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 פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
 

 ובמגמה לטכנולוגיות בחינוך מתמטי בחוג לחינוךושלישי סמינריון לתלמידי תואר שני 

 
 סילבוס

 ושלישי לתלמידי תואר שני יוןסמינר סוג הקורס:

 317.4005 מס' הקורס: 

 :רצההמ
 )dbenzvi@univ.haifa.ac.il( צבי-דני בן פרופ'

 /http://danibenzvi.edtech.haifa.ac.ilאתר אישי: 

 )kerenaridor@gmail.com( קרן ארידורגב'  עוזרת הוראה:

  08:30 – 11:45 ,רביעי ימי', בסמסטר , )2016-7( זע"תשל שנה" : מועד
 3, קומה 362חדר  כיתה:

 5, קומה 524, בחדר 12:00 – 13:00, רביעייום  שעת קבלה:

  /Wiki(: http://wikisrtl.haifa.ac.il( אתרי הקורס
 
 

 יוןסמינרתיאור ה
 רקע

יקה עם חדירתה של הסטטיסטגוברת בד בבד נוך סטטיסטי איכותי בכל הגילאים יבח החיוני המודעות לצורך

 statistical(סטטיסטיים וחשיבה שיקולי דעת  .החיים של האדם (לפחות בעולם המערבי)תחומי כל ל

reasoning ( ואוריינות) סטטיסטיתstatistical literacy (תלמידכל בחינוך של  חשובות ותכמטר יםנתפס 

להבין לקרוא ולפרש טבלאות וגרפים, , מידע כמותי להבין ולהעריךהיכולות פיתוח על , למשל, מדובר אזרח.ו

 לקבל ,כןלהעריו נתונים סטטיסטייםלהסיק מסקנות מבוססות ובדגימה, אמפירי שיקולים בתכנון מחקר 

ות פשוט ותמשימ ןסטטיסטיקה אינוהוראת יחד עם זאת ידוע כי למידת . , ועודודאות-החלטות בתנאי אי

 כלל.

-תוכניות נכתבו --גישות לתחום הדעת ולדרכי הוראתו, וכתוצאה הבר מהפיכה מבחינת הסטטיסטי ע ךהחינו

מתפתחת קהילת מחקר  ,במקביל סביבות למידה עתירות טכנולוגיה.רובן בב מוצעותהלימודים חדשות, 

של  עיצובלשל חינוך סטטיסטי, המקדישה את עיקר עניינה לחקר ההוראה והלמידה של סטטיסטיקה, ענפה 

חשיבה את המאפיינים הייחודיים של ולניסיון להבין , וכלים ממוחשבים התומכים בלומדיםסביבות למידה 

 סטטיסטית.

 עיקריות מטרות

דעת סטטיסטיים: תהליכי תוח שיקולי יסק במגוון היבטים של פהסמינריון יתמקד במחקר עדכני העו

 למידה, הוראה והערכה; עיצוב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה להוראת סטטיסטיקה; ושיטות מחקר.

 :נתמודד עם מגוון שאלות מעניינות, למשל

 ?מתמטייםמה מאפיין אותם? במה הם נבדלים משיקולי דעת  שיקולי דעת סטטיסטיים? מה הם •

 ?שיקולי דעת סטטיסטיים כיצד מתפתחים •
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mailto:kerenaridor@gmail.com
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 ?כיצד עשויה טכנולוגיה חינוכית להשפיע על תהליכי למידה, הוראה והערכה בסטטיסטיקה •

 ?שיקולי דעת סטטיסטיים כיצד מעריכים •

 ?בקרב לומדים התפתחותם תהליכיכיצד חוקרים שיקולי דעת סטטיסטיים ואת  •

קולי דעת סטטיסטיים לגבי הכשרת מורים, תוכניות לימודים, שי מהן המסקנות היישומיות ממחקר על •

 ?הערכה, עיצוב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה

 כיצד מעצבים סביבות למידה להוראה לשם הבנה של סטטיסטיקה? •

 כלים ממוחשביםמחקרים עכשוויים, ללספרות ובניסיון להתמודד עם שאלות אלה, הלומדים יחשפו ל

