
–מחוץ לכיתה לומדים 
שיתופיתקריאת מאמרים 



המפגשתכנית 

ההקשר הפדגוגי של  

המהלכים שעל מרצה לבצע-הצגת             

ית.סטודנטמנקודת מבט של -התנסות ב



הלמידה המקוונתעקרונות 

-ואליצור הזדמנויות ללמידה שמשלבת בין אלמנטים סינכרוניים : גיוון אופני ההוראה והלמידה

עם תוצרים מסוגים שונים, סינכרוניים

לאפשר דרכים מגוונות ללמידה לאורך השיעור; ליצור שיעור דינמי ולא מונוטוני: גיוון פעילויות בשיעור

ההסברים  , הפעילויות, גם על השיעור)משוב למרצה ולסטודנט –להרבות בבדיקת הבנה ומשוב 

(וגם כדי לעודד סטודנטים לערוך רפלקציה על מצבם, ההתנסויות

לאפשר ערוצי תקשורת ושיחה מגוונים, לפצות על תחושת הריחוק וניכור–נוכחות חברתית מוגברת 

לעורר תחושת מוטיבציה מתוך יצירה של תחושת שייכות וחיזוק תחושת המסוגלות והאוטונומיה

להפוך את תהליך הלימוד למשהו מתמשך ולמנוע אפשרות לדחיינות–המשכיות ורציפות 

להתאים את דרך ההצגה  , לנצל את המדיום להמחשה בדרכים מגוונות–שימוש בעזרים ויזואליים 

למדיום

למידה פעילה



Hybrid learning
סינכרונית-שילוב של למידה סינכרונית עם למידה א

סינכרוניתלמידה

פנים מול פנים בקמפוס•

זום• סינכרונית-אלמידה
סרטונים•

קריאת מאמרים•



עקרונות-היברידיתלמידה 

עם  ( סינכרוני)פנים מול פנים : שילוב היתרונות של כל אחת מצורות הלמידה
(סינכרונית-הא)הלמידה הדיגיטלית 

סינכרונית-אהלמידההיתרונות

במעורבות עם  , בדרכי הלמידה, בקצב הלמידה, בזמן ובמקום–גמישות 
ות.עמיתיםלמידה שיתופית עם , החומר הנלמד

(סינכרונית)פנים-מול-פניםלמידההיתרונות

(?)קשר אישי, דיונים, שאלות ותשובות, אמת-בזמןיות.סטודנטיםמעורבות 



What is
. שאלות וניהול דיון מרובה משתתפים, תוך כתיבת הערות, כלי שיתופי המיועד לקריאת מאמרים וספרים

לפעילות שיתופית, פעולה שבדרך כלל נעשית לבד, הכלי הופך את הקריאה

:פותח באוניברסיטת הרווארד



What types of files can be uploaded to

• PDF files

• EPUB book files

• Word documents

• Excel documents

• Source code files (in most popular languages)



עקרונות-

ומשפרת את  , הפיכת הקריאה להתנסות שיתופית מגבירה את המוטיבציה הפנימית
.חווית הלמידה

:יתרונות

ספר קורס וכדומה, מעודד קריאת מאמרים•

קריאה מודרכת•

ת.הלומדי "קצב הלמידה נקבע ע•

מעורבות בתהליך הקריאה•

משפר את הלמידה במפגש הפרונטלי•

מתממשק למודל•

בלי תוספת עבודה למרצה( כמעט)•



התהליך

המרצה מעלה קובץ•

המרצה מקצה משימות קריאה•

הנחיות, משימות להעמקת הקריאה, המרצה מעלה נקודות למחשבה ודיון•

ידע חיצוני , מסקנות, מחשבות, שאלותות/ומשתפיםות/קוראיםיות/הסטודנטים•

נוסחאות  , תמונות, ניתן לכתוב הערות לטקסט. 'וכו

( 20)לקבוצות יות/המערכת מחלקת את הסטודנטים•

. מבצעת בדיקת איכות ופיזור ההערות ונותנת ציונים•
.שגיאות בהבנה, עניין, קושי–תמונת מצב לגבי הלמידה ת.מקבלהמרצה •



-



-Confusion report    -



-Confusion report    -
נושאים בהם נערכו דיונים  3תצוגה של 

(פרונטלי/ מסייע לקראת המפגש הסינכרוני )

,



-בפתיחת חשבון 



דל  מו-ביצירת פעילות 



דל  מו-ביצירת משימה 



-ביצירת משימה 



-להעלאת טקסט 



-ביצירת משימה 



-ביצירת משימה 



-ביצירת משימה 



-ביצירת משימה 



-במשימה 
תצוגה



-בסטודנטים מעורבות 

יכולים לענות על שאלות  יות.וסטודנטיםות.מרצים1.

יות.סטודנטיםשהעלו 

ובסוף מתקבל ציון סופי על  , ניתן ציוןאנוטציהלכל 2.

המשימה

י  "ניתן אוטומטית ע)הציון ניתן על סמך מאמץ ותוצאות 3.

(המערכת

ח הציונים במודל"ניתן להטמיע את הציון בדו4.



-בסטודנטים מעורבות 

לבחור  ה.יכולית.סטודנט
שההערה תהיה אנונימית

LaTex



?ןציול התקבכיצד מ
באופן  ינתןהציון )ית.הסטודנטפרמטרים שירכיבו את ציון 6ניתן להגדיר עד 

(אוטומטי

להסבר

https://perusall.com/downloads/scoring-details.pdf


-בהעתקת הקישור של המשימה 

למודל כל משימה בנפרדכדי לקבל ציון במודל יש להוסיף 



כדי לקבל ציון במודל יש להוסיף
למודל כל משימה בנפרד



מודלהמתוךהקישור למשימה 



וידאועל אנוטציה



וידאועל אנוטציה



בהתנסות 

להתנסותלאתר המודל כניסה 

https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/course/view.php?id=32029

