
רב תרבותי  -איך מגבירים קשר לימודי
?סינכרונית-בין לומדים בסביבה א

הילי זוורו



:מטרות המפגש

מטרה חינוכית ונבין כיצד בוחרים כלי דיגיטלי המתאים נגדיר -
.ערך מוסףומציע להשגתה 

י התחלת בניית  "בכלי שיתופי וידאו זה בעצמנו ענתנסה -
.שיתופיתמשימה 

שהשימוש בכלי , ערכים מוספים2לפחות , למנות ולתארנדע -
.ללומדיםהשיתופי הזה מציע 



....לפני שמתחילים



אנחנו לומדים  
ומתפתחים על ידי  

.ניסוי וטעיה
נוכל להמשיך  

להתפתח מקצועית רק 
על ידי מתיחת 

הגבולות שלנו ויציאה  
. מאזור הנוחות

?למה ללמוד דברים חדשים

Source: Pexels



Our students are capable of great 
things. If we just give them room to 

make mistakes and experience 
authentic learning, there is no limit 

to what they can do. 

-Kasey Bell



Our students are capable of great things:

:אנדראקהק 'ג

,15בגיל 
פיתח בדיקה  
לגילוי מוקדם

.של סרטן הלבלב



:אלכס נול

פיתח 12בגיל 
אפליקציה 

שעוזרת לאנשים עם 
מוגבלויות לנווט 
.במרחב הציבורי

Our students are capable of great things:



אז מה אפשר לעשות כדי  
?להעצים את התלמידים

Source: Pexels



:סוגי מוטיבציה



:אבני היסוד של מוטיבציה פנימית

אוטונומיה
תחושת שייכות

מסוגלות
משמעות ומטרה



:אוטונומיהיותר 
, לתת להם לבחור

.תנו להם להביע את קולם

Source: Pexels



:תחושת שייכות
תנו להם להרגיש חלק חשוב מהכלל

.ושקולם נחשב בעיני הקהילה

Source: worldhistoryeducatorsblog.blogspot.com



:כוחה של המטרה
לעיתים לתלמידים יש מטרות שהן גדולות יותר 
מהמשימות הכיתתיות כמו המטרה לעשות את 

אם נחבר את . העולם לטוב יותר או להגשים חלום
נעלה את , המטרה האישית עם המשימה הכיתתית

.  המוטיבציה של התלמיד

Source: Pixabay



Vision Board



:תחושת המסוגלות העצמית
האמונה של התלמיד ביכולתו לארגן  

פעולות לשם ביצוע מוצלח של משימה  
.מסוימת

ניתן להעלות את תחושת המסוגלות
:של הלומד על ידי טיפוח כישורי יזמות

, להציע פתרונות, תנו להם להעלות בעיות
לתכנן פעולות ולייצר  , להמציא המצאות

. שינוי בעולם 

Source: Pexels

http://meyda.education.gov.il/

http://meyda.education.gov.il/


פלטפורמות שניתן בעזרתן להעלות 
:מוטיבציה פנימית



איך אתר של דיון וידאו מקוון בין  
לומדים יכול לעזור לנו להתקדם  

?לעבר הגברת מוטיבציה פנימית



ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי

מכללת אוהלו  : מקור



ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי

:קישור 
tinyurl.com/y7jm5gz6

https://app.ex.co/stories/hilizavaro10/2020-04-17t12-03-15-469z-
https://tinyurl.com/y7jm5gz6


 דקות10שניות ל 30של קטעי וידאו קצרים בין מקום בטוח בו יוצרים אוסף.

 מעלים מכל מקום ובכל זמןתלמידים .

אפשר להגיב אחד לשנייה ולקיים דיון  .

אביזרים, ים'אימוג, אפשר להוסיף סטיקרים: מקום להתאמה אישית ,
...טשטוש, פילטרים, פתקיות, לינקים



:הגברת תחושת השייכות
חיבור לכיתות בארץ ובעולם

יצירת קשר עם מורות ומורים בכל המגזרים



בחירה ואוטונומיה
תנו להם לבחור את 

הרעיונות האישיים שלהם  
את הדרך שבה הם  , להציג

עם מי הם , רוצים להציג
את , רוצים להציג

האפשרות להביע דעה  
ולערער רעיונות אחרים 

.  שהעלו בקהילה



בחירה ואוטונומיה

מספר נושאים תנו להם 
מהם הם יכולים לבחור 

איזו בעיה : על מה לענות
? לפתור



בחירה ואוטונומיה
תנו להם לענות בצורת  

/לוח מחיק/סרטון עצמי
/אפליקציות אנימציה

/עזרי למידה ופרזנטציה
.הקלטת מסך



בחירה ואוטונומיה



:בחירה ואוטונומיה
להעלות סרטונים מתוך אפליקציות אנימציה



למידת עמיתים

תנו לתלמידים ללמד
את שאר התלמידים בעזרת

":שיתוף מסך"

