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מושב שישי - טכנולוגיה בהוראת הביולוגיה
משובים - טכנולוגיה בשרות הפדגוגיה

ד"ר נעה קידר, קריית חינוך ע"ש רבין. מזכרת בתיה.

משובים הם כלי פדגוגי חשוב שיכול לתרום רבות להתקדמות התלמידים ומצד 
שני לספק מידע חשוב למורה על מצב הכיתה כולה ועל מצב כל תלמיד באופן 
הנקודות  אל  ומכוונים  התלמיד/ה  של  החוזק  נקודות  על  מצביעים  הם  פרטי. 
שעליו/עליה לחזק. משובים מספקים התייחסות אישית לתלמיד/ה ומגבירים את 
המוטיבציה שלו/ה להשתפר. על מנת שמשוב יהיה יעיל הוא צריך להינתן באופן 
יחסית מהיר, ברור וענייני. אלו הן גם נקודות הקושי העיקריות במתן משוב כרגע: 

הזמן שלוקח למורה לעשות זאת, והאחידות והבהירות במתן המשוב. 
במושב אציג אופציה למתן משוב אוטומטי לשאלות פתוחות בפלטפורמת פטל, 
תשובות  של  אוטומטית  הערכה  האוטומטי:  המשוב  שהוזכרו.  בצרכים  העומד 
פתוחות ע"י שימוש בלמידת מכונה. זוהי צורת משוב מהירה לתלמיד, הכוללת 

מחוון ברור לתלמיד ולמורה. 
ואישית  כיתתית  מצב  תמונת  למתן  אופציה  גם  בתוכו  כולל  האוטומטי  המשוב 

למורה, בצורה יחסית מהירה ואובייקטיבית. 

לנהל את הביוחקר עם פטל
נעמי רייבשטיין, האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. 

הכנת התלמידים לקראת ביצוע הביוחקר וניהול הביוחקר ברמת הכיתה וברמת 
נקודות המעסיקות את המורים שמגישים לביוחקר. בסביבת פטל  הן  הקבוצה, 

קיימים שני קורסים ללווי הביוחקר:
חקר  המרכיבים  השונים  החלקים  של  מוקדם  תרגול  הכולל  לביוחקר  מכ"ם 

מדעי. התרגול מחולק ליחידות על פי המבנה של מאמר מדעי.
הדרוש  המידע  כל  את  מכיל  הקורס  התלמידים.  של  הביוחקר  לניהול  קורס 
צעד, עם הוראות וטיפים, עבור  לביצוע הביוחקר, ופעילויות מונחות, צעד אחר 
כל שלב במהלך החקר ועבור כתיבת עבודת סיכום החקר. הקורס מאפשר לכל 
לעקוב  ולמורה  ומרוכזת,  נגישה  קבוצה לנהל את החקר שלה בצורה שיתופית, 

בקלות אחר הקבוצות השונות. 
במושב זה אציג את שני הקורסים.
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