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שאלה פוריה
• האם•השאלה•מעוררת•חשיבה?	
• האם•זו•שאלה•שאין•לה•תשובה•של•כן•ולא?	
• האם•השאלה•אותנטית,•מהותית,•רלוונטית•ויישומית?	
• האם•השאלה•מעוררת•דיון•וסקרנות?	
• האם•השאלה•פיקנטית,•מערערת•ומנוסחת•עם•משחקי•מילים?	
• האם•ובאיזה•אופן•השאלה•קשורה•לתוכנית•הלימודים?	

בחירת תוצר
• האם•התוצר•מקיים•דיאלוג•עם•השאלה•הפוריה?	
• האם•המורה•יודע•ומסוגל•להפיק•את•התוצר?	
• האם•התוצר•משקף•את•תהליכי•הלמידה•בפרויקט?	
• האם•התוצר•רלוונטי•לעולם•הידע•של•הלומד?	
• האם•התוצר•מתאים•למאפיינים•ייחודים•של•תלמידי•הכיתה?	
• האם•התוצר•משלב•מיומנויות•חדשות.•עבור•התלמידים?	
• האם•התוצר•משלב•כלים•תקשוביים?	

ימ"ה - ידע, מיומנויות והרגלים
• האם•הימ"ה•ענייני•ורלוונטי•ל"ארגז•הכלים"•שמבקשים•להקנות•לתלמידים?	
• האם•הימ"ה•מרחיב•את•הידע,•המיומנויות•וההרגלים•הנדרשים•באופן•מדורג?	
• האם•במהלך•בחירת•הימ"ה•המורה•התייעץ•עם•הצוות•הרלוונטי?	
• האם•הימ"ה•מאפשר•בניית•מחוון•הערכה•ברור•ומדוייק•לתלמידים?	
• האם•הנקודות•בימ"ה•ניתנות•להערכה•על•ידי•המורה•והתלמידים?	

תכנון זמנים
• האם•יש•פריסה•מדוייקת•עד•לרזולוציה•של•השיעור•הבודד?	
• האם•תכנון•הזמנים•מוצג•בסביבת•הלמידה?	
• האם•בתכנון•הזמנים•היתה•התייחסות•למגבלות•מערכת•כגון:•	

חגים,•ארועים,•יציאות•מבית•הספר•וכו'?

חקר פעיל
• •האם•החקר•מעורר•סקרנות,•	

ומניע•את•התלמיד•לחיפוש•תשובות?
• האם•החקר•משלב•לפחות•שני•תחומי•דעת?	
• האם•בתהליך•החקר•התלמידים•יחשפו•לכמה•שיותר•מקורות•לאיסוף•	

מידע•מסוגים•שונים•ומטכנולוגיות•שונות?
• האם•בתהליך•החקר•יש•התייעצות•עם•מומחים•לתחום?	

טיוטות מרובות
• האם•מתוכנן•תהליך•של•שמירה•ומעקב•על•	

הטיוטות•המרובות•בתלקיט•מקוון•או•קלאסי?
• האם•התלקיט•משקף•את•תהליך•למידת•החקר•	

של•התלמיד•ובא•לידי•ביטוי•בהערכת•התלמיד?
• האם•התלמידים•מבינים•את•חשיבות•ואחריותם•	

בניהול•התלקיט•שלהם?

פרזנטציה
• האם•הפרזנטציה•מתוכננת•ככלי•הערכה?	
• האם•הפרזנטציה•היא•התוצר•הסופי•או•	

ה"טרום•בכורה"?•והאם•היתה•התייחסות•
לכך•בתהליך•הטיוטות•המרובות?

• האם•הוכן•מחוון•בעזרת•התלמידים•	
לאיכות•הפרזנטציה?

• האם•ישנה•חלוקת•תפקידים•שיוויונית•בין•	
חברי•הצוות•המציג?

• האם•קהל•היעד•לפרזנטציה•ידוע•מראש•	
ויש•התייחסות•לכך•בתהליך•התכנון?

ערב תוצרים
• האם•יש•חלוקת•משימות•בין•כלל•המשתתפים?	
• האם•התלמידים•שותפים•וחלק•מהותי•מההכנות•	

לקראת•ערב•התוצרים?
• האם•ערב•התוצרים•משקף•את•תהליך•הלמידה•	

באופן•מקורי•וייחודי•לפרוייקט•ולתלמידים?

רפלקציה 
• האם•ברור•לתלמידים•שהרפלקציה•בודקת•את•תהליך•	

הלמידה•ולא•את•התוכן•המוצג?
• האם•מיומנות•הרפלקציה•נלמדה•במהלך•הפרוייקט?	
• האם•קיים•מחוון•לרפלקציה?	


תרבות בית ספרית

 האם כלל צוות בית הספר מכיר ופועל 
על פי הערכים של ה- ?PBL האם התלמידים התנסו 
בעבודה בקבוצות וקבלו כלים לפתרון אתגרים בתהליך 

הלמידה?  האם צוות בית הספר מזדהה ומאמין בשיטת 
ההוראה של ה- ?PBL האם יש מקום להעלות קשיים, 
להתייעץ ולקבל משוב אמ"ת על העשיה הפרוייקטלית?


סדירויות

האם קיימות סדירויות במערכת התומכות 
בשיטת ההוראה?  האם יש במערכת 

 ?PBL תכנון של שעורים כפולים ללמידת
 האם המורים יודעים מראש את התכנון 
השנתי של הפרוייקטים השונים?  האם 

 שעות המנטור קבועות במערכת 
ומתאימות לצוות?

