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מבוא
מהפיכת המידע המתחוללת בעשורים האחרונים משפיעה רבות על אופן הלמידה בבתי הספר.
מערכת החינוך עומדת בפני אתגר חינוכי גדול למציאת הדרכים להכין את התלמידים לחיים
במאה ה ,21-ובכלל זה הידע ,מיומנויות וערכים שיהיו נחוצים לחיים בעולם הטכנולוגי .תפקיד
מרכזי יתפסו מיו מנויות של עבודה שיתופית ,חשיבה יצירתית וביקורתית ,אוריינות ועוד (לוי ,ג,
.)2010
יחידת הלימוד המוצגת בעבודה זו מבוססת על העקרונות הנ"ל .ביחידת הלימוד מושם דגש רב על
למידה שיתופית ,אוריינות מדעית ואוריינות מידע ,יצירתיות וביקורתיות .היחידה עוסקת בנושא
מחלות מערכת הנשימה ,השפעות עישון וזיהום על מערכת הנשימה – נושא שמעורר רצון ללמידה
אצל התלמידים ויכול להתחבר לעולמם.

מערך שיעור
 .1תכנון מערך שיעור
במערך השיעור בחרתי להשתמש בכלים המצריכים חיפוש מידע ,הערכתו ותמצותו וכן למידה
שיתופית .מיומנויות אלו חשובות מאוד לדעתי לתלמידי המאה ה.21-
קישורים :לוח  ,Padletבוחן ב ,google forms -הערכת עמיתים ב.google forms

אפיון השיעור:
תחום דעת/מקצוע ההוראה:

ביולוגיה

נושא הפעילות והרציונל לבחירה:

מחלות מערכת הנשימה.

מאפייני הנושא:

נושא חובה  +הרחבה

אוכלוסיית היעד:

כיתה י' – מבוא לביולוגיה
כיתה הטרוגנית ובה תלמידים חזקים ותלמידים
חלשים ,תלמידים בעלי רמות שונות של מוטיבציה
ללימודי מדע.

מטרות הפעילות (תוכן ומיומנויות):

-

התלמידים יחפשו מידע באינטרנט ,יעריכו
את מהימנותו ויתמצתו אותו.

-

התלמידים ילמדו בלמידה שיתופית ויצרו
תוצר קבוצתי

-

התלמידים יאתרו סרטון העונה לקריטריונים
מסוימים ,יערכו אותו ויעלו אותו כחלק
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מהתוצר שלהם.
-

התלמידים יעריכו את עמיתיהם

-

התלמידים יבחרו תת-נושא המעניין אותם
ויעמיקו בו.

דרישות קדם לפעילות:

-

התלמידים ישתמשו בידע שרכשו על מערכת
הנשימה בעבודתם

-

התלמידים ילמדו מחבריהם לכיתה

ידע על מערכת הנשימה ,מבנה ותפקוד

קונטקסט הלמידה – אופן ההשתלבות בפעילות סיכום נושא מערכת הנשימה
הכיתתית:
משך הפעילות:

שיעור כפול

דידקטיקה  /אופי הפעילות:

למידה שיתופית

סוג הפעילות:

חיפוש מידע ברשת

כלים ואפליקציות מבוססות רשת ששימשו  – Padletתוצר שיתופי ,מאפשר כתיבה וצירוף
לבניית הפעילות:
סרטון ו/או תמונה .אטרקטיבי ואסתטי ויזואלית
(כלים מבוססי גוגל והרציונל לשימושם )
 – Youtubeשימוש בסרטונים מתחבר לעולמם של
התלמידים ומגביר את המוטיבציה שלהם ללמידה.
בחירת סרטון טוב היא כלי לימודי מצוין דרכו
התלמידים לומדים על הנושא וכן בוחנים מידע
באופן ביקורתי.
 + Google formsפלוברו– החלפת הבוחן המודפס
בבוחן דיגיטלי יכולה להוריד את המתח הנלווה
לביצוע בוחן וכן יש לה יתרון במענה אוטומטי
מיידע לתלמיד.
* הפעלת הפלוברו ותכנות הבדיקה האוטומטית
תתבצע לאחר מענה התלמידים על הבוחן.
תפקיד המורה בפעילות:
(סינכרוני /אסינכרוני :תמיכה והנחייה במהלך הנחייה ותמיכה במהלך פעילות התלמידים
פעילות התלמידים ,לאחר הפעילות ,התייחסות
לקשיים ,משוב)
 .1מודעה על קיר שיתופי – כולל סיכום כתוב

תוצרי תלמיד:

וסרטון על המחלה.
 .2שלוש שאלות רבות-ברירה על המחלה (יישלחו
למורה בצירוף התשובות)
 .1הערכת עמיתים של התוצר

דרכי ומדדי הערכה:
4

(משוב מידי ,הערכת עמיתים ,הערכת המורה)

 .2משוב אוטומטי על בוחן
 .3הערכת המורה על הביצוע והעבודה השיתופית

תשתית נדרשת:

