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פלטפורמה מאפשרת הנגשה של חינוך בלתי פורמלי של אישים והיסטוריה   :תיאור הפתרון
 באמצעות מציאות רבודה

 חינוך באמצעות מציאות רבודה :במה עוסק המיזם

תוך אינטראקציה בין   למידה חברתית חווייתית תוך לקיחת חלק פעיל באירוע: תקציר הפתרון
 המשתתפים.

המאפשרת להחזיר את עולם   ,Open Sourceפלטפורמת: להצגת הפתרוןתיאור מקיף יותר 
 .הדמיון והפנמה של אירועים היסטוריים, באמצעות טרנד המשחוק, במציאות רבודה

משפחות מטיילות,  \הבעיה אותה אנו רוצים לפתור היא חוסר החיבור של בני נוער :הבעיה
להיסטוריה ולתרבות של המקום. אנו לוקחים את ''הבעיה'' שישנה היום אצל בני נוער, החיבור 

 התמידי לטלפון והופכים את הטלפון למרחב למידה אינטרקטיבי וחוויתי. 

, GBIפלטפורמת  :כיצד הפתרון שלכם פותר את הכאבתארו את הפתרון בצורה ברורה להבנה, 
מציעה שלוש פתרונות מרכזים. ראשית באמצעות המציאות הרבודה אנו מחברים את העולם 
הטכנולגי להיסטוריה ומחזקים את עולם הדמיון ההולך ונעלם בקרב בני הנוער. פתרון נוסף 

וער בדרך שיהיה להם יותר קל שהפלטפורמה מציעה היא ההנגשה של התכנים החינוכיים לבני נ
 להתחבר אליה.

 שוק החינוך והתיירות :השוק

לטפורמה שאנחנו תרון התחרותי שלנו על פני המתחרים בשוק היא, שהפהי :היתרון התחרותי
החדשנות שאנחנו מציעים היא האפשרות של מציאות רבודה מציעים היא חדשנית ואינה מוכרת. 

כמו שיש היום, אלה שהדמויות מתוך הפלטפורמה יכולות דרך הטלפון, לא רק בתלת מימד 
וכך לייצור שיח משותף ולימודי ובנוסף אינטרקציות  ''לתקשר'' עם המשתמש של הפלטפורמה

 . נוספות בין המשתתפים

המטרה שלנו היא "להפוך את הלימון מה הופך את הפתרון שלכם לכזה המביא ערך ייחודי? 
המסכים, ולהפוך אותם  –אויב" הכי גדול של בני הנוער כיום ללימונדה" כלומר, לקחת את ה"

 לאמצעי חינוכי ומלמד.

 : הצוות ודרכי תקשורת )מייל(

 tamar.sachish@gmail.com - סחיש תמר

 kessaryg@post.bgu.ac.il -גל קיסרי

 badarov@post.bgu.ac.il -נסטיה בדרוב

 Barorz@post.bgu.ac.il -זהר בר אור

 Ksarebb@gmail.com -בני קיסרי

 Dvaleria@bgu.ac.il -ולריה דינוב
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