
: בהובלת
ר הודא שאיב"דר נימר ביאעה ו"ד

IRIS-השימוש ב
כאמצעי לתיעוד וניתוח סרטוני וידאו בהתנסות מעשית



5 דוגמאות מאייריס

4 מודלים מבוססי שיעורים  
מצולמים

3 הרשאות וגישה לאייריס

2 מטרות מרכזית

1 איתור צרכים? למה, אייריס



?  ..למה, אייריס
..איתור צרכים

למתכשר בהוראה הזדמנות להתבונן במה שהוא עושה בתוך כמעט ואין 

להבין מה הוא עושה ובאיזה אופן הפעולות שלו  כליםלו חסרים. הכיתה

!מקדמות או בולמות את הלמידה של התלמידים

חזרה  
לתפריט



טיפוח הכוונה עצמית 

בלמידה והוראה

פיתוח כישורים 
רפלקטיביים

פיתוח מיומנות  
לניהול שיח פדגוגי 

ולמידת עמיתים 

טיוב תהליכי  
הלמידה  
וההוראה 

עידוד השימוש בלמידה  

משיעורים מצולמים  

מטרות מרכזית לשימוש בסרטוני וידאו

חזרה  
לתפריט



53
Users

חינוך  ג-מדעיםב-אנגליתג-אנגליתב-הסמכה אב-מחשבים
ג-מיוחד

ג-גיל רך

7.50%

11.30%11.30%11.30%
13.20%13.20%

28.30%

חלוקת המשתמשים בתוכנה
(שנה/לפי חוג)

חזרה  
לתפריט

קדימה



19%

81%

פים"מד סטודנטים חזרה  
לתפריט



כללי אתיקה לצפייה בשיעורים מצולמים

ולא כדי לבקר הוראהתם של  ללמוד על ההוראה של עצמנו אנו צופים בשיעור המצולם על מנת ✓

.  האחרים

.  באנשים הספציפיים שבסרטוןולא בהוראה ובלמידה עוסקים אנו ✓

.  חלק מהקשר רחב יותרהוא מבינים שהקטע הנצפה אנו ✓

איננו  -אינה נוכח אם הוא ; איננו אומרים דבר שעשוי לפגוע בו, המצולם נוכחהסטודנט אם ✓

.  עמנונוכח אומרים דבר שלא היינו אומרים אילו היה 

.נשאר אך ארק במפגש הלמידההנאמר בינינו ביחס לשיעור כל ✓

כללי אתיקה לצפייה בשיעורים מצולמים

חזרה  
לתפריט



מודלים מבוססי  
שיעורים  
מצולמים

01 1:1מודל 

02 1:2מודל 

03 N:1מודל    06
מודל השוואה  

בין שני  
שיעורים

מודל קהילת  05
-אקדמיה
כיתה

04
מודל חקר  

טוב-אירוע

חזרה  
לתפריט



הסטודנט  ( 1
מצלם עצמו 

ומעלה סרטון 
IRISלאתר 

הסטודנט  ( 2
את  משתף

הסרטון עם 
פ"המד

פ צופה  "המד( 3
ומעלה  בסרטון 

שאלות  
לסטודנט  

בנקודות זמן  
מסוימות

הסטודנט  ( 4
מעיין בשאלות  
ומספק תשובות  

פ  "המד( 5
והסטודנט  

נפגשים ודנים  
בנקודות  

המודגשות  
בסרטון

פ מעלה  "המד( 6
שאלות  

רפלקציה  
ומבקש  וסיכום 

התייחסות לאחר 
פגישה

חזרה  
לתפריט



ומעלה  מצלם עצמו הסטודנט ( 1
IRISישירות לאתר 

את הסרטון עם  משתףהסטודנט ( 2
סטודנט עמיתפ ועם "המד

פ מבקש מהסטודנט העמית  "המד( 3
בסרטון באופן חופשי ולחוות  לצפות

דעתו בנקודות זמן לפי בחירתו

פ צופה בסרטון ובהערות  "המד( 4
סטודנט עמית ומבקש התייחסות  

י הוספת  "הסטודנט בעל הסרטון ע
Replayתגובה 

פ מעלה שאלות לשני  "המד( 5
הסטודנטים בנקודות זמן מסוימות  

(Form)

