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מפגש הדרכה בנושא 

בקורסים הדיגיטליים בביולוגיה

דבי סומך: מנחה פדגוגית

20:30המפגש יחל בשעה 

20.10.20
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מה בתכנית הערב

.....נשנושים וקפה עליכם

תוכןלוז

הקורסיםהערכה בסביבת מגוון אפשרויות 21:15–20:30

,  בדיקת מבחנים, תזמון מועד חשיפת הציון, תזמון משימות)

(תובנות מפריטי הערכה, ניתוח דוחות סטטיסטיים

התנסות עצמית בסביבת הקורס21:15-21:30

(תלוי בזמן שייוותר)הוראה -למידהשילוב לוח שיתופי בתהליכי 21:45–21:30

מענה על שאלות21:45-22:00



3

WHATSAPPכמה מילות תודה למורים בקבוצת ה

...תודה לכם על השאלות✓

לזה  . שלכםמהניסיוןלשתףממהריםשאתםהתשובותעלתודהוהכי✓

".חכמת ההמונים"קוראים 

...קורה שמפספסים, מי שלא קיבל תשובה לשאלתובפנימתנצלת✓

אל תהססו להציק , מספקתתשובהכלל או שלא קיבללא קיבל תשובה מי✓

(.........אפילו בפרטי)לי 

בבוקר ולא  8ומבקשת להקפיד על שעות הפעילות לא לפני חוזרתאניושוב✓

.בערב8אחרי 
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הקורסים בביולוגיה נבנו במערכת טכנולוגית המאפשרת ניהול והערכה של ביצועי התלמידים  ▪

.Learning Management Systems(LMS)-המבוססת נתונים

:  פעולות מרכזיות ברמת המורה▪

תזמון משימה לימודית   ✓

מעקב אחר ביצוע המשימות ברמת הכיתה וברמת התלמיד✓

(שאלות פתוחות)בדיקה של עבודות התלמידים ✓

מסכמים תהליכי למידהלכלל הכיתה ופרטני לכל  /הפקת דוחות מעצבים✓

.  תלמיד

השפה שנשתמש  ... יישור קו



5

יתרונות-מערכת למידה מבוססת נתונים 

מנקודת המבט של המורה

.כמותית ואיכותית: מעקב על ביצועי הלמידה של התלמידים✓

.ה מבוסס נתונים/אישי לכל תלמיד/מענה פרטני ✓

.טיפוח בהתאם לצורך/משקף מוטיבציה של לומדים וטיפול✓

ישיבות   , בסיס לישיבות פרטניות)דוחות /הערכה מעצבת ומסכמת מבוססת נתונים✓

(.יום הורים ועוד, עדכון גיליון ציונים, פדגוגיות

משימותהערכה חוזרת של ✓
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יתרונות-מערכת למידה מבוססת נתונים 

מנקודת המבט של התלמיד

.קידום מיומנויות של לימוד עצמי ולומד עצמאי✓

.מחוון לשאלות פתוחות, משוב מיידי לשאלות סגורות✓

.מאפשר לתלמיד להתקדם בקצב אישי✓

.אנימציות, סימולציות, סרטונים: אמצעי המחשה דיגיטליים✓

המקדמים מוטיבציה  , המהווים חלק מהמשימות, אמצעים דיגיטליים מגוונים✓

.ועניין
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?וכמה? איך–הערכה /יחידות לימוד

:דרכים לשילוב משימות הלמידה בקורס
לימוד עצמי או עבודה ללא ציון–אפשרות א 

משוב מידי על תשובה בשאלות רב ברירה
אפשרות לבדיקת שאלות פתוחות באמצעות מחוון
אפשרות לראות את הציון בסוף תהליך הלמידה

לימודי/הערך החינוכי
, אחריות הלמידה היא על התלמיד עצמו

.מקדם מיומנויות של לומד עצמאי

הציון המתקבל לא באמת משקף את הידע של : חסרון
.התלמיד

7



8

?וכמה? איך–הערכה /יחידות לימוד

תזמון עבודה עם ציון או מבחן–אפשרות ב 
מחייבת הגשת פעילות הלמידה לבדיקת מורה✓
יש מעקב אחר התקדמות התלמידים בהגשה✓
שאלות פתוחות דורשות בדיקה של מורה וציינון התשובה✓
על השאלות הסגורות בעת ההגשה  " חלקי"מאפשר קבלת ציון ✓
המשימה ניתנת להחזרה ותיקון✓
הוספת שאלות מסוגים שונים )המשימה ניתנת לעריכה של המורה ✓

