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מתקדמיםללימודיםהפקולטהדיקנית-ארילבלילך'פרופ

למחקרהרשותראשת-שוורץלהמי'פרופ

ברכות



בהכשרתטכנולוגיותשילובשלהשונותהאפשרויותעלדיוןלקיים

(in-service)בפועלומורים (pre-service)הוראהפרחי

מחקרקבוצותבנייתלקראת

הפורוםמטרת



בשילובהתנסויותעלהמשתתפיםביןסבב
הוראהבתהליכימגוונותטכנולוגיות

ומחקר



שלכמאפייןמוריםשלמקצועיתהמודעות
התפתחותם

תיעודטכנולוגיותבסיסעלמחקר

ההוראהממעשהאותנטיותעדויותושיתוף

וההנחיה

העבריתהאוניברסיטה-מרזלאבי

אורניםמכללת-סגלרותי

העבריתהאוניברסיטה- 'יוטקוביץרוני

יליןדודמכללת-להביירון



הפרויקטצוות-וידקטיקה

 ,לפיזיקהמורה .התכניתמפתח
,מוריםוהדרכתהכשרה

מורישלהארציהמרכזראש
הפיזיקה

להביירון 'פרופ
(ויצמןומכוןיליןדוד)

סגלרותיר"ד*ברעםעמימר
(ויצמןומכוןאורנים)

מרזלאביר"ד
(העבריתהאוניברסיטה)

מנחה .התכניתמפתח
סרטיםויוצרקבוצות

שנילתוארהתכניתראש
מתמטיקהבהוראת

יסודי-ומדעים

מדריך ,לפיזיקהמורה
הכשרת ,לפיזיקהמורים

מורים

הפרויקטעלאחראיתמדענית :אלוןשבע-בת 'פרופ

וידקטיקהפרויקטבמסגרתברעםעמימרערךכאןשמוצגיםהסרטוניםכלאת*



הפרויקטמטרות
ראיותמבוססתהנחיה

מוריםביןהנחייהלשיחכליםפיתוח●

תיעודעלהמבוססדעתתחוםלאותו

בוידאושיעוריםשלעצמי

1

חקרני-סקרנישיח 2

הנחיהשיחליצירתכליםפיתוח●

-חקרני ,מבררשיח-תוכןממוקד

שיפוטילאאךביקורתי

במעשהסוגיותבירור

ההוראה
3

הקשורותסוגיותבבירורהתמקדות●

ובסוגיותהדעתתחוםבהוראת

פדגוגיות

מאמיןהאניבירור 4
שלהמקצועימאמיןהאניבירור●

המנחהושלהמורה



AIC – Awareness In 
Counsel

מורההנחייתאסטרטגיות/לפעולותהמודעות

אפשריות

Theoretical framework*

AID – Awareness In 

Discipline
:אפשריתפעולהכלשלמקומה/לערכההמודעות

(פיזיקה ,מתמטיקה)הנלמדתבדיסציפלינה❏

הדיסציפלינההוראתשלבדיסציפלינה❏

AIA –

Awareness 

In Action
אפשריותהוראהאסטרטגיות/לפעולותהמודעות

*(Mason, J., 1998, 2002)



הטכנולוגיתהמשענת

התיעודטכנולוגיית1.

השיתוףטכנולוגיית2.

מעשהמתוךאותנטייםטקסטיםניתוחכנולוגייתט:(?)בעתיד3.

ההוראה



מאחריםללמידההשוואה-עצמיתיעודבסיסעלהלמידהחקר❖

:כמוהכשרה/הנחיה/ההוראהמעשהעלכמותימידעחילוץ❖

חקרבהנחייתקבוצהעםעבודהזמןמשך➢

תוכןתלויית-פדגוגיהמוללפדגוגיההתייחסותמשך➢

(התלמידיםששואלים)המורהששואלהשאלותעלעונהמי➢

מוריםומורימורים ,הוראהפרחישלזמןלאורךההתפתחותחקר❖

הכשרה/הנחיה/ההוראהמעשהשלמשותףחקר❖

התיעודטכנולוגיותמאפשרותמה
?והשיתוף



הסקרניהשיחבעקבותבמודעותהשינויחקר

http://www.youtube.com/watch?v=LVfigwbSoLI


*דוגמאות-המחקריהפוטנציאל

ההוראה

בכיתה

Awareness in 
discipline

& in council

Awareness in 
action

Mentoring 
awareness in 

discipline

http://www.youtube.com/watch?v=z7-uqZFDIDs
http://www.youtube.com/watch?v=ODeJqZhka2o
http://www.youtube.com/watch?v=uZh25xaffLE
http://www.youtube.com/watch?v=EnyxuFBs_4U


