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כדי כתת כ eיעור מסנרת ארנונית צריך כבנות

 Oיכיס על ידי התלמידיס
הצגת פרויקט טופי המבוטט על מיומנויות ועל החומר

אותו מ  eכו  eה חכקיס מובחניס :פתיחה ,נוף

שנלמד בקורט .ההצגה ת  1עשה על ידי הקבוצות

e

וסנירה .כככ זה נס חכ עכ הקורס ה כס.

בe

יעוריס האחרוניס

רצוי e

כ הסמסטר

1

שהכ  1נו את הפרויקט .

הצגת הפורטפול  1ו שכל תלמ  1ד הכין במטגרת הקורט .

המרצה יספק ייסנירהיי

הפורטפול  1ו צריך להדג  1ם ולדון במה שהם למדו בקורט
ואיך הם  1וכלו להשתמש במה שלמדו גם בקורט  1ם

כקורס  .סנירה כזו יכוכה כהיות מורכבת

אחר  1ם או בעבודתם המקצוע  1ת בעתיד  .הטטודנט  1ם

מאכמנטיס מנווניס וככ מרצה צריך כבחור את

 1כול  1ם לבחור את דרך ההצגה כרצונם )הצגות ו  1דאו,
ט  1מולצ  1ה של רא  1ון עבודה ועוד(.

הככו המתאימיס כתחוס התוכו ,כנתוני הקורס

הצגת פוטטר  1ם המטכמ  1ם ה  1בט  1ם של הלמ  1דה בקורט

וכקונטקסט  eכו ,כנטיותיו וכצרכי התכמידיס .כהכו
 eבע קטנוריות  eכ הצעות כאכמנטיס  eכ סנירה:

שהוכנו על  1ד  1התלמ  1ד  1ם כיחידים או בקבוצות.
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הערכות אלו מאוד חשובות עבורכם כדי שתוכלו ללמוד
מהן לגב  1נ  1הול הקורטים הבאים  .אולם הללו נ  1תנות

.1

יצירת אווירה חגיגית

לב  1צוע רק אם  1ש לכם זמן להקד  1ש לכך בש  1עור  1ם

ארננו כיבוד לש  1עור האחרון )אפשר  1בכ  1תות

האחרונ  1ם של הקורט .

קטנות וב  1נונ  1ות(  :כל תלמ  1ד  1תרום ,ונם אתם,
לחנ  1נת הט  1ום של נ  1ט  1ון ל  1מוד

1

מוצלח .

הודו לתלמ  1ד  1ם על שלמדתם מהם הרבה ,על
שנהנ  1תם מהשתתפותם במהלך הש  1עור  1ם
ומאתנר 1

החש  1בה שהצ  1נו בפנ  1כם .

שיטית אפשריית

-

ד  1ון כיתתי .
ד  1ון בקבוצות או בזונות ,טיכום והצגה בפנ  1הכיתה .

כת  1בת רפלקצ  1ה בזמן הש  1עור או בבית לקראת
הש  1עור  .שיקלו מתן נקודות אחדות של צ  1ון לכותב.
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תלמ  1ד  1ם בודדים )מתנדב  1ם(  1בטאו את דעתם בפנ

אי הקורס

1

הכ  1תה ו  1נהלו ד  1ון.

ט"מו את הקורט בחומר שא  1נו כלול בט  1לבוט אך מצ  1נ
אתנר  1חש  1בה המבוטט  1ם על חומר הקורט או מרח  1ב

העברת משוב בכתב עם שאלות פתוחות וטגורות

ומעש  1ר את חומר הקורט  .הצ  1נו ממצא  1ם עכשו"ם בתחום

)השונות מהשאלון המועבר על  1די המוטד( ,אנונ  1מ

שהם מפת  1ע  1ם ,למשל משום שהם מנוגד  1ם לא  1נטוא  1צ  1ה .

או לא ,נכתב בכ  1תה או בבית ,למטירה בש  1עור

זאת ,כד  1לתת לטטודנט  1ם הרגשה שק"מות הפתעות

האחרון

נפלאות ואלגנט  1ות שחומר הקורט  1כול לשמש כבט  1ט

ההשתתפות במ  1לו  1ו .

אפשר לתת בונוט בציון הקורט עבור

הצבעה כ  1תת  1ת על חלק מהנושא  1ם.

להבנתן ,ובכך להעב  1ר להם את הרגשת ההתלהבות

-

מהקורט.

