
 

 

 

 

 

 

 

 

 למערך שיעור המשלב אפליקציות בהוראה  מחוון

 נקודות( 10-15בה מאוד )ר נקודות(  5-10במידה חלקית ) (נקודות 0-5במידה מועטה ) 

 

תכנון 
וחשיבה 
 מקדימה

ביטוי חלקי לתהליך קיים 
החשיבה שליווה את פיתוח 

 המערך. 

כיווני ו הוצגו התלבטויות
 מחשבה

 
 לא הוצגו שאלות ומגוון רעיונות. 

 
צילומי המסך שבוצעו 

באפליקציה לא הציגו בצורה 

 נהירה את תהליך החשיבה 
 

ביטוי חלקי לתהליך  קיים
החשיבה שליווה את פיתוח 

 המערך. 

כיווני הוצגו התלבטויות ו
 מחשבה.

 
 לא הוצגו שאלות ומגוון רעיונות. 

 
צילומי המסך שבוצעו 

צורה נהירה באפליקציה הציגו ב

 את תהליך החשיבה 
 

 

ביטוי מלא לתהליך החשיבה יש 
 שליווה את פיתוח המערך. 

 

הוצגו התלבטויות, כיווני 
 מחשבה, שאלות ומגוון רעיונות. 

 
צילומי המסך שבוצעו 

באפליקציה הציגו בצורה נהירה 
 את תהליך החשיבה 

 

 

מטרות 
 ההוראה 

 

נכתבו לא מטרות השיעור 
תואמות את תוכן אינן כהלכה ו

 השיעור. 
 

אין ביטוי מלא למושגים הן 
בתחום הדעת והן בתחום 

 הטכנולוגי

 

מטרות השיעור נכתבו כהלכה 
 ותואמות את תוכן השיעור. 

 
אין ביטוי מלא למושגים הן 

בתחום הדעת והן בתחום 
  הטכנולוגי

 

מטרות השיעור נכתבו כהלכה 
 ותואמות את תוכן השיעור. 

 
הן  יש ביטוי מלא למושגים 

בתחום הדעת והן בתחום 
  הטכנולוגי

 

עזרי הוראה 
 דיגיטליים

שולבה בשיעור אפליקציה אחת 

 בלבד 

 
שולבו אך ורק אפליקציות שנלמדו 

 במהלך הקורס עצמו

 

 2-3שולבו בשיעור בין 

 אפליקציות שונות 

 
לא שולבה אפליקציה שלא 

נלמדה או הוצגה במהלך 
 הקורס עצמו

 

 2-3שולבו בשיעור בין 

 אפליקציות שונות 

 
שלא אפליקציה גם שולבה 

נלמדה או הוצגה במהלך 
 הקורס עצמו

מהלך 
 השיעור

 

הוצג בפירוט לא מהלך השיעור 
 .לקוראדיו מובן אינו ו

 
 אינן מקדמות שיח.השאלות 

 

מהלך השיעור הוצג בפירוט, 
הוא מובן לקורא, כולל את 

 השאלות שהוצבו לתלמידים, 
 

 אינן מקדמות שיח.השאלות 

 

מהלך השיעור הוצג בפירוט, 
הוא מובן לקורא, כולל את 

 השאלות שהוצבו לתלמידים, 
 השאלות מקדמות שיח.

 



 

 

 

אינו מעורר  השיעורמערך 

 מספיק סקרנות ללמידה
השיעור מעורר סקרנות 

ללמידה, יש מקום לחשוב על 
פעילויות בהן התלמיד יהיה 

 יותר פעיל  
 

השיעור מעורר סקרנות 

 ללמידה, 
 ניכר כי התלמיד פעיל  

הערכה על 
פי מדרג 
S.A.M.R 

מתוך הערכת השיעור ניתן 
להסיק כי הסטודנט אינו מבין 

 S.A.M.Rאת מודל 
 

 

מתוך הערכת השיעור ניתן 
להסיק כי הסטודנט מבין את 

 S.A.M.Rמודל 
 

הסטודנט שילב במהלך 

 השיעור פעילויות במדרג: 
Substitution   וAugmentation 

 בלבד
 

מתוך הערכת השיעור ניתן 
להסיק כי הסטודנט מבין את 

 S.A.M.Rמודל 
 

הסטודנט שילב במהלך 

 השיעור פעילויות במדרג: 
Modification   וכןRedefinition 

השיעור אינו מעודד יצירתיות  יצירתיות

 וחדוות למידה בקרב התלמיד  

השיעור מעודד באופן חלקי 

יצירתיות וחדוות למידה בקרב 
 התלמיד  

 

השיעור מעודד יצירתיות וחדוות 

 למידה בקרב התלמיד  

מידת 
ההשקעה 

ואיכות 
 הגימור

מוגש באופן אינו המערך 
 . אסתטי

 
בחומרי ההוראה ששולבו 

לידי  לא באה במהלך השיעור 
חשיבה על ההיבט ביטוי 

 הוויזואלי 

 . אסתטיהמערך מוגש באופן 
 

בחומרי ההוראה ששולבו 
באה לידי לא במהלך השיעור 

ביטוי חשיבה על ההיבט 
 הוויזואלי 

 

 . אסתטיהמערך מוגש באופן 
 

בכלל חומרי ההוראה ששולבו 
לידי ביטוי  באהבמהלך השיעור 

 חשיבה על ההיבט הוויזואלי 


