
 תשע"ו - צעד צעד בקידודקורס 

 פירוט חובות/ מטלות הקורס ומחוון

 

 הקורס: חובות/ מטלות

  20% -  ,התנסות פעילה במהלך השיעור כולל השתתפות בדף הפייסבוק

השתתפות פעילה בדיונים ומתן משוב ענייני ובונה שבבסיסו חשיבה 

 ביקורתית לעמיתיכם, התכוונות וקידום המטלות באופן אישי.

 50% -   תיעוד אישי של תהליך הלמידה בקורס ושילוב האייפד בעבודה

 )ראו הרחבה מטה(  המעשית

 30% - ופיתוח מודל בתלת מימד והדפסת 

 .נוכחות בהתאם לתקנון המכללה 

 פירוט חובות/ מטלות הקורס:

  – תיעוד אישי

בסוף כל תיעוד אישי של תהליך הלמידה בקורס תעד ודנט/ית י/תכל סט

  infolioאפליקציית אתר/ באמצעות במהלך הסמסטר התיעוד יתבצע  .שיעור

חצי עד ) סמסטרלאורך כל ה)פוסטים(  רישומי יומן התיעוד יכלול עשרה

( של כתיבה רפלקטיבית המלווה את התהליכים הרגשיים,  עמוד לעמוד לפוסט

 אפשר וכדאי לשלב ייצוגים גראפיים שונים. . יבתיים והתכנוניים שלכם/ןהחש

 מה יכלול התיעוד האישי של תהליך הלמידה?

 ?תאר/י את חשיבות הקידוד כפי שאת/ה רואה זאת לאור התנסויותיך 

 ?אילו מיומנויות שלך כלומד/ת מקדם הקידוד 

 ?היכן זה ממקם אותי כאישה במרחב הטכנולוגי 

 ?מה לקחתי היום מהשיעור 

 ?עם אילו תובנות ושאלות יצאתי מהשיעור 

  ....בעקבות השיעור המשכתי וחקרתי את 

  לאחת  המתייחס ייצוג גראפי )תמונה/ סרטון וכו( ניתן ואף רצוי לצרף

 הנקודות הנ"ל.

  בשני הפוסטים האחרונים יש לכתוב רעיון ראשוני לפעילות לימודית

 המשלבת קידוד.

 . ראש הפוסטלציין תאריך ביש 

  



לעיני יתר הסטודנט/ית,  ורק חשוב לציין שהפוסטים לא יהיו גלויים 

 .לקרוא אותם נהתוכל המרצות

 זאת? אבני דרך ליצירת תיעוד אישי באמצעות.... איך עושים

  באפליקציית פותחים חשבוןinfolio 

  :ניתן להיעזר בקישור הבאhttp://infolio.co/ 

 

  

  

http://infolio.co/


 אורטל מרחבלימור הררי ו -  תשע"ו קורס צעד צעד בקידוד מחוון ל

 במידה רבה מאוד  במידה חלקית  במידה מועטה 

תיעוד אישי 
של תהליך 

הלמידה 
ס בקור

באמצעות 
אפליקציית 

infolio 
 

50%  
 
 

 נקודות 0-29
 
  קיים תיעוד

 60%חלקי של 
מהפוסטים )בין 

( 6 -ל 0
כוללים ה

התייחסות 
 להיגדים מעלה

  פוסט אחד ובו
רעיון ראשוני 

לפעילות 
לימודית 

 המשלבת קידוד
  התיעוד אינו

משלב ייצוגים 
 גראפיים   

 נקודות 30-39
 
  קיים תיעוד

 80%חלקי של 
( 8-ל 6)בין 

מהפוסטים 
כוללים ה

התייחסות 
 להיגדים מעלה

  פוסט אחד ובו
רעיון ראשוני 

לפעילות 
לימודית 

 המשלבת קידוד
  התיעוד משלב

ייצוגים גראפיים 
 )תמונות בלבד(

 נקודות 40-50
 
  קיים תיעוד מלא

)בין  100%של 
( 10-ל -8

מהפוסטים 
כוללים ה

התייחסות 
 להיגדים מעלה 

  שני פוסטים
רעיון עוסקים ב

י ראשונ
לפעילות 
לימודית 

 המשלבת קידוד 
  התיעוד משלב

ייצוגים גראפיים 
 מגוונים

20% 
 כללי

 נקודות 0-10
 

התנסות מעטה 
במהלך השיעור 

הכוללת התייחסות 
 הבאות:לנקודות 

 
לא קיימת 

השתתפות בדף 
 הפייסבוק 

 
מועטה השתתפות 

 בדיונים 
 
  

 

 נקודות 11-15
 

התנסות חלקית 
במהלך השיעור 

הכוללת התייחסות 
 לנקודות הבאות:

 
מועטה השתתפות 

 בדף הפייסבוק 
 

מועטה השתתפות 
בדיונים ומתן משוב 

ענייני ובונה 
שבבסיסו חשיבה 

ביקורתית 
 לעמיתיכם

 
  

 ודותנק 16-20
 

התנסות פעילה 
במהלך השיעור 

הכוללת התייחסות 
 לנקודות הבאות:

 
השתתפות בדף 

 הפייסבוק 
 

השתתפות בדיונים 
ומתן משוב ענייני 

ובונה שבבסיסו 
חשיבה ביקורתית 

 לעמיתיכם
 
  

פיתוח מודל 
 בתלת מימד

 
30%  

 

 נקודות 0-19בין 
 
  לא פותח מודל

 תלת מימד 
 

 נקודות 10-20בין 
 
  חלקי של פיתוח

 מודל
  המודל אינו

 מורכב 
 

 נקודות 21-30בין 
 
  פיתוח מודל

תיאורטי והצגתו 
 באופן יישומי.

 המודל מורכב 
 המודל יצירתי 

 


