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 רפלקציה אישית -חלק א'

מאחר ובתקופה האחרונה למדתי כל כך את תהליך הלמידה התחלתי באופן מאוד סקפטי 

הרבה קורסים/השתלמויות העוסקים בלי ידה דיגיטלית, למידה היברידית. גם במסגרת 

התואר השני אותו אני לומד בימים אלו, נלמד קורס אשר בתחילה היה נראה לי כי הוא זהה 

  להשתלמות זו.

וצא שלי הייתה שגויה. לאורך המפגשים וככל שהתקדם הקורס נוכחתי לגלות כי הנחת המ

ע הקיים ומעמיק דלאורך הלמידה חשתי כי אני גם לומד דברים חדשים אך גם מחדד את הי

  אותו.

בעיקר אהבתי כי המרצה/מדריכה הייתה אדם נעים וקשוב לצרכי הקבוצה ולצרכי הפרט. 

 רי.היחס האדיב והנעים, הסבלנות הרבה וכן הידע המקצועי היוו מודל למורה משמעותי עבו

תקופת הקורונה זימנה לנו לא מעט אתגרים. בנוסף לעומס בלתי נדלה של עבודה הרגשתי  

כי ההשתלמות הינה מעמסה נוספת שלא בהכרח אוכל לעמוד בה. לשמחתי הרבה מהר 

  מאוד הבנתי כי התרומה כל כך גדולה וההשתלמות הינה הכרחית לכל מורה.

והמכיל בעת השיעורים בעידודה של המרצה  בנוסף לכך, כוחה של הקבוצה, והשיח הפתוח

  היו גם הם מעוררי השראה ומלמדים מאוד. שהייתה דוגמה ומופת לכל מורה

במהלך ההשתלמות התחדדו לי הרעיונות לשיעורי למידה היברידית. כמו כן, למדתי 

אותם אימצתי וכבר התחלתי להשתמש  להשתמש במספר כלים דיגיטליים כדוגמת הנירפוד, 

  בעת ההוראה שלי.בהם 

אסכם ואומר כי לעומת תחושתיי בהתחלה, אני מסיים את ההשתלמות בדעה כי תמיד ניתן 

  ללמוד עוד ולהעמיק את הידע שכבר נמצא ברשותנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -התנסות טכנופדגוגית -חלק ב

 האתגרים המרכזיים בהוראה מרחוק של נושא הקשור בהוראת שירי ביאליק

שלי היה ללמוד את הכלי דרכו אלמד את התלמידים הראשוניים אחד האתגרים 

בהוראה מרחוק . בהתחלה די חששתי להשתלם בהכרת הכלים כמו הפדלט שהיה 

ם חדש בשבילי. לאחר שהכרתי את המודלים והכלים ,חשבתי כיצד לחבב את הכלי

 .ה מרחוקל התלמידים ולאפשר להם ללמוד דרכם בצורה מיטבית בלמידעהללו 

השנה אלמד ,בין היתר את שירת ביאליק .מאתגר אותי לחפש כלים ודרכים 

תוך מתן  יצירתיות כדי לגרום לתלמידים עניין , אם בעבודה ב"חדרים" ) קבוצות (

דרך  הוא "חנוך הנוער על פי דרכו".בחטיבה כשהמוטו שלנו נוספות אפשרויות 

התלמיד את דמותו של ביאליק,  העבודה  והקישור לכלים הטכנופדגוגיים יכיר

 עלו ושיריו . בנוסף לכך אשתמש במצגות  הקשורות לנושא ובסרטונים ,כל זאת ,ופ

 טקסט הספרותי, במקרה שלנו, הילמיד לחומר הלימודעל מנת להנגיש הת

הכלים ודרך  . םהדיגיטלייההכרות עם היוצר תהיה מבוססת על דגמי ההוראה 

יוכלו התלמידים להכיר את חידושי המלים שיצר , חידודיו הלשוניים , שפתו 

נחשב לאחד כי הוא העשירה המלווה בציטוטים מן המקרא. ואת עצם העובדה 

ים המחוקקים של השפה הלאומית שלא חשש להביע דעתו גם בנושאים שנוי

ם יכירו את ביאליק התלמידי היטיב לכתוב על מצב העם וקשייו. מחלוקת. כמו כן,ב

עבדו הם יסתקרנו ויכי אני סבורה ודה היצירתית המלווה בכלים חדשים ודרך העב

 .במרץ ובעניין רב

 

 וניל -שוקו –מודל ההוראה הנבחר הוא 

פרט לסינכרונית הן -מספר פעילויות סינכרוניות ואמודל זה נבחר היות והוא משלב 

את התלמידים במטרה לעזור לי לחשוף קבוצה ובכך הוא מגוון ומסייע לסקרן לוהן 

כמו כן עם המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק .  םהיבטים שונים במהלך היכרות