-

1

קישור לתח  1לת הקורט .אפשר לתת לתלמיד  1ם

בש  1עור הראשון של הקורט ,לרשום על דף נ"ר את
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צ  1פ  1ות  1הם מהקורט ודעות  1הם בנוגע לנושא  1ם אחר  1ם

חומר הקורס

כמפורט להלן ,ואז בש  1עור האחרון ,לחלק לכל אחד

ט  1כום כזה  1כול לה  1עשות בדרכ  1ם אחדות הן על  1דכם והן
על

1ד1

מהם את הדף עם שמו ולבקשו לכתוב את הרפלקצ  1ה

תלמ  1ד  1כם .

שלו לגב  1מה שקרה במהלך הקורט לאור מה שנרשם
בתח  1לת הקורט .

טיכים על ידכם
הצ  1גו את הט  1לבוט שח  1לקתם בתח  1לת הקורט ועברו
על מה של  1מדתם מתוכנו  .זאת ,כד  1לתת הרגשה

נישאים אפשריים לדייו ילכתיבה
מה הם המושג  1ם והנושאים המרכז"ם שלמדתם

לתלמ  1ד  1ם שעברתם בש  1עור  1ם על מרב  1ת החומר

בקורט?

שתוכנן ושהם הפיקו הרבה מהקורט.

טכמו באופן מ  1לול  1וחזות

1

)על  1ד  1גרפ  1ם ,ו/או תצוגת

-

מה הם הנושא  1ם החשוב  1ם ובעל  1הערך הגבוה ביותר

מחשב( את נושא  1הקורט או ח  1זרו על הנקודות

עבורכם שלמדתם בקורט?

העיקריות של  1מדתם בקורט כד  1לארגן את החומר,

מה הם הנושא  1ם שהפת  1עו אתכם או שה  1ו מענ"נ  1ם

לתת את התמונה הכוללת ,וגם כד  1להמח  1ש את כמות

עבורכם במ  1וחד בל  1מוד  1ם בקורט?

החומר שנלמד בקורט .אפשר לתת לטטודנט  1ם לרשום

מה למדתם ,מה השתנה אצלכם )חש  1בה ,ג  1שות

בעצמם על הלוח את הנושא  1ם העיקר"ם שהם למדו

והרגשות כלפ

בקורט .

מהקורט מעבר ללמ  1דת חומר מטו  1ם? איך התפתחתם

1

המקצוע?( או א  1זו תועלת הפקתם

באופן אישי? א  1לו כ  1שור  1ם נוטפו לכם?

ללמוד ,איך לחלק את החומר לפי ימים עד המבחן,

מה יעשה את החומר מעניין/קל יותר ללמידה?
מה הייתם רוצים שיקרה בקורט ולא קרה?

באיזו שיטה ללמוד את החומר ,על מה לשים הדגשים

איך לתכנן את הקורט באופן שונה שיהיה יעיל יותר

וכדומה .הדרכה זו חשובה במיוחד לתלמידים חדשים

להשגת מטרותיו?

)שנה (.א

מה דעתכם על פעילויות שונות )לתת רשימה( שנעשו

הכינו חומר מודפט לצורך חזרה לקראת המבחן.

במטגרת הקורט ,כמו מטלות  -בית שונות או מבחנים ?

הטבירו מראש איך שיעורי החזרה ינוהלו )אפשר

כיתבו רפלקציה על התנהגותכם הלימודית במהלך

לתאם עם התלמידים(

הקורט.

יהיה מבנם ותוכנם.

על מה אתם מצטערים שלא עשיתם במהלך הקורט?

נהלו ברגיעה את שיעורי החזרה למבחן  .אפשרו

-

מתי ,מה יהיה אורכם ,מה
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מה הייתם עושים אחרת?

לתלמידים להציג שאלות ,השרו אווירה נעימה ורגועה,

אילו אטטרטגיות ,פעילויות ומטלות בקורט התאימו

התבדחו עם התלמידים .

במיוחד לטגנון הלמידה שלכם ועזרו לכם ללמוד באופן

קיימו קשר ותמיכה נוטפים לפני המבחן  .הודיעו על

הטוב ביותר בקורט זה?

ערוצי תקשורת עמכם או עם עוזרי ההוראה או

אילו אטטרטגיות ,פעילויות ,מטלות מצאתם כבלתי

המתרגלים שלכם לשם שאלות של הרגע האחרון .

מתאימות במיוחד לטגנון הלמידה שלכם ושפגמו

למשל ,אפשרו פגישות במשרדכם בזמנים מטוימים,

בלמידתכם בקורט זה?

עודדו שימוש בקשר טלפוני ,או בדואר אלקטרוני
וכדומה  .אתם יכולים גם להודיע שתגיעו כשעה לפני
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המבחן להשיב על שאלות של הרגע האחרון .
מינעו חרדת מבחן

העברת השאלונים בכיתה

-

אפשרו לתלמידים לעשות את

מבחן אמצע הטמטטר בזוגות כשלכל זוג ציון משותף,

שבצו את העברת השאלונים בזמן שהוא נוח עבורכם.