מחשב לכל ילד
מחשב וברקו
גישה לרשת

 .2הערכה/רפלקציה:
יחידה זו לא הוטמעה בכיתה .היחידה הוטמעה בכיתה בגרסה אחרת ,תוך שימוש בכלים
דיגיטליים שונים :כתיבת בלוג בקורס מוודל כיתתי ושאלון  Kahootלסיכום ,שהתלמידים
חיברו את שאלותיו (כמו בתכנון כאן ,כל קבוצה חיברה  3שאלות) .הפעילות הייתה מוצלחת
מאוד והתקבלה על ידי התלמידים בהשתתפות פעילה מאוד ,מעורבות רבה ותגובות מאוד
חיוביות בסיום הפעילות .התלמידים נתקלו בקשיים טכניים בהטמעת הסרטונים בפוסטים
שלהם בבלוג ,אך קשיים אלו נפתרו בקלות תוך כדי העבודה בסיועי .התלמידים נהנו מכתיבת
תגובות לפוסטים של קבוצות אחרות וכמובן מהקהוט .הרגשתי (וגם ראיתי) שהתלמידים למדו
רבות מכתיבת המודעה ,חיפוש הסרטון ,הערכת העמיתים וחיבור השאלות.
השיעור המתוכנן יהיה אפילו מוצלח יותר לדעתי .הלוח השיתופי מאוד ילהיב את התלמידים
והם יתאמצו ליצור מודעות טובות ,מעמיקות ואטרקטיביות.
 .1הערכת השיעור על פי מחוון שמיר-קלי .השיעור המתוכנן -
א .דורש מהלומד מגוון מיומנויות חשיבה – השיעור דורש מהתלמידים לחפש מידע
רלוונטי ,להעריך את מהימנותו ואמינותו .לאחר קריאת המידע התלמידים נדרשים
לתמצת את הכתוב ולכתוב סיכום במילים שלהם .חיבור שאלות דורש מיומנויות חשיבה
ברמה גבוהה ואפקטיבי במיוחד ללמידה.
ב .משלב עבודה שיתופית משמעותית – כל הפעילות הנה פעילות שיתופית ומשמעותית
ג .מתחשב בעולמו של הלומד – מניסיוני ,תלמידים מתעניינים מאוד בגופם ובמיוחד בכל
הקשור למחלות באדם .נושאים כגון עישון ואסתמה מעסיקים את התלמידים בגיל הזה
רבות.
ד .מכוון לתוצרים עשירים – השיעור דורש  2תוצרים עיקריים :מודעה על מחלה של
מערכת הנשימה (הכוללת סיכום כתוב וסרטון הסבר) וחיבור שאלות לתרגול.
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ה .משלב הערכה שזורה – הפעילות כוללת הערכת עמיתים באמצעות טופס אלקטרוני
והערכה אוטומטית על בוחן.
 .3יישום
מהלך השיעור
זמן
10
דקות
60
דקות
15
דקות

מהלך ההוראה
פתיחה

תיאור הפעילות
המלצות למורה
הנחיות לתלמיד
סיכום הנושא הנלמד והנחיות לפעילות

התנסות והמשגה

פעילות קבוצתית (מתואר במערך)

יישום

בוחן דיגיטלי – היכנסו לקישור או סרקו את הקוד
וענו על השאלות


 5דקות סיכום ורפלקציה
שיעורי בית  /העשרה
(לא חובה)

הערה :הבוחן המוצג כאן בנוי משאלות שחיברו
התלמידים

דיון כיתתי

ביבליוגרפיה
לוי ,ג .)2010( .מיומנויות המאה ה 21-מבט אל בית הספר של העתיד ,כתב העת אאוריקה! גיליון .31

נספחים
נספח  – 1הנחיות לתלמידים
פעילות – מחלות ופגיעה במערכת הנשימה
 .1התחלקו לקבוצות של  4תלמידים.
 .2בחרו את אחת ממחלות הריאות ברשימה הבאה:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.

אסתמה
דלקת ריאות
סרטן ריאות
ציסטיק פיברוזיס ()C.F

שחפת
ברונכיטיס
שעלת
SARS

 .3חפשו מקורות מידע על המחלה שבחרתם .בחרו לפחות שני מקורות מידע מהימנים.
 .4כתבו מודעה ללוח השיתופי על המחלה שבחרתם .המודעה שלכם צריכה לכלול
את המידע הבא:
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o
o
o
o
o

שם המחלה
הגורמים למחלה
תסמיני המחלה
טיפול ומניעה של המחלה
מידע נוסף שתרצו להוסיף

אפשר להוסיף תמונות למידע הכתוב.
הקפידו לכתוב בסוף המודעה שלכם את מקורות המידע עליהם התבססתם.
 .5חפשו סרטון שיסביר על המחלה שבחרתם .צרפו את הסרטון לפוסט שלכם .הסרטון צריך
לענות על הקריטריונים הבאים:
o
o
o
o

קצר (עד  5דקות)
מסביר באופן ברור על המחלה
המידע המוצג בסרטון רלוונטי ואמין
אין בסרטון תוכן פוגעני בשום צורה

 .6חברו שלוש שאלות רבות-ברירה ("אמריקאיות") על המחלה שחקרתם ושלחו למורה בצירוף
התשובות הנכונות.
 .7קראו את המודעות וצפו בסרטונים של הקבוצות האחרות והעריכו את עבודות עמיתיכם
בטופס הבא.

נספח  – 2דוגמאות לפוסט מהבלוג במוודל
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