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   דודדודדוד---ד"ר עדי בןד"ר עדי בןד"ר עדי בן            מידע  מידע  מידע  וייצוג וייצוג וייצוג    על ארגוןעל ארגוןעל ארגוןחושבים חושבים חושבים                
   

  
  מידע:  ולייצוג  ארגון. רשמו חמש דוגמאות לדרכים שונות ל1

  __________________________________________________________________א. 

  ______________________________________________________ב. ____________

  ___________________________________________________________________ ג.

  ___________________________________________________________________ד.

  ______________________________ה. ____________________________________

ו והסבירו מה היתרונות ומה מידע מהרשימה שהכנתם. חשב ארגון. בחרו דרך אחת ל2

  מידע בדרך זו?  ארגוןהחסרונות של 

יתרונות:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

חסרונות:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

            ם והסבירו את יתרונותיה המידע שבה בחרתג וייצו ארגון דרךהציגו בפני הכיתה את 

   .קבוצותשאר המידע שהוצגו על ידי וייצוג  ארגוןחסרונותיה. דונו בדרכי ואת                 

  מידע? נמקו תשובתכם.ולייצג . האם יש דרך אחת נכונה לארגן 3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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                         חושבים על מה שלמדנו...                       

  מידעוייצוג  ארגון   
                                         

                                                                                                               

                                                           

    

                                               

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מידע? באילו מקרים?  ארגןלתי מ

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

  מה המטרה? מידע? מה היתרונות? ארגןל מהל
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

   באילו דרכים? מידע? גןארל יךא

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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                                     דודדודדוד---עדי בןעדי בןעדי בןד"ר ד"ר ד"ר למורה    למורה    למורה       –––מידע מידע מידע וייצוג וייצוג וייצוג    ארגוןארגוןארגוןחושבים על חושבים על חושבים על             

                                                                                                                      

ולאפשר מידע, נעשה במטרה להבהיר את המידע וייצוג  ארגוןהשימוש באסטרטגיית 

המידע יש לזהות את וייצוג  ארגוןמעמיקה והפקת משמעות ממנו. בתהליך  הבנה

 הרהוטההקשרים שבמידע (לנתח את המידע) ולבחור את הדרך  הרכיבים ואת

, מפת לארגן את המידע ולהציגו (תמונה, טבלה, תרשים זרימה, גרף מה ביותרוהמתאי

אותו המידע את  ארגןניתן ל. מידע ארגוןדרך אחת נכונה ל איןוכו').  , טקסטמושגים

חשוב לבחור את הדרך המתאימה ביותר בהלימה לתוכן  אולם, בדרכים שונות.

  ולמטרת הצגת המידע.  

  

 -אסטרטגי מל"א -(ידע מטה מידעוייצוג  ארגוןיחידה זו נועדה להבנות ידע על אודות 

יך להשתמש באסטרטגיה). את היחידה ניתן לשלב בכל פעילות לימודית אמה ולתי, מ

מידע. היחידה נועדה ליצור גירוי ראשוני ולהוביל לדיון ולייצג  ארגןבה נדרש ל

. בהתאם לשכבת הגילגמאות ובהקשרים באסטרטגיה. ניתן להרחיב ולהעמיק בדו

ייצוג מידע, חשוב לחזור לפעילות הלימודית ממנה יצאנו, ארגון ולאחר הבניית הידע על 

ליישם את האסטרטגיה באותה פעילות ולדון בשינוי שחל אצלנו בעקבות הלמידה. 

את השינוי שחל בחשיבה שלנו בעקבות הבניית הידע על  להעלות למודעותכלומר, 

יה בהקשרים שונים כמו כן, חשוב ליישם את האסטרטג .ייצוג מידעארגון ות אודו

העברה קרובה) ובתחומי דעת אחרים  -(בנושאים אחרים במסגרת שיעורי מדעים 

העברה רחוקה) תוך שיתוף פעולה ובניית תוכנית עבודה  -(תנ"ך, ספרות, אזרחות וכו' 

  מוגדרת עם מורים מתחומי דעת שונים. 
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  אסטרטגי מל"א-אה מפורשת של ידע מטהמודל להור
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

          

  העברה קרובה

  תוכן אחר במדעים + 

וייצוג ארגון אסטרטגיית      

  
שליפת האסטרטגיה 

 מהפעילות

  הבנייה של ידע על

  וייצוג מידעארגון 

  ן)(במנותק מהתוכ

  לימודית  פעילות

  אסטרטגיית תוכן + 

  מידע ארגון וייצוג

  רחוקה העברה

  תכנים מתחומי דעת שונים

 ארגוןאסטרטגיית + 

 מידעוייצוג 

  בדיקת השינוי 

  שחל בעקבות 

 תהליך הלמידה


