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מבוא
במאמרם של ד"ר רפי נחמיאס וד"ר דוד מיודוסר  -שילוב אינטרנט בחינוך מתוך כתב העת
אאוריקה מתארים הכותבים איך כיצד תוך שנים מעטות הפך האינטרנט לכלי של תקשורת
המונים המשפיע באורח מהותי על הדרך של אנשים לצרוך מידע וכפועל יוצא מכך משפיע גם על
הדרך בה אנשים לומדים.
אנשי חינוך בכל העולם יוצרים שינוי בתהליכי ההוראה והלמידה ע"י שימוש משמעותי בכלים
המופיעים באינטרנט  -כלים המרכזים מידע ובכך הופכים למקור מידע עבור הלומדים ,כלי
יצירה ואינטראקציה לימודית וכמובן כלי לתקשורת בין המורה לתלמידיו ובינם לבין עצמם
כחלק מתהליך הלמידה.
במאמרם של אתי טל  ,ד"ר רחל מינץ ,ד"ר מירי דרסלר -פורשים כנפיים :מיזם להטמעת תקשוב
בלימודי מדע וטכנולוגיה באאוריקה מציינים הכותבים כי הסביבה המתוקשבת החדשה שנוצרה
מצריכה הכשרה של צוות ההוראה לסוג חדש של הוראה בו לעומת העבר בו המורה היה סוכן
הידע הכמעט בלבדי לתלמידי הכיתה ,כיום המורה צריך להיות מיומן בהנחית התלמידים
ובהכשרתם במהלך רכישת מיומנות של מידענות לצד מיומנויות החקר ,מיומנות של שימוש נכון
במדיה החזותית לצורך הצגה מיטבית של תוצרים ,ולמעשה התפתחו במקביל לכך תיאוריות
למידה חדשות ומתוכן נגזרים צרכים חדשים.
הלמידה כיום יותר משהיא ספיגת ידע ע"י התלמידים מאופיינת בהבניה עצמית של ידע חדש ע"ג
ידע ישן ובתהליך ארוך אותו ידע חדש מהווה בסיס המאפשר לתלמיד להשתמש בו לצורך הבנית
ידע חדש נוסף בתהליכים של הכללה ,מתן הסברים ,הדגמה ועוד .הלמידה נעשית בתווך חברתי
תוך קבלת תגובות ומשובים וכל התהליך הזה שבחלקו התקיים גם לפני כן ,מתקיים עכשיו גם
ברחבי הרשת כאשר הלמידה פורצת את גבולות זמן ומרחב הלימוד הבית ספרי ומעבר לשיתוף
הלימודי בין חברי הכיתה ,הלמידה עשויה להתרחש תוך שיתוף בין לומדים מאזורים גיאוגרפיים
שונים .תהליך רחב זה הופך את הלמידה לרכישת מימנויות מסדר חשיבה גבוה.
בהתאם לאמור במאמרים אלו פיתחתי יחידת לימוד הנעזרת בכלים מתוקשבים לצורך קבלת
תוצר למידה שיתופי .המידע נאסף ע"י התלמידים ברשת תוך הנחיה שלי בנוגע לאמינותו ואיכותו
ולסיום ,הלמידה מושפעת גם מנתינת וקבלת משוב על תוצריהם כך שהידע שהם רוכשים מובנה
על ידם ע"ג פלטפורמה שניתנת להם בתחילת התהליך המכילה עקרונות מנחים לאיסוף הידע ,
לארגונו ולהבנתו.
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תכנון הפעילות
מצורפת כאן מטלה שהינה פתיחה לנושא המערכות בגוף האדם .במטלה זו על התלמידים להנות
מצגת שיתופית בה כל קבוצה בונה  2מתוך השקופיות בהתאם למערכת שעלתה בגורל הקבוצה.
המערכות הינן אלו שנלמד לעומק בהמשך השנה אולם לנוכח העובדה כי המערכות השונות
שלובות זו בזו באספקה או קבלת חומרים/אותות ממערכות שונות ,טוב שהתלמידים יערכו
הכירות קצרה ושטחית לגבי מבנה המערכות השונות ותפקידיהן וכן יתרגלו את הנושא של
התאמה בין מבנה לתפקיד באיברים שונים.
ערך מוסף הוא תרגול מיומנות כתיבת מצגת באופן מתומצת ,ביקורת אתרים והוצאת העיקר
מעודף המידע שהם נתקלים בו במהלך שיטוטיהם באינטרנט [גם אם מדובר באתר מהימן ללא צל
של ספק ,התלמיד בד"כ יתקל בו בעודף מידע שבחלקו גם אינו מובן .ועליו לדעת לזהות מתוך
המלל הרב את המידע המדויק עבור המטלה .לרוב יהיה על התלמיד גם לנסח מחדש את המידע
כך שיכנס לתבנית שנדרשה ממנו במצגת]
במהלך העבודה מובן שכל קבוצה תתמחה במערכת אותה קיבלה באופן יחסי לשאר הקבוצות.
אולם בסיום העבודה יכירו התלמידים את כל השקופיות כאשר ניתן לבצע זאת בשני דרכים
בהתאם לזמן העומד לרשות המורה.
 .1הצגת כל שקופית ע"י חברי הקבוצה בכיתה – ארוך יחסית ויש לוודא מראש תיחום של
זמן מדויק לכל שקופית.
 .2מעבר עצמאי בבית על השקופיות ומענה על שאלות רלוונטיות במקביל
מאחר ומדובר במצגת שיתופית ,כל המידע שנוצר ע"י הקבוצות השונות נגיש לכל אחד
מהתלמידים בלחיצת כפתור .השימוש ב  thinglinkמאפשר להטביע מידע רב בשקופית בלי ליצור
עומס ויזואלי למתבונן בשקופית
קישורים לישומים הנדרשים:
 https://www.thinglink.comאתר המאפשר להוסיף ע"ג תמונה נקודה חמה שבמעבר עכבר
עליה מופיע טקסט או פריט שהוכנס ע"י התלמידים – במקרה שלי מדובר במידע על האיברים
השונים במערכת.
 - http://zik.co.il/maarachot1קישור מקוצר לקובץ המצגת השיתופית  -מאפשר להקליד את
הקישור גם אם אין ברשותם את הקובץ הדיגיטלי עם ההוראות.
הקובץ עצמו יושב בדרייב שלי ואני מקבלת למייל כל תגובה שהם מכניסים לשקופיות השונות
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אפיון השיעור:
תחום דעת/מקצוע ההוראה:

ביולוגיה – מבוא לגוף האדם

נושא הפעילות והרציונל לבחירה:

הכרות מוקדמת ושטחית עם המערכות
בגוף האדם ותפקידיהם לקראת לימוד
היחידה של מערכות בגוף הדם בדגש
הומאוסטזיס

מאפייני הנושא:

נושא חובה

(נושא חובה  /בחירה  /בגרות  /העשרה;
היקף בתוכנית הלימודים)
הקדמה למערכות השונות בגוף האדם:
מערכות :העיכול ,העצבים ,נשימה,
הפרשה ,הפרשה פנימית ,הובלה [יתפצל
לפי הצורך לתתי מערכת – הלב וכלי הדם,
נוזל הדם ומרכיביו]

פרוט הנושא ותתי הנושאים:

כיתות י
אוכלוסיית היעד:
(גיל ,כיתות לימוד ,שונות ,מוטיבציה ,ישנם  2אפשרויות:
סגנונות
מיוחדים)

למידה,

צרכים

ומאפיינים כיתות כלליות שלומדות את המבוא ולא
ממשיכות למגמה
כיתת מגמה
ניתן יהיה להתאים את עומק הדרישות
בהתאם לרמת הלימוד הנדרשת מהכיתה.
הכירות מוקדמת ושטחית עם המערכות
השונות בגוף האדם לנוכח העובדה כי
במהלך הלימוד המעמיק יותר במערכות