?איך יוצרים מצגת

איך מעלים סרטון  
?SNAPCHATל

איך עוברים שלב
...במשחק וידאו



הצגת פרויקטים
תלמידים מלמדים אחרים  

או מדגימים ידע שרכשו 
. במהלך היחידה



תנו להם להשוות בין 
,תרבויות

ולמצוא את המכנה  
,המשותף

,את הבעיות המשותפות
להציע פתרונות 

ואפילו, שמתאימים לכולם
להוציא את הפתרונות 

.לפועל ביחד

מסוגלות רב תרבותיות ותחושת , אוטונומיה
:על ידי יזמות חברתית

Source: Pexels



,  תשתיות ישנות, עוני)? אילו בעיות יש בערים שלנו
...(יוקר המחייה, ריחוק חברתי

?מה הייתי רוצה לשנות בבית הספר שלי

?מה הייתי רוצה ללמוד בבית הספר

?לאיזה נושא הייתי רוצה להעלות מודעות

:FLIPGRIDרעיונות לרב תרבויות ב 



:רעיונות במקצועות השונים

Source: Pexels



:מתמטיקה

(או בעיה מילולית)כל תלמיד כותב חידה בחשבון 
.התלמידים מגיבים עם התשובה שלדעתם נכונה

תגובות
הנעת הדיון



:ך"תנ/היסטוריה/אזרחות

לדמות / כל תלמיד מתחפש למושג באזרחות
.דמות תנכית/היסטורית ידועה

.התלמידים מגיבים עם התשובה שלדעתם נכונה

תגובות
הנעת הדיון



.והצגה בפני קהלדיבייט, כתיבת חיבור: שפה

מקשר אותו  , כל תלמיד כותב חיבור של הבעת דעה בנושא הנלמד
שלו ומסביר בקצרה בסרטון את התהליך שעבר בעת לוידאו

לקרוא את החיבור  , השאר צריכים לבחור שני חברים. הכתיבה
. המקושר לסרטון שלהם ולהגיב עם דעות בעד או נגד

תגובות
הנעת הדיון



.  שיתוף פעולה עם כיתות מסביב לעולם: אנגלית

התלמידים משתפים פעולה עם כיתות בעולם ומקיימים דיון  
תקשורת והצגה בפני  , שיפור מיומנויות דיבור. בשפה האנגלית

. קהל באנגלית

תגובות
הנעת הדיון



?מה ראינו היום:  בואו נסכם
 העלאת מוטיבציה פנימית ללמידה  -מטרה חינוכיתהגדרנו

.שיתופית ורב תרבותיות

 בכלי אחד שבחרתי התנסינוFLIPGRID  השגת  עבור
.המטרה

 תובנות וערכים מוספים לשימוש בכלי דיגיטלי  הסקנו
העלאת המודעות לרב  : פנימית כמולהעלאת מוטיבציה 

העצמת התלמיד על ידי  , הגברת השיתופיות, תרבותיות
אוטונומיה ובחירה וטיפוח מיומנויות שפתיות כמו הצגה בפני  

.  קהל או מיומנויות מתמטיות



נסיים בציטוט מהספר 
...האהוב עלי

"/ללמד כמו פיראט"

ס'בורגדייב 





Source: Pexels



flipgrid.com/hairshelanu

https://flipgrid.com/hairshelanu


:  מדריך לתלמיד
tinyurl.com/ya55bus4

:מדריך למורים
tinyurl.com/ycwt8624

עוד הסבר ומדריכים על הוראת  
: עמיתים וצילום מסך

https://tinyurl.com/yc3kk7t2

https://tinyurl.com/ya55bus4
https://tinyurl.com/ycwt8624
https://tinyurl.com/yc3kk7t2


הילי זוורו

thelifeofhili@gmail.com



ספרים מומלצים על חדשנות וטכנולוגיה
...על ידי הילי

Shake up Learning/ Kasey Bell

Teach Like a Pirate / Dave Burgess

Ditch that Textbook / Matt Miller

Don’t Ditch that Tech/ Matt Miller, Nate Ridgway and Angelia 

Ridgway PhD.

The HyperDoc Handbook/ Lisa Highfill, Kelly Hilton and Sarah 

Landis