 משוב מקדם 
למידה - אמ"ת

• האם•נקבעו•נקודות•במהלך•	
הפרוייקט•למתן•משוב•אמ"ת?

• האם•התלמידים•מתנסים•	
במהלך•הפרויקט•במתן•וקבלת•

משוב•אמ"ת?
• האם•המשוב•מתייחס•ומיושם•	

בתהליך•הטיוטות•המרובות?

וייעוץ פסיכופדגוגי  PBL-כש
נפגשים

PBLתפקיד היועץ בתהליכי 
,  ו"אייר תשע' כד', חגיגת התוצרים תתקיים ביום ד
1/6/16

13:00-16:00בין השעות 
חולון  109ה רחוב חנקין "מרכז פסג

מצפים לראותכם
שי קונפורטי וצוות היועצות, אורלי סרוסי

הכלי תוכנן ועוצב 
במסגרת קורס 

מנטוריות של העיר 
חולון שנת תשע"ו.

הכלי מתאר את מסע 
ה-PBL של המורה 

והתלמידים. בכל אחת 
מהתחנות כתובות 

שאלות למנחה הפרויקט 
היכולות לכוון אותו.

בצד האחורי של 
 QR הפלייסמט יש
שבסריקה שלהם 

ניתן לקרוא ולהעמיק 
במידע נוסף.

הכלי ישמש כעזר 
למורה/מנחה בתכנון 

ובמהלך הפרויקט.  



פרזנטציה וערב תוצרים
סרטון:•ערב•התוצרים•של•פרויקט•"רואים•את•הקולות"

https://www.youtube.com/watch?v=-
oYkp6P7uPc&feature=youtu.be

http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.
aspx?xmlConfigPath=mafilim/2015/hishtalmut/

bagrutsifrutvemusica.xml

POL-רפלקציה ו
סרטון•הדרכה:•איך•מפתחים•חשיבה•רפלקטיבית?

http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.
aspx?xmlConfigPath=mafilim/2015/hishtalmut/bareket_

pol.xml

?POL•סרטון•הדרכה:•מהו
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.

aspx?xmlConfigPath=mafilim/2015/hishtalmut/bareket_
pol_1.xml

סדירויות
ריכוז•מגוון•מחוונים•מתוך•משרד•החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/
rikuz_machvan.pdf

כנסו לקישור
והכנסו לחומרים שכתבו וריכזו בקורס מנטורים תשע"ו

https://goo.gl/5hC0fS•

תכנון זמנים
סרטון•מצויר:•איך•מתכננים•זמן•בפרויקט?•

https://www.youtube.com/watch?v=GWEIfzGbExQ

http://pisga.lms.education.gov.il/pluginfile.php/208956/
mod_resource/content/1/%D7%AA%D7%9B%D7%A0
%D7%95%D7%9F%20%D7%A6%D7%99%D7%A8%20

%D7%96%D7%9E%D7%9F.pdf

•

חקר פעיל
סרטון•הדרכה:•איך•עושים•חקר•פעיל•בלמ"פ?

http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.
aspx?xmlConfigPath=mafilim/2014/hishtalmut/adar_

mdi.xml

טיוטות מרובות
הפרפר•של•אוסטין•עם•תרגום

https://www.powtoon.com/online-presentation/
/#cB8gILaAiOK/?mode=movie

https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms

משוב מקדם למידה - אמ"ת
קישור•לארגז•הכלים•של•מורי•חולון

/https://issuu.com/yuliekhromchenco/docs

שאלה פוריה
הפדגוגיה•של•השאלות•הפוריות•מתוך•יורם•הרפז

http://web.macam98.ac.il/~mada/teva/shela.htm

PBLקישור•לבלוג•של•רותי•סלומון•העוסק•ב
https://ruthysalomon.wordpress.com/2014/10/12/driving-question

סרטון•הדרכה:•מהי•שאלה•פוריה?
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.

aspx?xmlConfigPath=mafilim/2014/hishtalmut/yama_ehida2_
shaykonforti_mdi.xml

בחירת תוצר
סרטון•הדרכה:•מהו•תוצר•בלמ"פ?

http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.
aspx?xmlConfigPath=mafilim/2014/hishtalmut/yama_ehida3_

shaykonforti_mdi.xml

ימ"ה - ידע, מיומנויות והרגלים
סרטון•הדרכה:•מהו•ימ"ה?

https://www.youtube.com/watch?v=8jpDM5h-b-I

סרטון•הדרכה:•איך•מעריכים•בלמ"פ?
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.

aspx?xmlConfigPath=mafilim/2014/hishtalmut/dr_yaelshtimberg_
pbl_mdi.xml

?PBL-סרטון•הדרכה:•איך•בונים•מחוונים•ב
http://video.cet.ac.il/VideoDisplay.html?url=%20

http%3A%2F%2Fvideo.cet.ac.il%2FVideoPlayer.aspx%3FxmlConfigPat
h%3Dmafilim%2F2014%2FHishtalmut%2FDr_YaelShtimberg_PBL_2_

mdi.xml&width=700px&height=421px

מתוך•המכון•הדמוקרטי
http://www.democratic.

co.il/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D
7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A2%D

7%A8%D7%9B%D7%94/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%
D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-

/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%99%D7%9E%D7%94


