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 הסטודנט כיוצר, משתף ומלמדתעתועי התפיסה והזיכרון:  :שם הפעילות

 עבודת אמצע קורס. בקורס עדות ראייה: סרטון פשיעה. בקורס הרשעות שווא: סרטון פשיעה וסוגסטיה.

   עדות ראייה, הרשעות שווא :היא בוצעה םשבמסגרת יםשם הקורס

בשילוב עם  , האורכת מספר שעות;מחוץ לשעות הקורסעבודה עצמאית של הסטודנטים : משך הפעילות

 דקות. 7-51בין והדיון עליה אורכות  הצגת העבודה בכיתה. הצגת העבודה בכיתה

 באמצעות מכשירים ניידים: המתוקשבת סוג הפעילות

 תיאור הפעילות המתוקשבת

'הרשעות שווא' עוסקים בטעויות התפיסה והזיכרון העיקריות העלולות להשפיע -הקורסים: 'עדות ראייה' ו

על תוצאות המשפט, ובמיוחד על ידי הרשעות שווא )הרשעתם של חפים מפשע(. על הסטודנטים להגיש 

של הסרטון  סטודנטים( בצורת סרטון שנוצר באמצעות מכשיר הסמרטפון. עניינו 2-4עבודה קבוצתית )

הוא מעשה פשע מבוים. בקורס 'עדות ראייה' עליו להמחיש את אחד המשתנים אשר נלמדו כיכולים 

לפגוע בנכונות הזיהוי על ידי עד הראייה. בקורס 'הרשעות שווא' הסרטון ימשיך ויראה את ניסיונו של 

על השאלות המיועדות הסטודנט להשתיל זיכרון כוזב )סוגסטיה( אצל נבדקים ואת תשובותיהם של אלה 

לבדוק את הצלחת הניסיון. בשלב השני, מוצגת העבודה בפני הכיתה, כאשר חברי הקבוצה המציגה 

מחליפים את המרצה, ומציגים בפני המרצה ויתר הסטודנטים את הסרטון שערכו, תוך בחינת הידע 

ן, מציגים חברי הקבוצה וההבנה של הקהל לגבי הנושאים המועלים בו, ועריכת דיון בנושא. בשלב האחרו

והקהל את מסקנותיהם ובוחנים האם החומר הנלמד אכן יושם בעבודה ומהן תובנותיהם לגבי ההשלכה 

של ממצאי עבודתם על טעויות התפיסה והזיכרון בכללן. הציון על העבודה ניתן לחברי הקבוצה על ידי 

 חבריהם לכיתה.

תוכנית התקשוב הלאומית גורסת כי יש להכשיר את התלמידים להיות יזמים יצירתיים וממציאים 

מקוריים, וכי כדי לממש את המטרה הזו יש לעבור מהוראה של מסירת מידע להוראה של פיתוח הבנה 

, וחשיבה. יצירת הסרטונים כוללת למידה שיתופית פעילה בה הסטודנטים קובעים כיצד תיראה הפעילות

 מה תהיה איכותה, וכיצד לשתף את חבריהם ביצירתם ובהשלכותיה על המציאות שמחוץ לכיתת הלימוד. 
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