 4רפלקציה
תלמידיכם רושמים ,מפרסמים ומשתפים עדכונים קצרים תקופתיים על התקדמות העבודה שלהם ,האתגרים העומדים בפניהם ,ותוכניות עתידיות ,כך שאתם ותלמידים אחרים
יכולים לעקוב אחר התקדמותם .הקלטת עדכוני שמע או וידאו קצרים אודות חוויית הלמידה שלהם ,מאפשרת לתלמידים לתרגל מיומנויות העברת מצגת ושיח ,שיקוף
ותכנון .ההקלטות מסייעות להם לחזור מחדש לעבודה במהירות בפגישות הקרובות .באפשרותכם לעקוב אחר כל פעילויות התלמידים באמצעות השקעה כמות קטנה של זמן למעקב
אחר כל פעילות של שיקוף .תדירות מומלצת :לאחר כל יום של פעילות

אתם יכולים לצפות ל ...

 בדיקה מהירה ונוחה של התקדמות הקבוצה

תלמידיכם יוכלו ללמוד ...






לשקף את העבודה שלהם ,ולספק ולקבל ביקורת
הבנה עמוקה יותר של נושא המחקר
הבנה בסיסית של נושאי הלימוד של האחרים
לסכם ,לתקשר ולתכנן את עבודתם תוך כדי התנהלותה
מיומנויות שיח והעברת מצגות

רעיונות לשימוש בטכנולוגיה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הקלטת עדכונים באורך של דקה אחת

למידה בקבוצות TeamUp :תומך בעדכוני שמע עם תמונות ,ומגביל את זמן ההקלטה
ל  60 -שניות.

למידה בנפרד :התלמידים יכולים להקליט עדכונים באמצעות הטלפונים הניידים
שלהם או באמצעות תוכנה אחרת להקלטת שמע או וידאו ,ולשתף את ההקלטות
שלהם דרך תיקייה משותפת ברשת או באמצעות דוא"ל אתכם ועם הכיתה כולה.
ניתנים להשתמש ב –  ,VoiceThread, AudioBoo, YouTubeושירותים אחרים.

 .4רפלקציה
 .1הכנה

 .2מבוא

 .3פעילות

 .4הערכה

החליטו עד כמה ישפיעו העדכונים על
הערכתכם הכללית לגבי התלמידים.

הנחו את התלמידים לתעד את העדכונים
בצורה של מבזק ,תוך שימוש בסגנון דיבור
של כתבי חדשות בטלוויזיה או ברדיו.

הזכירו לתלמידים לפרסם עדכונים לגבי
הפעילויות האחרונות שלהם ,ולעקוב אחרי
אלה של האחרים באופן קבוע .וודאו כי
הדבר מתבצע בפועל.

השתמשו בעדכונים יומיים כדי לאמוד את
רמות ההשתתפות ואת עומק המחקר.

החליטו כמה עדכונים תדרשו מן
התלמידים לשתף אתכם ועם שאר הכיתה,
ובאלו מועדים תרצו שייצרו אותם.

יידעו אותם כי אורכה של כל הקלטה יכול
להיות רק דקה אחת.
יידעו אותם כי עדכוני  TeamUpמשותפים
עם הכיתה כולה .בעת שימוש בכלים
אחרים ,ודאו כי התלמידים שלכם מבינים
כיצד לשתף עדכונים עם חברים לכיתה
ועם המורה.
העדכונים יכולים גם להיעשות ביחד עם
חברים המשתפים עמם פעולה מבתי ספר
אחרים.

התחילו כל שיעור בבקשה מן התלמידים
להאזין לעדכונים הקודמים שלהם.
עקבו אחר התקדמות התלמידים על ידי
בדיקת עדכוני השמע שלהם .התערבו כדי
לתמוך בהם בעת הצורך.
בסופו של הפרויקט ,התלמידים מקליטים
עדכון המסכם את כל הפעילויות ,מסבירים
צעדים עתידיים ,ומזכירים בעיות עליהן
התגברו.

פעילויות מתקדמות אפשריות:
ניתן להשתמש בהקלטות השיקוף של
התלמידים ניתן להשתמש במסגרת
ההערכה .למשל על ידי השוואת ההערות
שרשמתם לעצמכם עם ההקלטות ,כדי
להיווכח עד כמה עמוקה מעורבות הצוותים
בנושא מסוים.

