
 למורה...סיפורו של מדריך
 אבריאלה עמית



 ?מה הסיפור

 ההקשר  

 המשימה

 ...מבחר טעימות –טכנולוגיה ה

 הערכת עמיתים

 ...וכמה מחשבות לאחר מעשה



 ההקשר

 

   -קורס שנתי בלמידה מרחוק

 אסטרטגיות הוראה לאוכלוסיות מגוונות

 :השלב בקורס

 משימות ממוקדות וקצרות                 משימות פתוחות  

 חומרים באחריות המורה                חומרים באחריות הלומדים

 עבודה יחידנית                                 עבודה שיתופית

 אסטרטגיות רווחות יותר או פחות: יחידת הלימוד
,  למידה שיתופית, אינטליגנציות מרובות, הוראה במליאת הכיתה

 שילוב המשחק בלמידה, עבודת חקר

 :שלבי התהליך הלימודי
 מסמך שיתופיב -יצירת קבוצות עניין

 קישור -כתיבת מדריך למורה המתחיל
 הערכת עמיתים

 

https://docs.google.com/document/d/1uutO7qTCmpD5XkovNJhtYfn21-1wocJSjRzgsem8IZU/edit?usp=sharing
http://www.flipsnack.com/FADCDAEC5A8/fdclwpjuw.html


 
 המשימה
 

 כתיבת מדריך למורה המתחיל לאסטרטגיה נבחרת 
 
 

 תשתית רעיונית   -" ?על מה מדובר פה"
 

 המתחיליישומי למורה מדריך   -" צעד ראשון"
 
 הצגת ידע באופן מסורתי  -
 הצגת ידע באמצעות כלים דיגיטליים על פי בחירה  -
 

 כמקור השראהכלים קטנים גדולים אתר *  

 

 והעשרה למתענייןהרחבה   - ..."למיטיבי לכת"

 

http://www.flipsnack.com/FADCDAEC5A8/ftuigjmk6.html?b=1&p=1
http://digitalpedagogy.co/


שימוש  
  -בטכנולוגיה
 ...מבחר טעימות

 

 בניית אתר אינטרנט  
 (ובו סרטון הדרכה)למידה שיתופית , שילוב המשחק

 YouTube -הפקת סרטון ב
 ראיון עם מורה אודות למידת חקר ,  שלבי למידה שיתופית

 יצירת ספרים דיגיטליים

 
 

 קומיקס

 שימוש באינטרנט בעבודת חקר

 אלקטרונילוח 

 לסיכום נושא נלמד  משותף לילדי הכיתה בלוח אלקטרוני דוגמה לשימוש 

 ...ועוד

 שהובא במסגרת דוגמא לעבודות חקר אתר לעבודת שורשים 

 דף שער להצגת מידע -עיתון

 משולב בסרטון באדיו טיוב roojoom -היצג ב

 4mpסרטון הדרכה 

 

http://zoharpriel.wix.com/eduplay
http://dorshi20.wix.com/suggest
http://dorshi20.wix.com/suggest
http://dorshi20.wix.com/suggest
http://dorshi20.wix.com/suggest
https://www.youtube.com/watch?v=ZVJk44wVthI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZVJk44wVthI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZVJk44wVthI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cK2nRQAFP0E&feature=youtu.be 
https://drive.google.com/file/d/0B4aQuJDn8Nt6VmkyRjF2a0NYams/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B4aQuJDn8Nt6VmkyRjF2a0NYams/view?pref=2&pli=1
http://linoit.com/users/dganitlevi/canvases/"%D7%9E%D7%96%D7%92 %D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8"
http://linoit.com/users/dganitlevi/canvases/"%D7%9E%D7%96%D7%92 %D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8"
http://linoit.com/users/dganitlevi/canvases/"%D7%9E%D7%96%D7%92 %D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8"
http://www.dipity.com/sagivl/dt*3c02132e9426a8cc/
http://www.dipity.com/sagivl/dt*3c02132e9426a8cc/
http://tracks.roojoom.com/r/27178/
http://tracks.roojoom.com/r/27178/
http://tracks.roojoom.com/r/27178/
http://tracks.roojoom.com/r/27178/
http://www.flipsnack.com/_417275/fdn32nph2.html
http://www.flipsnack.com/Belzer/ftpm6jmpg.html
http://www.flipsnack.com/YinonDganitLevi/ftp849jc4.html






 הערכת עמיתים
 

 

 הנחיות

 שניתנהכל אחד מעריך תוצר על פי הרשימה  -הינה אישיתההערכה 

  ההערכה תעשה על פי הנחיות המשימה והמחוון שניתן 

  יש להעריך מספרית על פי שיקול הדעת וכן להוסיף נימוקים
 המסבירים את ההערכה המספרית

 (70%)והערכת המרצה ( 30%)ישוקלל על ידי הערכת עמיתים הציון 

  הערכת העמיתים לא תשוקלל אם הפער בין הערכת העמיתים
 ציוניםלהערכת המרצה יעלה על שני 

 בפועל

אפשרה להכיר אסטרטגיה נוספת 

זימנה הערכת תוצר באמצעות מחוון 

משבחות את ההשקעה, הערות חיוביות": אחוות הלומדים"הוסיפה ל ,
 התייחסות עניינית מנומקת ומכבדת לתוצר

הערות אודות הצורך שלהם במדריך בהוראה בהמשך -רלוונטיות 

 



מחשבות לאחר 
 ...מעשה

 

על אף הקיטורים!!! לא לוותר... 

 שימוש בכלים טכנולוגיים ושילובם בהוראה   להדגיםלהמשיך 

בהוראה  טכנולוגיים שילבו כלים  -להוראה של הסטודנטים השלכות
 בכיתות

 הכרחי שילובאפשרי ל שימושמ -לשלב טכנולוגיה 

 (  כגון מסמכים שיתופיים)בתהליכי הלמידה לשלב טכנולוגיה גם 
 בתוצרי הלמידהוגם 

 מעבר להקשר הקורס  ערךלתת לתוצר 

 שימוש בכלים פתוחים לעולם -הקורס והמכללהלפרוץ את גבולות-  
 'אתרי אינטרנט וכד, ויקי, בלוג

ולחשיבה בהמשך: 

 בין גופי הידע הנלמדים בקורסים השונים  כיצד יוצרים אינטגרציה
 ?דיסציפלינות וקורסי החינוך -במכללה

  כיצד יוצרים אינטגרציה בעבודת המדריכים הפדגוגיים שיקרין על
 ?  עבודת הסטודנטים

 

 



 !...?סוף הסיפור

 תודה על האפשרות להתבונן מחדש

 תודה על ההקשבה

 הארות והערות יתקבלו בשמחה, הצעות


