
 

 

 

 

  

תקציר דוח מסכם לקראת כנס דב לאוטמן למדיניות 
  2016החינוך 

      

  

  תחרות המיזמים העולמית

  רקע

עולמית תחרות  אהי אפ הגלובלית בתחום החינוך והלמידה-הסטארטחברות תחרות 
ארגונים  תלבין קבוצ MindCET בין שנוצר פורההפעולה השיתוף  .MindCET מיסודה של

אפ בתחום הטכנולוגיה - רטאסטחברות מובילי חדשנות חינוכית מרחבי העולם מעודד 
לאורך  רבים אירועיםבזו השנה השלישית  מתקיימתהתחרות  החינוכית ברחבי העולם.

  במוקדים שונים בעולם.והשנה 

מסלול  – למדיניות החינוך בתחרות מסלול מיוחד בשיתוף פורום דב לאוטמן
   :תרבותי-שיח בין

וסובלנות בין קבוצות  מסלול מיוחד לעידוד מיזמים הפועלים לקידום שיח שיתוף פעולה
  בעלות זהויות נבדלות.

Intercultural Dialogue Track: Encourage startups which operate to promote 

dialogue, tolerance and co-operation between groups with distinct identities 

  

  GESAתרבותי במסגרת תחרות -ביןמסלול שיח 

שיח הבמסלול  60 ןאפ, מתוכ- רטאסטחברות  450תחרות להגישו מועמדות  הכול סך
 בולטים בהשתתפותם .המיזמים שהוגשו מגיעים ממגוון רחב של מדינות תרבותי.- ביןה

  הלטינית. מיזמים מארצות הברית ומאמריקה
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 תחרות מקומית.במיזם נמדד בכל מדינת מוצא ה (א) :ערוציםהמיזמים עוברים מיון בשני 
לבחינה משותפת של נציגי הפורום  ותעובר ותהמועמדהחברות ראשוני הניפוי הלאחר (ב) 

  עם צוות התחרות. 

פני פאנל שופטים נבחרים המייצגים ליעלו לשלב הגמר ויציגו  ותהנבחר שלוש החברות
  ותיות, השקעות וחינוך. תרב-רב

 : לשלב הגמרהמיזמים  לבחירתהקריטריונים 

  .אמיתיתרבותי -רבעונה על צורך מיזם ש .1

 באיכות גבוהה.מוצר ה .2

 מציאותי.מודל עסקי מיזם בעל  .3

  .חדשני בתחום הפדגוגימיזם  .4

  .פוטנציאל התרחבות מיזם בעל .5

  

  לגמר: שהגיעו השנהפ א-הסטארט שלוש חברות

Interacpedia – של סטודנטים מכל לפתרון בעיות  משותף סיעור מוחות – קולומביה

  .העולם

Pen Pal Schools – לימוד בינלאומי משותף – ארצות הברית.  

I Tandem – משתמשים משותף שללימוד שפה  – איטליה. 

# of Startups
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Interacpedia 

 www.interacpedia.comאתר: הכתובת 

  www.youtube.com/embed/dAFIuZ6FD9I: ההסברקישור לסרטון 

  : קולומביהמקום מושבה של החברה

מיליארד סטודנטים ברחבי העולם כדי  1.4שמטרתה לחבר המוצר הוא פלטפורמה 
אוניברסיטאות לוממשלות ליזמים, ללחברות,  הסטודנטים יסייעועולם. בלפתור בעיות 
באוניברסיטאות.  שמתקיימים של קורסיםפרויקטים בשימוש  באמצעות לחדש וליזום

הפלטפורמה משום שלשוק העבודה  שיטות הגיוס של סטודנטיםהמוצר יכול לשנות את 
  לפתור אתגרים, לנהל ידע, ועוד.  בו המשתמשיםשל הסטודנטים  נותנת מידע על יכולתם

מקשרת בין חברות, אוניברסיטאות וממשלות על השיתופית פלטפורמה חדשנית מדובר ב
לפי . )ותורלוונטי ות, מעשיותמהנ חינוך בדרכיםידי מתודולוגיה של יצירה משותפת (

המספק שירותי ניהול פרויקטים וחיבור מוצר  בנמצא כיוםאין  ,המחקר שהחברה עשתה
  לעולם המעשי עבור סטודנטים. 