מטרות הפעילות (תוכן ומיומנויות):

השונות נדרשים לעיתים קרובות להתיחס
להשפעת מערכת אחת על אחרת והיכרות
מוקדמת עם תפקידי וחלקי המערכות
יכולה לסייע.
אין

דרישות קדם לפעילות:

קונטקסט הלמידה – אופן ההשתלבות מבוא
בפעילות הכיתתית:
 מבוא לנושא
 הנושא בשלמותו
 סיכום לנושא
 שיעורי בית
 אחר
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שני שיעורים

משך הפעילות:
 שיעור
 סדרת שיעורים

למידה שיתופית משולבת בלמידה עצמית,
חלקה הגדול של המטלה יתבצע בבית

דידקטיקה  /אופי הפעילות:
 למידה עצמית
 למידה שיתופית
 עבודת בית

התלמידים ידרשו לחיפוש מידע ברשת

סוג הפעילות:
 חיפוש מידע ברשת

והצבתו בשקופיות לאחר עיבוד

 ניתוח טקסט
 תרגול לקראת בחינה
 דיון בסוגיה
 פעילות חקר
 סימולציה
 אחר...
כלים

ואפליקציות

מבוססות

רשת מצגת שיתופית של גוגל

ששימשו לבניית הפעילות:
(כלים מבוססי גוגל והרציונל לשימושם )

thinglink

תמיכה והנחיה בעיקר בשלב הסיכום של
תפקיד המורה בפעילות:
(סינכרוני /אסינכרוני :תמיכה והנחייה החומר הרב שהתלמידים נתקלים בו
במהלך פעילות התלמידים ,לאחר במרחבי הרשת ואשר גם אם הוא מהימן
הוא רחב מאוד וכולל פרטים רבים הרבה
הפעילות ,התייחסות לקשיים ,משוב)
מעבר לדרישות המוגדרות במטלה
מצגת שיתופית שתורכב משתי שקופיות
לכל קבוצה – כל זוג שקופיות מתייחסות

תוצרי תלמיד:

למערכת אחת.
דרכי ומדדי הערכה:
(משוב מידי ,הערכת עמיתים ,הערכת
המורה)

הערכת עמיתים

תשתית נדרשת:

מחשב לכל תלמיד וגישה לרשת

 מחשב וברקו
 מחשב לכל תלמיד
 גישה לרשת
 גישה לדא"ל
 גישה לרשת חברתית
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דף הנחיה לביצוע המצגת השיתופית נמצא בקישור הבא:
https://docs.google.com/document/d/1cZMt_JnUjjIkn9umRM4Kugq21yUSZzpBmzK
QlXDRWo8/edit?usp=sharing
המצגת נמצאת בקישור הבא:
https://docs.google.com/presentation/d/1zxzGWp4DAd2_RoFKFmVy6W2Hch4xYwtGCicICDd9YI/edit?usp=sharing

ב .הערכה ורפלקציה
בנית מערך השיעור והטפסים השונים אינה מסובכת ופשוטה ביותר למרות השימוש בכלים
מתקשבים .עם זאת נדרשת שליטה מלאה בכלי הדרייב וכן ב  thinglinkע"מ לסייע לתלמידים
בזמן השיעור בבעיות טכניות .מומלץ להתאמן על כך מראש.
באופן כללי ,ככל שהמורה שולט יותר טוב הן במיומנות החיפוש ובן במיומנות הביצוע של בנית
המצג ויצירת התמונה המרובדת כך יקל עליו לקצר את הזמן בנדרש לביצוע פעולות אלו ע"י
התלמידים ורוב הזמן יוקדש ללמידה ולר לפתרון בעיות טכניות.
בזבוז זמן על למידת מיומנות שימוש בכלים חדשים ברשת היא אחד מעקבי אכילס של השימוש
בכלים אינטרנטיים בכיתה.

