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אחרים  ם ותלמידיםשאת ךכ ,, ותוכניות עתידיותהעומדים בפניהםאתגרים העדכונים קצרים תקופתיים על התקדמות העבודה שלהם,  פיםשתמומפרסמים  רושמים, כםתלמידי
 שיקוף, ושיחמצגת  מיומנויות העברתלתרגל  לתלמידים תמאפשר ,חוויית הלמידה שלהם אודות יםקצראו וידאו שמע קלטת עדכוני ה יכולים לעקוב אחר התקדמותם.

למעקב לעקוב אחר כל פעילויות התלמידים באמצעות השקעה כמות קטנה של זמן  באפשרותכם עבודה במהירות בפגישות הקרובות.ל זור מחדשלהם לח מסייעותההקלטות  ותכנון.
  יום של פעילות כל אחרלתדירות מומלצת:  .יקוףששל פעילות כל אחר 

 

 ... יכולים לצפות ל אתם
 קבוצההתקדמות ה ה מהירה ונוחה שלבדיק 

 
 
 

 ללמוד ... וכלום יכלמידית

 העבודה שלהם, ולספק ולקבל ביקורת את שקףל 
 הבנה עמוקה יותר של נושא המחקר 
  אחריםשל הלימוד ההבנה בסיסית של נושאי 
 תוך כדי התנהלותהכם, לתקשר ולתכנן את עבודתם לס 
 רת מצגותמיומנויות שיח והעב 

 
 
 

 רעיונות לשימוש בטכנולוגיה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 של דקה אחתבאורך הקלטת עדכונים 

 
מגביל את זמן ההקלטה ועדכוני שמע עם תמונות, בתומך  TeamUp  למידה בקבוצות:

  שניות. 60 - ל
 

ם יכולים להקליט עדכונים באמצעות הטלפונים הניידים תלמידיה בנפרד: דהימל
הקלטות ה את , ולשתףוידאו אושמע טת באמצעות תוכנה אחרת להקלשלהם או 

 כיתה כולה.ה כם ועםרשת או באמצעות דוא"ל אתב ה משותפתשלהם דרך תיקיי
  , ושירותים אחרים.VoiceThread, AudioBoo, YouTube –ניתנים להשתמש ב 
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  הכנה .1
 

 עלעדכונים ישפיעו העד כמה  והחליט
 התלמידים. לגביהכללית  תכםהערכ

 
 תדרשו מןעדכונים  מהכ והחליט

שאר הכיתה,  עםו כםהתלמידים לשתף את
 באלו מועדים תרצו שייצרו אותם.ו

 

 מבוא .2
 

הנחו את התלמידים לתעד את העדכונים 
 סגנון דיבורבצורה של מבזק, תוך שימוש ב

  רדיו.בטלוויזיה או בחדשות  ישל כתב
 

יכול כל הקלטה אורכה של כי  יידעו אותם
 .אחתדקה רק להיות 

 
משותפים  TeamUpכי עדכוני  יידעו אותם

בעת שימוש בכלים  עם הכיתה כולה.
שלכם מבינים התלמידים כי  ואחרים, ודא

כיצד לשתף עדכונים עם חברים לכיתה 
 המורה.עם ו

 
עם  יעשות ביחדהעדכונים יכולים גם לה

בתי ספר חברים המשתפים עמם פעולה מ
 אחרים.

 

 תפעילו .3
 

 לגביעדכונים  פרסםתלמידים לל  והזכיר
 לעקוב אחריושלהם,  ותפעילויות האחרונה

ו כי וודא קבוע. באופן אלה של האחרים
  .הדבר מתבצע בפועל

 
כל שיעור בבקשה מן התלמידים  וליהתח

 קודמים שלהם.העדכונים אזין ללה
 

אחר התקדמות התלמידים על ידי  ועקב
כדי  ורבהתע .שמע שלהםבדיקת עדכוני ה

 לתמוך בהם בעת הצורך.
 

 יםקליטמבסופו של הפרויקט, התלמידים 
 יםסבירמעדכון המסכם את כל הפעילויות, 

עליהן רים בעיות יכמזצעדים עתידיים, ו
  התגברו.

 

 הערכה .4
 

עדכונים יומיים כדי לאמוד את ב והשתמש
  חקר.מעומק הואת רמות ההשתתפות 

 
  :פשריותפעילויות מתקדמות א

 
של  שיקוףהקלטות התן להשתמש בני

התלמידים ניתן להשתמש במסגרת 
ההערות למשל על ידי השוואת  ערכה.הה

כדי עם ההקלטות,  שרשמתם לעצמכם
הצוותים מעורבות  הכמה עמוק להיווכח עד

 .מסוים נושאב
 


