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שימוש בסמארטפון  -" תקשורת מקדמת"  

 ליצירת סיפורי וידאו כמפגש חינוכי

 

ישפהרן   
 



ניתוח מפגשים חינוכיים כאירועי תקשורת  . 1
 בין אישיים

הסטודנטים מעלים מצבים בהם נתקלו או •
חוששים להיתקל בהם ויוצרים מהם סצנות  

שעליהם  , מצולמות באמצעות הסמארטפון
מקיימים דיון ומנתחים על פי מודל התקשורת  

 ולצלמן נוספותבמטרה לגלות אלטרנטיבות 

מרכזיות  מיומנויות שלוש  יות/הסטודנטיםבמהלך הקורס רוכשים 

":תקשורת מקדמת"בסמארטפון ככלי ללשימוש   

https://youtu.be/MS33TwPVjW8


שימוש במודל להתמודדות וניתוח  . 2
 מצבים חברתיים בכיתה

מזמינים את התלמידים להפוך מצבים  •
אירועים אקטואליים לסצנות  / חברתיים 

  נוספותבמטרה לגלות אלטרנטיבות 
 ולצלמן

?למה דווקא באמצעות צילום סיפורי וידיאו  

https://www.youtube.com/watch?v=oMrehQeA2ZM


 (self efficacy)עצמית מסוגלות  :(Bandura)בנדורה אלברט 

היא יישום  של גישת בנדורה באמצעות יצירת סיפורי  " תקשורת מקדמת"

בתהליך  , שמשמעותה צפייה בביצועים שלי ושל אחרים ושיפוטם, וידיאו
 .למידה המביא לידי ביטוי את  כל אחת מארבע החוויות

להעצמה אישית תלויה בתחושת המסוגלות  היכולת , על פי בנדורה
 :חוויותשמתרחשת באמצעות ארבע  , העצמית

 חוויית ביצוע משימות. 1

 צפייה בדומים לנו המצליחים. 2

 שכנוע מילולי על ידי דמות משמעותית. 3

 .עוררות רגשית נמוכה שלא תחבל בעיבוד הקוגניטיבי. 4



יצירת מערכי שיעור להבניית ידע . 3
 באמצעות צילומי סרטונים בסמארטפון  

ֹּאֶמר ַקיִן ח וַיְִהי ִבְהיֹוָתם  ; ֶהֶבל ָאִחיו-ֶאל, וַי

   .ֶהֶבל ָאִחיו וַיַַהְרֵגהּו-ַקיִן ֶאל וַיָָקם, ַבָשֶדה

 ,להוציא פלאפונים ולהתחיל לצלם את דעתכם

 :  הממים 4-דרך תסריט המורכב מ
 

 ?מקום      ? מה     ?מתי      ?מי



 ?מדוע -החמישית ' המ

" לכל רגע חולף יש עבר מפואר"
 (שימבורסקה)

 

 

לאירוע  מבררים עם התלמידים את הסיבות . 1

   .פי הסרטים שהם הביאועל 

 העבר עלהמורה נותן נתונים נוספים . 2

 .המקור סיפור פי על המפואר

 לסרטיםחיבורים  העת בודק עם התלמידיםכל 

 .כיום דומים למצביםהאם יש דוגמאות ו שיצרו

?למה דווקא באמצעות צילום סיפורי וידיאו פרי יצירתם  



 (  (PLAY" שעשוע"

, פעילות של ילדים קטנים•
,  הניכרת בהיעדר כללים

פרט לאלה שהילד 
המשתעשע כופה על עצמו 

  לשנותםכללים שאפשר )
מציאות  , (בכל עת

ופנטסיה משמשות בו 
ואין לו כל  , בערבוביה

מטרה פרט לפעילות  
 .  עצמה

הן מתייחסות  . אין הן זהות במובנן" משחק"ו" שעשוע"המילים 

:לדרגות התפתחות שונות  

"הורה מתקבל על הדעת/ "ברונו בטלהיים   

 (GAME" )משחק"

,  כ פעילות תחרותית"בד•
הניכרת בחוקים שהוסכם  

שלעיתים , עליהם מראש
קרובות הם חוקים  

חיצוניים שנכפים על 
כללי  " –המשחקים 

 ;  " המשחק



,  יקבלו את מלוא משמעותם, הלמידהו כדי שהמשחקים

התנסותו המוקדמת של הילד בשעשוע חייבת לספק 

משום כך ילדים שלא היו להם . להם בסיס מוצק

הזדמנויות רבות להשתעשע והוריהם לא השתעשעו  

בלעדי ההתנסות של   -מתקשים בלימודיהם  –אתם 

אין הילדים סומכים על עצמם , הצלחה בשעשוע

   .שיצליחו בבית הספר

, יותר מכל פעילות אחרת, השעשועבאמצעות    

החיצוני ומעבד  הילד משיג שליטה על העולם 

 הכלים להם/ המילים / חוויות שלא היו לו הידע 

"הורה מתקבל על הדעת/ "ברונו בטלהיים   



 :ה"תשע, סטודנטים ממשובי

 שיר

 

 

,תודה על ההקשבה  

 רן ישפה

נתן לי פרספקטיבות אחרות לקחת את   ,פיתח לי את החשיבה המעשית"•

הקורס נתן לי כלי שהרבה מורים מפחדים להשתמש בו וזה   ,ההוראה שלי

 ,הוא הסביר לנו איך אפשר לנצל את המדיה לרשותנו ולעבוד עם קבוצות ,הטלפון

 ".יש לי כבר כמה רעיונות לשיעורים פרטניים וגם למליאה

 

 ,הייתי מגיעה לשיעור אף על פי שהשעה הייתה מאוחרת עם חיוך ועם כיף גדול"•

השיעור תרם לי רבות לראות את הילד יותר מאשר את עצמי ואיך אני יכולה  

 ".להעביר לתלמידים ערכים באמצעות המדיה ועדיין ללמד אותם את תוכן השיעור

 ,  תלמידים"

 נא להוציא פלאפונים

 !"ולהתחיל ללמוד

D:/סמינר הקיבוצים/01 - אתה פלא - חוה אלברשטיין.mp3