או לבחור קרוב לטוף הטמטטר עשר )או כל מטפר

זאת כמובן אם ניתנת לכם אפשרות הבחירה .רצוי

אחר( מבין הבעיות שניתנו במהלך הטמטטר כשיעורי

לשבצם בשיעור האחרון ,לאחר שערכתם עם

בית ולהודיע שתשבצו במבחן אחת או יותר מבעיות

תלמידיכם את טיכום הקורט כך שהם מודעים לכמות

אלו  ,או לעשות "מבחן בית" בו מקבלים את טופט

הידע הגדולה ולעושר ההבנה שהם רכשו בקורט .

המבחן  ,משיבים עליו בבית ומחזירים אותו במועד

ידעו את הטטודנטים בכיתתכם  ,לפני חלוקת

שנקבע מראש.

השאלונים ,על מטרתם ,למי יימטר המשוב ומה ייעשה

התנהגות במהלך המבחן

בו .
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אל תבטאו לפני תלמידיכם עמדות שליליות לגבי

במהלך המבחן בכיתה ,עיזרו להפחית את חרדת

העברת השאלונים גם אם זו הרגשתכם

-

התלמידים

התלמידים וטפלו בבעיות המתעוררות :

יפרשו זאת כביטוי של חשש מתוצאות המשוב .

אפשרו לתלמידים להביא עמם חומר וטיכומים )או

נהגו לפי הכללים הנהוגים במוטד שלכם בקשר

הכינו עבורם חומר מודפט(  .לדוגמה ,דף עם נוטחאות

להעברת השאלונים  .בדרך כלל נהוג כי המרצה יוצא

או כל חומר רלוונטי אחר לשימוש במבחן זה  .דבר זה

מהכיתה בזמן מילוי השאלונים ואחד הטטודנטים ,

מפחית חרדה ומדגיש הבנה במקום זיכרון.

הממונה מראש על ידי המרצה  ,אוטף את הטפטים

הדריכו את הטטודנטים באשר לאופן כתיבת המבחן
ולמטרות השאלות השונות

המלאים ומעבירם ליעדם .

-

למה אתם מצפים

בתשובות ובאופן כתיבתן .אם יש לכך מקום בזמן
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המבחן ,הטבירו

את שיטת הציינון

-

מה יודגש במתן

לפני העברת המבחן דונו באופיו ומיטרו לגביו מידע

הציון ומהם הקריטריונים הכלליים לשיפוט.

לתלמידים על מנת שידעו למה לצפות ואיך להתכונן :

בקרו לעתים תכופות בחדר הבחינה כדי להשיב על

הגדירו בצורה מדויקת את החומר שיכלל במבחן,

שאלות התלמידים  .ודאו שהשאלות ברורות

הציעו מקורות ללמידה בנוטף למה שהצגתם

לתלמידים  .אם במהלך המבחן מטתבר כי שאלה

בשיעורים ,תארו להם מראש את הרכב המבחן ,את

כלשהי אינה ברורה אפילו לתלמיד אחד ,חישבו עליה

מטפר השאלות וטיפוטן )רב-ברירה ,שאלות פתוחות

ואם נראה לכם שהיא עשויה להיות בלתי ברורה גם

בדרגות קושי משתנה וכדומה( ,את משך זמן המבחן

לאחרים ,הבהירו אותה לכל הנבחנים .

ואת שיטת הציינון שלו  .הציגו שאלות לדוגמה,

שימרו על אווירה רגועה .אל תענו על שאלות

מהטוגים שיופיעו במבחן ואפשרו לתלמידים לראות

תלמידים בכעט ,בקוצר רוח או בבוז.

בחינות שנתתם בקורט זה בשנים קודמות.

הודיעו על התקרבות מועד טיום המבחן מטפר פעמים

עירכו דיון כיתתי בנושאי המבחן .אפשרו לתלמידים

)חצי שעה לפני ,רבע שעה ,חמש דקות( .

להשמיע שאלות ,דעות והצעות בהקשר לאופיו של
המבחן ואופן ציינונו .אפשרו לתלמידים להציע שאלות
למבחן וגם להחליט לבחור בהצבעה )בחירה
דמוקרטית( אחד מבין פרמטרים אחדים אפשריים של
המבחן ·

הציגו הצעות והנחיות איך להתכונן למבחן  .עיזרו
לתלמידים לתכנן איך להתכונן למבחן  :מאילו מקורות
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לק ו ח מהטפר "טיפיס להוראה באוניברט י טה ובמגללה ",ראו מדור
" מן המדף" ·
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