מובילים את תחום ההעשרה בישראל!

טת תי

שיטת אשכולות

אשכולות הלימוד

שיטת אשכולות היא שיטה לאימון ולפיתוח
מיומנויות חשיבה וכישורי חיים.

תכנית הלימודים כוללת יחידות לימוד (אשכולות)
אשר נלמדות בגני הילדים ובבתי הספר:

בבסיס שיטת אשכולות עומדת האמונה ,שהדרך הטובה ביותר ללמוד
היא באמצעות חוויה חזקה ואותנטית ,שמשאירה טעם של עוד...
חוויית המשחק עונה להגדרה זו בדיוק  -היא מהנה ,סוחפת ,ומרתקת,
ולכן מעוררת מוטיבציה ללמידה .חשוב לא פחות :חוויית המשחק
מייצרת קרקע פוריה לאימון ולתרגול של מיומנויות חשיבה וכישורי חיים.

משחקים

לומדים

מיישמים

הנעה לימודית

ארגז כלי חשיבה

העברה לחיים

גני טרום חובה וחובה
גן המשחקים הקסום:
תכנית שנתית

כיתות א’-ב’
ניצני חשיבה:
תכנית שנתית
חדש!
תכנית מדעים
לכיתות א’-ד’:
תכנית שנתית

כיתות ג’-ה’ לבחירה

חברה
ערכים

לוגיקה
למידה
רגשות
תקשורת
מתמטיקה
תכנון סביבתי

כיתות ו’ לבחירה

פתרון בעיות שיתופי
אימון קבוצתי
חקר החלל
מאיץ הלמידה
שם המשחק
אולימפיאדה

ארגז כלי החשיבה  -שיטות נבחרות
התאמה לתפקודי הלומד במאה ה21-
חדשנות שיטתית
אשכולות חשיבה מתאימה את תכנית הלימודים לתפקודי הלומד במאה
ה ,21-תוך שילוב טכנולוגי ,תהליכי משחוק ושימוש בעזרים ייחודיים אשר
יאפשרו הקניה חווייתית.

שיטת הציפורים הנודדות

שיטת עץ החשיבה

שיטת הסולם

פועלים בשיתוף פעולה

בוחנים אפשרויות ומקבלים החלטות

פותרים בעיות שלב אחר שלב

זוהי תכנית ספיראלית ,אותה ניתן ללמוד לאורך כל שלבי הלימוד
במערכת החינוך ,תוך תרגול והעמקה בשיטת אשכולות.

מיומנויות הליבה

שיטת המסננת

שיטת הרמזור

שיטת המסרטה

מפרידים בין עיקר לטפל

בוחנים את הסביבה ומקבלים החלטות

פותרים בעיות מהסוף להתחלה

באמצעות משחקי החשיבה ,התלמידים נחשפים למיומנויות חשיבה
בתחומים הבאים:

חברתי

רגשי

קוגניטיבי

ערכי
שיטת השף

שיטת הבלש

שיטת המראות

הופכים רעיון למציאות

שואלים שאלות ופותרים בעיות

מתבוננים ולומדים מחוויות אישיות

אודותנו
חברת אשכולות חשיבה נוסדה בשנת .1994
פעילותה של החברה מרוכזת סביב שיטת אשכולות:
שיטה ייחודית לאימון ולפיתוח מיומנויות חשיבה וכישורי חיים
באמצעות משחק ולימוד חווייתי ,תוך התאמה לצרכיו של הלומד.
חברת אשכולות:
פועלת בהצלחה רבה במאות מוסדות חינוכיים ברחבי הארץ
מנחה השתלמויות וסדנאות בחדרי מורים
מפעילה פרויקטים וימי שיא בשיתוף בתי הספר
מקיימת אירועים ואליפויות של משחקי חשיבה
משתפת פעולה עם מגוון גופים חינוכיים מובילים
כיום שיטת אשכולות מיושמת בכ 40-מדינות ברחבי העולם
תחת השם .Mind Lab c

לנו ,באשכולות ,חשוב ששיטות החשיבה של אשכולות תיושמנה
במעגלים שונים :תלמידים ,צוות הוראה וקהילת בית הספר.
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