.(על כל האפשרויות האלה נלמד במפגש הבא. ומחיקה של שאלות קיימות

לימודי/הערך החינוכי
משוב אישי ומקדם של המורה לתלמידים✓
הערות מקדמות מוטיבציה✓
לא רק ציוני מבחנים  -בסיס להערכה מעצבת  ✓

הוא  . מסך של תלמיד בקורס
רואה את המשימות שהוא  

.צריך לבצע

.מחייב בדיקה של השאלות הפתוחות על ידי המורה: חיסרון
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:  המבחן כולל שני חלקים
שאלות רבות ברירה ושאלות פתוחות  ✓

כמובן ניתן לשנות  . )שהמורה צריך לבדוק
.(את השאלות

כתובה חלוקת הנקודות בין שני חלקי ✓
בנוסף לאורך המבחן ליד כל פריט . המבחן

.  יש את הציון
לפני הבדיקה  )הציון שהמורה יראה בדוח ✓

יהיה על החלק שהמערכת בודקת  ( ה/שלו
.לבד

המסיחים ערבול שליש:חשובמידע✓
. בשאלות רבות ברירה

?מה כולל מבחן
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עוד משהו לגבי מבחנים

:ראו דוגמה. קיים ערבול אוטומטי של מסיחים באותה שאלה
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סוגי משימות–לסיכום 

עבודה ללא ציון
לתלמיד יש משוב מיידי על שאלות סגורות 

. ומחוו לשאלות פתוחות

חיווי על מי ביצע  יש , המורה לא רואה ציון
.את העבודה

למידה עצמית
.ברירת המחדל של המערכת

לתלמיד יש משוב מיידי על שאלות סגורות 
.ומחוון לשאלות פתוחות

.  המורה יכול לראות ציון בדוח

מבחן
על שאלות פתוחות  משוב מיידי אין 

.וסגורות

דורש בדיקה של המורה לשאלות  
.פתוחות

ן נית)שעתיים –ברירת המחדל לתזמון 
(לשינוי

עבודה עם ציון
שאלות סגורות  מיידי על אין משוב 

.ואין מחוון לשאלות פתוחות

דורש בדיקה של המורה לשאלות 
.פתוחות

שבוע-ברירת המחדל בתזמון 
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תזמון מועד קבלת הציון

מועד אחר
לאחר בדיקת  

המורה
מיד עם הגשת  

המשימה
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הערה חשובה

התחילו כבר לעבוד על אם תלמידים , ציון לשבוע הקרובעם תזמנתתם משימה לתלמידים כעבודה •

.לא ניתן לשנות את סוג המשימה או את מועד ההגשה, המשימה

.את מה שהתלמידים כבר בצעויימחקכל שינוי שנבצע •

גם , לעומת זאת תלמידים יכולים להמשיך להיכנס לבצע את המשימה גם אחרי מועד הגשה אחרון•

.במבחן

ומצד שני לא ליצור מצב של הגשה לאחר שבועיים , לכן המלצתנו לתזמן מרווח ארוך מספיק מצד אחד•

.  ובזמן הזה מצטברות לתלמיד עוד משימות
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כמה מסכי תלמיד בטלפון החכם
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...ועוד משהו

לבדוק את סיימתם
המבחן אתם מגיעים  

.למסך הזה
כאן אתם חכולים  

.להחזיר לתלמיד לתיקון
כמו כן לכתוב הערות 
לתלמיד ולהעלות או  

להוריד מהציון הסופי  
בהתאם לשיקול  

.דעתכם



16

דוח כללי לקורס



17

הפקת דוחות

  לאחר שהתלמידים סיימו את
(  או יחידת הלימוד)המבחן 

ח על  "אפשר להיכנס לתוך הדו
מבחן כדי ללמוד על הישגי  

הכיתה כולה והישגי  
. התלמידים בכל פריט מבחן

 הכניסה לדוח נעשית דרך
לוחצים על  : התפריט של הפרק

העיגול הנמצא בצד שמאל של  
.שם היחידה
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דוח ראשון

18

תמונת מצב של 
.ביצועי הכיתה במבחן

:שימו      
תלמידים שהגישו 

באיחור תאריך 
.ההגשה צבוע באדום

תלמיד שקיבל ציון  
הציון צבוע  –נמוך 

.באדום
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דוח שני

על ידי לחיצה על האייקון הנמצא משמאל לשם היחידה נוכל ללמוד על  
.הישגי התלמידים

. ח נקבל את הסטטיסטיקה של כל הפריטים במבחן"בדו
מצב שיכול ללמד את המורה מה  , הדוח מתייחס לפילוח הישגים כיתתי