הסטודנטים מעיינים בשאלות  ( 6
ומספקים תשובות  

פ ושני ההסטודנטים  "המד( 5
בכל הנקודות  נפגשים ודנים 

המודגשות בסרטון

-רפלקציהפ מעלה שאלות "המד( 7
ומבקש התייחסות  ( Form)וסיכום

תום הפגישהלאחר

חזרה  
לתפריט



ומעלים  מצלמים עצמם הסטודנטים ( 1
IRISישירות לאתר 

הסרטונים  את משתפיםהסטודנטים ( 2
פ"המדעם 

באחד ובוחרבכל הסרטונים צופהפ "המד( 3
לשתף את כל קבוצת  הסרטונים ומבקש מבעלו 

הסטודנטים במסגרת  ( ומקבל אישורו)
ההתנסות מעשית

מעלה שאלות לכל הסטודנטים  פ "המד( 4
בסרטון ומבקש  בנקודות זמן מסויימות 

IRISי צפיה  ומתן תגובה ב"התייחסות ע

מהסטונט בעל הסרטון מבקש פ "המד( 5
Replayי "להגיב להערות כבחירתו ע

ודניםעם כל הסטודנטים נפגשפ "המד( 6
בסרטוןבכל הנקודות המודגשות 

וסיכום-רפלקציהפ מעלה שאלות "המד( 7
כל הסטודנטים לאחר  ומבקש התייחסות 

תום הפגישה

חזרה  
לתפריט



מתוך שיעור  טוב מצולם -אירועפ בוחר "המד( 1

ומעלה אותו לאתר , לסטודנטים שלושאינו שייך 

IRISבצירוף מערך השיעור

פ משתף את כל הקבוצה באירוע  "המד( 2

ומבקש  התרחשויות קונקרטיות ובוחר , המצולם

י שאלות בנקודות זמן  "התייחסות הסטודנטים ע

ספיציפיות  

הסטודנטים צופים בסרטון ומגיבים לשאלות   ( 3

את מה שראו ושמעו באירוע תיעוד בכתב : פ"המד

בהתאם לשאלות

פ מבקש מכל סטודנט להגיב לסטונט  "המד( 4

Replayי "אחר כבחירתו ע

עם כל הסטודנטים ודנים כל  נפגשפ  "המד( 5

ההתרחשות הקונקרטית בסרטון

ומבקש  וסיכום-רפלקציהפ מעלה שאלות "המד( 6

התייחסות כל הסטודנטים לאחר תום הפגישה

חזרה  
דוגמהלתפריט



ומעלים ישירות  מצלמים עצמם הסטודנטים ( 1
IRISלאתר 

את  משתפיםהסטודנטים ( 2
פ"הסרטונים עם המד

באחד ובוחרבכל הסרטונים צופהפ "המד( 3
להציגו  אישור הסרטונים ומבקש מבעלו 

בפני המורים המאמנים ושאר הסטודנטים  
בקבוצה

זמן מסויימות  בנקודות שאלות מעלה פ "המד( 4
בסרטון ומציגו בפני הקהילה

עם חברי הקהילה  נפגשפ  "המד( 6
בכל הנקודות המודגשות  ודנים

בסרטון

-רפלקציהפ מעלה שאלות "המד( 7
ומבקש התייחסות כל  וסיכום

הסטודנטים לאחר תום הפגישה

(מ"אנגלית וח: שתי קהילות)הצפייה ודנים בסוגיות פדגוגיות העולות מן בשיעורים מצולמים וסטודנטים מתכשרים צופים יחד מורים *

חזרה  
לתפריט



ומעלים ישירות  מצלמים עצמם הסטודנטים ( 1
IRISלאתר 

את  משתפיםהסטודנטים ( 2
פ"הסרטונים עם המד

בשני  ובוחרבכל הסרטונים צופהפ "המד( 3
להציגם  אישור מבעליהם ומבקש סרטונים 

בקבוצההסטודנטים בפני 

בנקודות זמן מסויימות  פ  מעלה שאלות "המד( 4
ומבקש התייחסות בכתבבסרטון 

הסטודנטים  עם נפגשפ  "המד( 6
בכל הנקודות המודגשות  ודנים

בסרטון

-רפלקציהפ מעלה שאלות "המד( 7
ומבקש התייחסות כל  וסיכום

הסטודנטים לאחר תום הפגישה

דוגמה
חזרה  

לתפריט



דוגמה למודל
ההשווה בין שני שיעורים

צילומי מסכים

חזרה  
לתפריט



חזרה  
לתפריט



ואותה מורה/ אותו נושא שיעור

חזרה  
לתפריט



ואותה מורה/ אותו נושא שיעור

חזרה  
לתפריט



ואותה מורה/ אותו נושא שיעור

חזרה  
לתפריט



חזרה  
לתפריט



חזרה  
לתפריט



חזרה  
לתפריט



דוגמאות
מליאה  -לשאלות לדיוני

ולרפלקציה וסיכום

חזרה  
לתפריט



To DO Doing

בדיוני מליאה: הצעה לשאלות

חזרה  
לתפריט



חזרה  
לתפריט



חזרה  
לתפריט



חזרה  
לתפריט



?  האם השיעור היה מוצלח כיצד הנסיבות בכיתות שאנו מתנסים בהן שונות  
?  מהנסיבות במקרה הנדון או דומות להן

האם התלמידים למדו את מה שהתכוונת  

–אם לא ? ת זאת /איך את יודע? ללמד

?  מדוע/ האם יודע ת

?  מה בדעתך לעשות בהמשך 

באיזה מידה תלמידים שונים 

?היו מעורבים בשיעור

אילו שאלות או רעיונות העלה הדיון 

? בנוגע להוראה שלהן

כיצד ישפרו את התהליך לפעם 

?הבאה

האם נתקלת בכיתתי במקרים  
כיצד ?  דומים למקרה המצולם

?  נהגת

ת מחקר /את לוקח/מה אתה
?  האירוע להתנסות מעשית

מה ההשלכות המעשיות של ההבדלים 
בין המצבים עבור ההוראה שלנו 

?  במסגרת ההתנסות מעשית

?  ות מהדיון/אילו תובנות אנחנו מפיקים

ות /על אילו שאלות היינו רוצים
?להמשיך לחשוב ולעבוד

מה תרצה לנסות בכיתות  
שלך במסגרת ההתנסות  

?מעשית

?

?

?

01

03

05

07

09

11

13

15

04

06

08

10

12

14

16

02

שאלות 
רפלקציה  

וסיכום

חזרה  
לתפריט



!תודה רבה

חזרה  
לתפריט