ערים שונות.  6- אוניברסיטאות ב 30- סטודנטים מ 3,000 במוצר בעולם משתמשים היום
  חברות גדולות.   35 משתמשות בובקולומביה 

תשלומים לשירותים נוספים על  חברות שיעשו מינוי לאתר,המודל העסקי מתבסס על 
שיתרמו מכספן  קרנותעל ובתוך הפלטפורמה שלא ניתנים בחינם לכל המשתמשים 

שאחד מהם הוא גם היו"ר  ,משקיעים 3וישנם  ,$אלף  110 למיזם. עד היום גויסו למיזם
  של החברה. 

   .קטגוריות: אקדמיה, חינוך מבוגרים, תעשייה

  

Pen Pal Schools  

  /www.penpalschools.comאתר: הכתובת 

  https://vimeo.com/166889718: ההסברקישור לסרטון 

  צות הברית: ארמקום מושבה של החברה

הראשון שמחבר בין  , והואמחבר בין תלמידים מרחבי העולם ללמידה משותפתהמוצר 
עבור  אמיתיים שניתן לכמתמאפשר מדדים וכני למידה איכותיים ותוכנה איכותית לבין ת

על אתגרים  ולומדיםומעלה משתפים פעולה בקורסים ברשת  9ילדים מגיל  ידים.התלמ
, אישית- ןביעבודה משותפת. התלמידים מתרגלים תקשורת בגלובליים ותרבויות שונות 

הערך המוסף של המוצר הוא . מקווןכתיבה ולמידה, אוריינות טכנולוגית ושיתוף פעולה 
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 180-פעיל בתלמידים, והוא  100,000מוצר ב משתמשיםכיום  המורים. נם שלזמבסכון יחה
  הודו. ומסקנדינביה, אנגליה  בעיקר והשאר מארצות הברית מהמשתמשים 55% .מדינות

. מומחים בתחום הטכנולוגיה והחינוךממשקיעים וממאקסלרטורים,  וגויס $ 870,000
הוא  חשוב$. ערוץ מכירות  10 במחירלמורים  ת מינוי חודשימכירהוא המודל העסקי 

  . )ועוד ,DELL ,Time For Kids(השותפים 

  .יסודי, חינוך מבוגרים, אקדמיה-ועלקטגוריות: חינוך יסודי 

 

I Tandem 

   www.itandem.it/enאתר: הכתובת 

  www.youtube.com/embed/Ni_O9aKXFYQ: ההסברקישור לסרטון 

  : איטליהמקום מושבה של החברה

כרגע בשלב  נמצא ;תקשורת אנושיתבהמוצר הוא פלטפורמה ללימוד שפות הדדי 
 חדש למצוא מקום מגוריםוהביתא. המוצר מאפשר בלחיצה אחת ללמוד שפה חדשה 

דה חדשה במקום חדש. החיבור בין אנשים נעשה על ידי אלגוריתם מיוחד שאוסף עבוו
פרטים שהם נותנים על עצמם ועושה את ההתאמות ה לפימידע על המשתמשים 

שוק העיקרי הוא סטודנטים ה, ההשותפים שתומכים במוצר בשלב ז לנוכחהרלוונטיות. 
להתרחב לכל העולם. השוק המשני הוא  היא השאיפה , אבלאירופהממדרום אמריקה ו

  . מכל העולםאנשי עסקים 

מאקלסטורים  € 33,000מקמפיין קיקסטרטר, ועוד  € 6,000יסו ואין משקיעים בשלב זה. ג
בעלי לו , למורים לשפותאוניברסיטאותלנויים ימ מכירתתחרויות. המודל העסקי הוא מו

  דירות. 

   .קטגוריות: אקדמיה, חינוך מבוגרים

 