מיומנויות אורייניות וסגנונות למידה שונים כלים טכנולוגים ,יש שימוש במגוון 

שימת דגש על תוך לעלות על נס את גדולתו של האיש והר חיבור ועניין יצבמטרה לי

מילים רבות והמציא , חידש  ומבוגרים איש אשכולות אשר כתב שירי ילדיםהיותו 

 התרבות בארץ ישראל.  עמודי יסוד בשפה העברית , והיה אחד מ

  



 

 היכרות עם חיים נחמן ביאליק -השיעור  נושא

 ש"ש לערך( 1-2גמיש )–זמן                    כיתות ח' -קהל היעד                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -דרכי פתרוןאפשריים בהעברת המערך ו אתגרים

עלולים להופיע במהלך השיעור הינם לא מעטים חלקם  לפי דעתי, הקשיים אשר

 לדוגמה :וחברתיים אובייקטיבים וחלקם תוכניים 

 .קשיי התחברות טכנולוגיים 

 .קישורים שאינם פעילים 

 .התלמידים עלולים לא להתחבר לנושא הנלמד 

 לשתף פעולה עם הנושא. תלמידים יכולים שלא 

 תלמידים שאינה מתאימה. תחלוק 

 הוראהטרום 

 דקות  10

  

 יכנסו לקישור הבא וענו על השאלות בעברית , ה

 המטרה היא לחשוף מי הוא האיש שבקיר ?

 -https://view.genial.ly/5f2f88ff415e0d80ba4dd6/learning

challenges-experience-- 

 פגש עיבוד כיתתי מ

 דקות  5

  

המורה והתלמידים משוחחים על המשימה שניתנה בתחילת השיעור 

 חיים נחמן ביאליק  ומגלים מי האיש שנחשף ?

 

 עבודה בקבוצות-המשך

והעלאת משימת הקבוצה 

ולאחריה שיח  ללוח שיתופי.

כיתתי בו כול קבוצה מציגה 

 . בחירתהאת 

 דקות  30

  

נחמן ביאליק שהם  על כול קבוצה לבחור שיר ילדים של חיים

בשיר זה ומה מיוחד בו ?את  חרואוהבים, להסביר מדוע הם ב

ההחלטה וקישור לשיר הנבחר הם יעלו ללוח שיתופי 

.https://padlet.com/oritca555/dfw47ndbicqo7ul4  

 שנבחר.אחריה כול קבוצה תציג את השיר ל
 

 -משימת למידה אישית 

 עבודה לבית         

  

 –קראו אודות חייו של חיים נחמן ביאליק בקישור הבא 

https://eureka.org.il/item/17103  
 11כאן  –קו לדמות –זהכמו כן צפו בסרטון המצורף לטקסט 

הפתיעו אתכם אשר מהם חמשת הדברים במחברת ורשמו 

עתכם חמשת ההישגים דבביוגרפיה שלו ? כמו כן כתבו מהם ל

 ?המשמעותיים בחייו 

https://view.genial.ly/5f2f88ff415e0d80ba4dd6/learning-experience-challenges--
https://view.genial.ly/5f2f88ff415e0d80ba4dd6/learning-experience-challenges--
https://padlet.com/oritca555/dfw47ndbicqo7ul4
https://eureka.org.il/item/17103


מוטל  מבעוד מועד. עלי םהרלוונטייהפתרונות לכך הינם, בדיקת כל הקישורים 

לתלמידים את הנושא הנלמד, לעניין אותם ולרתום אותם תווך ל הכמורהאחריות 

כדי מתן דוגמאות בזמן השיעור, תוך טרום השיעור ולמשימות הנשלחות אליהם 

שיעור עליי להכין את חלוקת הקבוצות מראש תוך אישיות למשימה. טרום 

עם התלמידים הלומדים בכתה. במהלך המשימה לעבור בין  ותהתחשבות והכר

הקבוצות ולבדוק שאכן התלמידים מצליחים להתחבר למשימה ולעבוד עליה 

ניתן לעשות  כקבוצה, במידה ואני נתקלת בתלמידים שאינם מתאימים בקבוצה

ת בין הקבוצות במהלך השיעור עצמו. כמו למדתי עם השנים כי לאחר כול העברו

ן זה כדאי ורצוי לעשות רפלקציה אישית על מנת לייעל ולדייק את ושיעור בסגנ

 שלי לקראת השיעורים הבאים .  הוראהה

 

 –ביבליוגרפיה 
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