-משימות חקר בסביבה גיאומטריה דינמית לפיתוח ידע מתמטי

טכנולוגי  להוראה  -פדגוגי

סגלרותי



Theoretical framework

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.



https://www.geogebra.org/m/pVyWPyeZ

שאלות מחקר  

ההשפעה של פעילות חקר בסביבה  /מהי התרומה

גיאומטרית דינמית

?לפיתוח תהליכים קוגניטיביים של הלומדים. 2

טכנולוגי של פרחי  -פדגוגי-להרחבה והעמקה של ידע מתמטי. 1

מורי מורים/מורים/הוראה

?לפיתוח מיומנויות של חיבור ופתרון בעיות. 3

?לפיתוח מיומנויות של חיבור ופתרון בעיות. 4

https://www.geogebra.org/m/pVyWPyeZ


הובלה של מחקר בעולם המשתנה

ביטוןיניב

מטח-מתמטיקהתחוםראש



מכללת אורנים

מכללת שאנן& מטח , יניב ביטון

10.11.20, א"ג בחשון תשפ"כ



מפתחים ומטמיעים

פתרונות חדשניים וטכנולוגיים
להוראה ולהערכה, ללמידה

לכל האוכלוסיות



פועלים

במרבית בתי הספר
בארץ

חיפה

ירוחם

תל אביב

בוסטון

70,00
0

מורים

3,000
בתי ספר

1,000,000
תלמידים



מיקרוקרדיטציהEd-TechIiTestIתרבות Iלימודים   תוכניותIספרים דיגיטליים       Iהתקשוב הלאומית תוכנית

השפעה
על מדיניות החינוך בישראל



ספרים דיגיטליים

מיקרוקרדיטציהEd-TechIiTestIתרבות Iלימודים   תוכניותספרים דיגיטליים    תוכנית התקשוב הלאומית        



תוכניות לימודים

מיקרוקרדיטציהEd-TechIiTestIתרבות לימודים       תוכניותתוכנית התקשוב הלאומית        ספרים דיגיטליים    



iTEST

מיקרוקרדיטציהEd-TechiTestIתרבותIלימודים    תוכניותIספרים דיגיטליים    Iהתקשוב הלאומית   תוכנית

בחינה מודפסתבחינה מתוקשבת



בדרכים מתקדמות–הכשרת מורים 

מיקרוקרדיטציהEd-TechIiTestתרבותIתכנים ופדגוגיה    Iספרים דיגיטליים    Iהתקשוב הלאומית   תוכנית



קידום דרכי הוראהIBlended LearningIלמידה מותאמת אישית מבוססת נתונים    שוויון הזדמנויות וצמצום פערים



התיכון הווירטואלי

קידום דרכי הוראהIBlended LearningIלמידה מותאמת אישית מבוססת נתונים    שוויון הזדמנויות וצמצום פערים

1,000
תלמידים

מחמוד
מאבו גוש

אביחי
מקיבוץ גדות

גיא
מדימונה

שני  
מאילת

חן
ממצפה רמון

,יניב ביטוןר''ד
,מורה למתמטיקה בתיכון הווירטואלי

מתל אביב



הילקוט הדיגיטלי

קידום דרכי הוראהBlended Learningלמידה מותאמת אישית מבוססת נתונים         Iשוויון הזדמנויות וצמצום פערים



כלי ליצירת תוכן–הסטודיו שלי 

קידום דרכי  IBlended Learningלמידה מותאמת אישית מבוססת נתונים           Iשוויון הזדמנויות וצמצום פערים

הוראה



LMS

קידום דרכי  IBlended Learningלמידה מותאמת אישית מבוססת נתונים           Iשוויון הזדמנויות וצמצום פערים

הוראה



הדרכה והטמעה

קידום דרכי  IBlended Learningלמידה מותאמת אישית מבוססת נתונים           Iשוויון הזדמנויות וצמצום פערים

הוראה



...  די הרבה? מה נשתנה

–למידה מרחוק , מרכז–ס "ביה:מסורת
תמיכה שולית

-למידה מרחוק , סגור–ס "ביה:הווה
בלבד

למידה –ס "ביה, סינרגיה חדשה:עתיד
מרחוק



https://youtu.be/XgtGXWWrINg


מובילים למידה 
משתנהבעולם