.  לא הבינה" כיתה"ה
מצד שני ישנו גם דוח שבו המורה יכול לראות מה כל תלמיד ענה ואיפה 

.הקושי שלו
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ייצוג כיתתי–דוח לדוגמה 

איך נוכל לדעת מה  
הקשיים של  

התבוננו  ? הכיתה
-ו8, 7, 4בשאלות 

מספר . 13
התלמידים שענו 
,  נכון על השאלה

מצב זה אמור . נמוך
להדליק נורה  
אדומה אצל  

.המורה
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ייצוג פרטני–דוח לדוגמה 

בדוח הזה נוכל 
ללמוד על ביצועי  

.התלמידים
ניתן לראות  : לדוגמה

מי הם התלמידים  
.  4שטעו בשאלה 

מידע זה מאפשר  
למשל ליצור קבוצה  

פרטנית של אותם  
תלמידים שלא הבינו 
את הנושא ששאלה  

.מייצגת4
אני  –7לגבי שאלה 

הייתי בוחרת לדון 
.  בה במליאה
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תמונת מצב

בסיום הבדיקה המורה  
יוכל לראות את מצב 

כמה משימות  , הבדיקה
כמה  , עדיין לא נבדקו

תלמידים לא הגישו 
.  וממוצע הציונים
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כניסה לסביבת הקורסים

:מה נוכל ללמוד
בדיקת מבחן✓
מה ניתן ללמוד מהדוח–יחידת לימוד /דוח מבחן✓
איך בודקים ביצועי תלמידים ברמה הכיתתית וברמה פרטנית✓
החזרת משימה לתיקון✓
איתור נושאים שבהם הכיתה מתקשה✓
איתור תלמידים מתקשים ליצירת קבוצות פרטניות✓
יצוא נתונים לאקסל✓
איך התלמיד רואה במסך את מצב הלמידה✓
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.דקות15נקדיש להתנסות 

מוזמנים לענות על  : להלן שאלות מנחות שנדון עליהן לאחר ההתנסות

.ט'השאלות בצ

?מה היתרון מבחינתכם בלמידה והערכה בסביבה מתוקשבת1.

מבחינתכם בלמידה והערכה בסביבה  ( קושי)מה האתגר 2.

?מתוקשבת

מה הערך המוסף מבחינת התלמידים בלמידה והיבחנות בסביבה  3.

?  מתוקשבת

התנסות עצמית בסביבות הקורסים
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תרחישי למידה אפשריים

.שימוש ביחידות הלימוד בשעות פרטניות עם תלמידים מתקשים✓
".עקשניות"איתור תלמידים עם תפישות שגויות ✓
מצד אחד מותאמת לתלמידים מתקדמים  –הוראה דיפרנציאלית ✓

מצד שני מותאמת לתלמידים מתקשים שצריכים  , שיכולים להתקדם לבד
.חשיפה נוספת לנושאי הלימוד

.מתכונות ובגרויות, הכנה לקראת מבחנים תקופתיים✓
מורים  . מורים יכולים ליצור לתלמידיהם סביבת למידה מותאמת מורה✓

.יכולים להעלות דפי עבודה ועוד חומרים לסביבת הקורס
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.בכל סביבת למידה יש לוח שיתופי שהוא מיועד רק לאותם תלמידים בסביבה✓

.בחלק מהפעילויות מוטמעות משימות עם הלוח השיתופי✓

נכון רק . )כל התלמידים יכולים לראות את התשובות של תלמידים אחרים: היתרון✓

(.לתשובות של לוח שיתופי

.ניתן להוסיף דיונים ללוח השיתופי הכיתתי הנמצא בכל סביבת קורס✓

.בכל דיון שנרצה לקיים נוכל להגדיר מי מהתלמידים יהיה שותף לדיון✓

או דיון לקראת  , אפשר ליצור קבוצות דיון לנושאים מסוימים כמו קבוצות ביוחקר: לדוגמה✓

.יציאה לסיור ביולוגי

שיתופילוח
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איך נראה קיר שיתופי-פעילויות שיתופיות 
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עכשיו אענה על שאלות שלכם
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? יש לכם שאלות

03-6460800: מרכז קשרי לקוחות

@cet.ac.il

debbys@cet.ac.il054-3044116

03-6200622: תמיכה טכנית

אנחנו פה בשבילכם

mailto:Sherut@cet.ac.il
mailto:debbys@cet.ac.il
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תודה
על תשומת

-ה

דבי סומך
debbys@cet.ac.il

054-3044116: נייד

mailto:debbys@cet.ac.il

