בית ספר לחינוך

המאגר הביבליוגרפי-פדגוגי
הנחיות להתמצאות בטבלה
מבוא
מאגר המידע שלפניכם )טבלת אקסל( נועד לשרת את ציבור הלומדים בתכנית להוראת השואה
בחברה הישראלית וכן כל איש חינוך אחר ,העוסק בהוראת השואה במסגרות פורמאליות ובלתי-
פורמאליות.
אופן בנייתו של מאגר המידע נועד לענות על המטרות הבאות:
.1

.2

.3
.4

לרכז מקורות מסוגות שונות ]מחקר ועיון; סיפורת; אוטוביוגרפיות; שירה; תכניות לימוד; קולנוע
וסרטי עדות; אמנות פלסטית; תיאטרון ,מוסיקה[ שיש בהם כדי להתאים להוראת נושא השואה
בקהלי יעד מגוונים ]חט"צ; יסודי; חט"ב; חט"ע; חב"פ; חנ"מ; מורים[
לאפשר גישה קלה ונוחה למיטב המקורות בנושא השואה ,תוך מיון המידע בקלות ,על-פי מאפיינים
מרכזיים ]מחבר; כותר; שנת הוצאה; נושאים ועוד[ ,בהתאם לצורך הפדגוגי ולנטיית לבו של
הסטודנט או המורה;
לאפשר לסטודנטים הלומדים במסגרת התכנית הנ"ל לשוב ולעיין במקורות בהם נעשה שימוש
בפועל בהרצאות ובסדנאות שבתכנית;
לשמש בסיס לפיתוח תכניות לימוד מעמיקות בתחום הוראת השואה ,וזאת תוך הבלטת הזיקה בין
מבחר מקורות ,ויצירת תכנית רב-תחומית בעקבות מבחר זה.

הנחיות לשימוש ולהתמצאות בטבלה:
הטבלה מאפשרת לחלץ מתוכה בקלות את הפריטים המתאימים למטרותיכם ,למשל:
•
•
•
•
•
•

מחבר  -אתם מעוניינים להתמקד בסופר או משורר מסוים )סביון ליברכט או יהודה עמיחי(;
כותר  -אתם מעוניינים בספר מסוים ,אבל זוכרים רק מילה אחת בכותר שלו;...
שנת הוצאה  -אתם מעוניינים בחומרים חדשים בלבד )שיצאו לאור בשנה או בשנתיים האחרונות(;
סוגה  -אתם מעוניינים רק בחומרים קצרי יריעה )סיפור קצר או שיר(;
קהל היעד  -אתם מעוניינים לבחון את כל הפריטים שנועדו במקורם לגיל הגן )חט"צ( ,אבל
מתאימים כסיפור אלגורי גם לחטיבת הביניים )חט"ב(;
נושאים – אתם מעוניינים בחומרים מסוגות שונות שיש בהם התייחסות לנושא אחד :הצלה

על מנת לרכז את הפריטים העונים על כל אחת מהמטרות לעיל ,עליכם למיין את הנתונים בטבלה,
על פי אחת העמודות:
תפריט עליון – נתונים – מיין – מיין לפי – ]בחרו את סוג המיון הדרוש לכם ,במקרה זה :שנת
הוצאה[ – אישור – העתיקו מן הטבלה את השורות המתייחסות לפריטים של תוצאות החיפוש.
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