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 הפעילותפרטי 

 תכנים מקוריים באמצעות מטלות  פתוחות ואותנטיותהסטודנטים כיוצרים של   :שם הפעילות

 תשע"ה אסטרטגיות הוראה לאוכלוסיות מגוונות  :שבמסגרתו היא בוצעה שם הקורס
 שנתי:  סמסטר

 שעתיים / שיעור כפול : משך הפעילות

 וירטואליבשיעור : הפעילות המתוקשבתסוג 

  תיאור הפעילות המתוקשבת

אותם מעולם בית הספר.   נושא שעניין  המבטא הלומדים בהפקת סרטון קצר או קליפ   בפעילות זו התנסו

שיתופית של חוליה במודל באתר הקורס. התוצר היה שיתופי  באמצעות משימה  ,הלמידה הייתה עצמאית

וכלל רציונל כתוב וקליפ קצר. ההערכה שלו התבצעה באמצעות מחוון שהוצג בפני הלומדים. במסגרת 

הפעילות עברו הלומדים תהליכי היכרות, תכנון שיתופי, איסוף חומרי גלם, הפקה והערכה. התהליך וגיבוש 

ל סטודנטיות שצילמו בארבעה בתי ספר ונפגשו רק במסגרת הקורס הווירטואלי תרם להעלאת התוצר ש

המודעות לפוטנציאל הטמון בלמידה באמצעות מטלה פתוחה ואותנטית במרחב ווירטואלי. הם פיתחו 

 אסטרטגיות שונות איך להתמודד עם זה. הלומדים הציגו תוצרים במבחר של כלים, מה שזימן הן היכרות

   והן בחינת היתרונות והחסרונות שבכל כלי.  מם עי

 com/watch?v=EFgYPrAZaK8https://www.youtube.  דוגמה לתוצר אחד:

 זיו שני, יבלונסקי אלכסנדרה, חגית עזיזי, רותי רוזנטל ושמרית זקמאת  –קטע מתוך הרציונל 

 יע לבחירה בנושאהמנ

בקבוצה שלנו בחרנו להתמקד בצילום קופסאות אוכל שהילדים מביאים לבית הספר, כאשר עיקר המיקוד 

הוא בתוכן שלהן. המטרה שלנו היא לבחון את סוג האוכל שהילדים מביאים איתם לבית הספר, האם זהו 

יד והורים בהווה או בעתיד. אוכל בריא או לא. הנושא הוא בעל חשיבות רבה עבורנו בתור מורים לעת

מגמת ההשמנה כיום מדאיגה מאד בעולם בכלל ובישראל בפרט. מנתונים של משרד הבריאות מלפני 

פחות משנה עולה כי אחד מכל חמישה ילדים בכיתה א' בישראל סובל מעודף משקל, ובכיתה ז' מדובר 

 כבר באחד מכל שלושה.

בבוקר לילדים, לחלקם יותר קל לשים חטיף בתוך הילקוט או  היום להורים רבים אין זמן להכין כריך בריא

אצל משפחות רבות לא  ערב. -משהו אחר שהילד מבקש. תופעה שממשיכה גם בשעות אחר הצהריים

מקפידים על תזונה נכונה ובריאה, ילדים מתרגלים לאכול אוכל מתועש ומלאכותי. כיום יש ילדים רבים 

 ה שעות מול המחשב וכאן מתחילה בעיית ההשמנה.שגם לא פעילים מספיק, מבלים הרב

אותנו תופעה זו מדאיגה והחלטנו לבחון אותה מקרוב על ידי צילום של קופסאות האוכל שהתלמידים 

 מביאים לבית הספר בשכבות הגיל השונות בתקווה לגלות שרוב הילדים אוכלים אוכל בריא ומזין.
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