 .2מבזקי החדשות
לומדים העובדים באופן עצמאי או צוותים של לומדים ,מציבים עדכוני מצב תקופתיים עבור יתר הלומדים וכך תוכל לעקוב אחר הפעילויות העצמאיות של הלומדים
והתקדמותם.

אתה יכול לצפות ש...

התלמידים שלך עשויים ללמוד...

...תוכל לבחון במהירות ונוחות את התקדמות הצוות
...תראה מתי עליך להתערב
...ללומדים יהיה כיף בזמן שהם מקליטים את מבזקי החדשות

 ...לסכם ולתקשר את התקדמות עבודתם
...לתכנן מספר צעדים קדימה
...להעריך את עצמם
...מיומנויות תקשורת דיגיטלית
...לתת ולקבל ביקורת
...לבחון (לעשות רפלקסיה) על ביצועיהם בעבר

רעיונות לשימוש בטכנולוגיה
__________________________________________________________________________________________________________________

הקלטת עדכונים
ניתן להקליט את העדכונים מהצוותים
באופנים שונים .עדכונים באודיו ובווידיאו
הם יותר מרתקים מאשר עדכונים
טקסטואליים .אולם ,התבוננות בהקלטות
ווידיאו של הרבה צוותים יכול לגזול
הרבה זמן .כלי הציוות  TeamUPתומך
במבזקי חדשות של אודיו עם תמונות,
וגם מגביל את זמן ההקלטה ל60 -
שניות .זה מבטיח לך שתוכל לעקוב אחר
פעילויות הצוותים בפחות מ 10-דקות
ליום.

 .2מבזקי החדשות
.1הכנות

.1מבוא

.1פעילות

.1הערכה

אין הכנות.

תנחה את הלומדים ,כשהם מתחילים
פעילויות עבודה עצמאיות ,להציב עדכון על
הפעילויות האחרונות .עליהם להקליט עדכון
עבור כל יום בו הם עובדים על המיזם .תיידע
את הלומדים כך שהם יידעו שהעדכונים
מופצים ליתר הצוותים ואליך.

תעקוב אחר הצוותים בTeamUP-
ובדוק את העדכונים .תדאג להבטיח
שאכן הם יפיקו עדכונים בכל יום בו
הם עובדים על המיזם.

תשתמש בעדכונים היומיים בכדי להעריך
את עבודת הצוות ורמת ההשתתפות של
היחידים.

תתערב בכדי לתמוך בצוותים במידת
הצורך.

תנחה את הלומדים להכין את העדכונים
היומיים בסגנון של מבזק חדשות (בדומה
לחדשות בטלביזיה) .תיידע אותם שזה חייב
להיות בדיוק באורך של  1דקה .ראה מידע
נוסף במדריך של  ,TeamUPחלק .3

תזכיר מדי פעם ללומדים שעליהם
להסתכל גם על מבזקי החדשות של
האחרים.

תראה את מבט הצוות של  TeamUPותגיד
ללומדים להשתמש בכפתור ההקלטה באזור
הצוות שלו בכדי להקליט את עדכון היומי .ספר
להם שהקלטת העדכון הראשון יכולה לקחת
קצת זמן אולם אחרי רכישת ניסיון הזמן הנדרש
ליצירת מבזקי החדשות יורד.

בסוף המיזם ,בכדי להעמיק את
הבנתם ,הלומדים צריכים להקליט
מבזק חדשות סופי בו הם מסכמים
את כל פעילויות המיזם ,מסבירים על
הצעדים הבאים ,ומתייחסים לכמה
מהבעיות שהם התגברו עליהם או
עקפו אותם.
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