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Moodle -  יתרונות פדגוגים 

למידהמודולארית לניהול וארגון , מערכת דינמית 

פיתוח לומדת עצמאי 

למידה פעילה 

למידה אינטראקטיבית 

פיתוח קהילה לומדת שיתופית 

 במולטימדיהשימוש  -למידה רב חושית 

  אפשרויות מגוונות למשוב והערכה מעצבת 

 

 



איך נוכל לסייע למורים בבניית תהליכי למידה  

 ?גבוהיםסטנדרטים מקוונים בעלי 

 פדגוגיה דיגיטלית

 (זכויות לנדב)האשף של בלום  

 המורכב מרכיב אחד –לפעילות קצרת טווח 
המכיל   –תהליך למידה ארוך טווח 

 רצף תהליכים ופעילויות

 

? 



  איתור תהליך פדגוגי איכותי אשר 

 Moodleשילוב 

יעצים  ( עבודת צוות/מולטימדיה/שיתוף)

 ישביח אותו  ו

 קטנים ניתוח ופירוק התהליך לצעדים 

 הן השלב ומה לפרט מטרת צעד בכל

 .הפעילויות הדרושות מהתלמידים

 הלמידה  תהליך הגדרת תבנית לבניית

 השונים  Moodle-כלי הבאמצעות 

 

 

 Moodleבניית דגם של תהליך למידה איכותי על בסיס כלי 



 חקר מידעניתהליך 

 הגדרת המשימה

הגדרת   -' שלב א

 המשימה

 סיעור מוחין

 חקרשאלת 

יצירת שאלות מנחות  

 חיפוש

   חיפוש המידע

 חיפוש מידע -' שלב ב

 היכן לחפש

 איך לחפש

   הערכת המידע

 הערכת המידע -' שלב ג

 סינון ראשוני

להערכת  פריט  ייצוג

 המידע

 שאלות להערכת המידע

   ארגון המידע

ארגון המידע   -' שלב ד

 ושמירתו

 קריאה מרפרפת

קיטלוג ותיעוד מקורות  

 המידע

 עיבוד המידע  

 עיבוד מידע -' שלב ה

 קריאה מעמיקה

 סיכום ותמצות

 הצלבת נתונים

 מיזוג טקסטים

 הצגת המידע

 הצגת המידע -' שלב ו

 מגוון אפשרויות לתוצר סופי

 בחירת תוכנה לייצוג  

 ארגון ועיצוב התוצר הסופי

http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl=1501&tbl=aa&fl=info4-05.htm
http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl=1501&tbl=aa&fl=info4-06.htm
http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl=1501&tbl=aa&fl=info4-07.htm
http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl=1501&tbl=aa&fl=info4-08.htm
http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl=1501&tbl=aa&fl=info4-09.htm
http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl=1501&tbl=aa&fl=info4-10.htm


 Moodle-פיתוח חקר ב

בוחרת  שלב של תהליך החקר בכל . 1

אחר    Moodleהמורה להציב כלי 

י  "כבסיס לביצוע אותו השלב ע

 .  התלמידים
-daathttp://

105mevinim.tikshuv.org.il/course/view.php?id= 

 
מתקיימת כמעט  התלמיד פעילות . 2

שמשמש את  בבלוג קבוצתי כולה 

שבו  , כמחברת אישיתקבוצת החקר 

התהליך  שלבי את מתעדים התלמידים 

 . המידעני
www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.phhttp://

949p?id= 
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 Moodleמודל מסייע לבניית תהליך חקר באמצעות כלי 



 Moodleמודל מסייע לבניית תהליך חקר באמצעות כלי 



 Moodleמודל מסייע לבניית תהליך חקר באמצעות כלי 



 מסקנות ביניים –יתרונות למורה 

 מאפשר פיתוח תהליכי חקר למורים רבים יותר•

משחרר מהמיקוד בטכנולוגיה ומפנה לחשיבה על  •

 התהליך והאיכות הפדגוגי 

102mevinim.tikshuv.org.il/course/view.php?id=-daathttp:// 

 Moodleמעודד חשיבה מעמיקה וניצול הפוטנציאל של •
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