יישום – מהלך השיעור
זמן
20

מהלך ההוראה
פתיחה

25

התנסות

20

המשגה

יישום
סיכום ורפלקציה

תיאור הפעילות
הנחיות לתלמיד

המלצות למורה

הצגת הנושא והמטלה בפני התלמידים כולל ברפרוף
מהיר על שקופיות שכבר הוכנו בעבר וציון נקודות
החוזק והחולשה בהן ביחס לדרישות המופיעות בדף
פניה ראשונה לרשת בחדר נחשבים והתחלת עבודה
ע"פ ההנחיות בדף.
בשלב זה אני עוברת בין הקבוצות ,מוודא שכולם
מסתדרים טכנולוגית ומגיבה על התוכן שכבר החלו
להעציב בשקופיות
בשיעור הבא המורה עובר על סימנים המעידים כי
האתר מהימן
מתן דוגמאות לקשר בין מבנה איבר לתפקידו – קשר
המופיע רבות בטבע
הצגת השקופיות בכיתה
רצוי לבנות טופס משוב אותו יהצעו התלמידים על
שקופיות של קבוצות אחרות .את הקובץ יש להציג
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כבר בתחילת העבודה כמחוון
שיעורי בית  /העשרה
(לא חובה)
בשנה האחרונה בצעתי יחידה זו בכיתות חטיבה כסיכום ולא כמבוא .התלמידות נהנו מאוד ואף
ציינו את הפעילות הזו בהמשך השנה ככלי שסייע להן ותרם לעניין שלהן בנושא.
לאחר התנסות ראשונה בבניית מצגת שיתופית נוכחתי לדעת שהתלמידות מתקשות לעבוד
במשותף ללא נגיעה והשפעה על השקופיות האחרות דבר שגורם לתסכולים במהלך העבודה .כמו
כן קשה להוציא מהתלמידות את הנטייה להעתיק טקסטים שלמים ארוכים ומיותרים מתוך
ויקיפדיה ואתרים דומים ולהתמקד בעיקר.
הצגת השקופיות ע"י התלמידות בכיתה דורשת זמן ניכר ובהתחשב בעובדה כי מדובר על פעילות
מבוא נשארת השאלה האם להקדיש את הזמן הזה או להסתפק בקריאת המצגת כולה ע"י
התלמידים בבית.
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נספחים
:דף הנחיה לבנית המצגת



https://docs.google.com/document/d/1cZMt_JnUjjIkn9umRM4Kugq21yUSZz
pBmzKQlXDRWo8/edit?usp=sharing
מצגת שיתופית – תבנית מוכנה בתוכה יציבו התלמידות את התוכן שיצרו
http://zik.co.il/maarachot1
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בבליוגרפיה

14  אאוריקה גליון, ד"ר רפי נחמיאס וד"ר דוד מיודוסר,שילוב אינטרנט בחינוך



http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper14/internet-1.asp
 ד"ר רחל, אתי טל, מיזם להטמעת תקשוב בלימודי מדע וטכנולוגיה:פורשים כנפיים



23  אאוריקה גליון, ד"ר מירי דרסלר,מינץ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGVnYXN1czEud2Vp
em1hbm4uYWMuaWx8bGV0YWtzaGV2fGd4OjZhN2NkOWIzMzkwMGM
xZWQ
 – טכנולוגיה מעצבת משמעות דר' עידית אבני ודר' אברום2020 למידה משמעותית



 מתקוונים לאתיקה,רותם
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGVnYXN1czEud2Vp
em1hbm4uYWMuaWx8bGV0YWtzaGV2fGd4OjFhYjMyNDcwMjU2MjVjZ
TI
הוראה מתוקשבת – דרך חיים או מעמסה למורה? אפיון הקצוות של טווח העשיה
המתוקשבת של מורים תמר ענבל שמיר ויעל קלי
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGVnYXN1czEud2Vp
em1hbm4uYWMuaWx8bGV0YWtzaGV2fGd4OjUwYzBlZDc4NWNiZjdmZ
mY
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