התעמקות בנושא באמצעות שיטות מחקר שונות. ידע זה ייושם על ידי הלומדים , לגישות וליםחדשני

אחד,  רלוונטי, עריכת מושג אחת פעילות לימודית עיצובט, ארפרבמסגרת סטטיסטי אחד והצגתו בכיתה 

, שבו הלומדים תלווה בכתיבת יומן אישי רפלקטיביהלמידה  .או עבודת גמר ,כתיבת עבודה סמינריוניתו

על שיטות מחקר איכותניות, בקורס דגש מיוחד יושם . למידתם במסגרת הקורס מדי שבוע יתארו את

 .ח של תהליכי למידה והתפתחות של שיקולי דעת סטטיסטייםהכוללות שימוש בוידיאו לתיעוד ולניתו

 

 בקורס יםהמשתתפ םסטודנטי

סטנדרטים להוראת ההמלצות והחינוך סטטיסטי, לכירו את השינויים שחלו בגישה לסטטיסטיקה וי •

 .בבית הספר בתוכניות לימודים השילוב של חקר נתוניםסטטיסטיקה, ו

שונות, (כדוגמת  על רעיונות סטטיסטיים מרכזייםשל תלמידים חשיבה ההתפתחות את מהות ו כירוי •

 ., דגימה)מרכזהתפלגות, 

וידונו בהם בצורה  ,ים בולטים בעולם החינוך הסטטיסטישנכתבו על ידי כותב ,קראו מאמרים עדכנייםי •

 .קורתיתיב

ויעריכו את  ,להוראת סטטיסטיקהאינטרנט) (לומדות וחדשניות  בטכנולוגיותיתנסו בשימוש  •

 השפעותיהן.

 יכירו שיטות וגישות מחקר שונות בחינוך סטטיסטי. •

בו ירחיבפני הכיתה,  ת הנושאיציגו איפתחו ויעצבו פעילות למידה אחת, נושא ממוקד אחד, לעומק יחקרו  •

 עבודה סמינריונית נושא זה ויכתבו עלמושג אחד הקשור לנושא (ב"מונחון" של הקורס), ויכתבו על 

 .[הכוללת מחקר אמפירי] או עבודת גמר

 

 םתכני

עשויים לחול שינויים  .של הקורס Wiki -ה באתרוצגים מ ותוכנית מפורטת של השיעורים סמינריוןתכני ה

 בתוכנית בהתאם להתקדמות הלמידה.
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 הלמידה ארגון

הקהילה תיעזר , השותפה בבניית הידע ובהערכתו. קהילת למידהיהוו  רצהמה, עוזרת ההוראה וסטודנטיםה

הדיון והפעילות בכל מפגש יתבססו על  .הקורסשל  Wiki -ה אתראמצעות ב ,בכלים מתוקשבים ללמידתה

ועל "פעילות"  לפני השיעור םסטודנטיידי כל ה-עלביסודיות  שיילמד ,אחד קריאה מעמיקה של מאמר

 יקראו גם את המאמרים האחרים ,יוןסמינרלהעמיק בנושאי ה יםהמעוניינ םסטודנטי .למאמר זההקשורה 

בלומדות ו ותבמסגרת הפעילויות הממוחשבות, יעשה שימוש בתוכנ .קריאת רשות""בתור ם המוצעי

במסגרת  בפני הקבוצה ואות יציגו םסטודנטינושא למחקר, ה ובאינטרנט. לאחר שיבחר תסטטיסטיו

צוב ופיתוח פעילות לימודית, יע, לבית פעילותדף זור לדיון במאמר, אהכנת . ההצגה תכלול שלהם רפראטה

וארגון חומרים רלוונטיים  ריכוז, דיון ניהול, , במידת האפשר)ממוחשבת(בסביבה  בכיתה תהתנסו הפעלת

או עבודת הגמר עבודה סמינריונית  .האתר רים לנושא ב"מונחון" שלוש, פיתוח מושגים הקבאתר הקורס

 .הנושאאותו על  תכתב בדרך כלל

 :לגבי ארגון הלמידה להלן פרטים נוספים

על מה רפלקטיבית נועד לחשיבה , אשר יומן אישי רפלקטיביבכתיבת  ולווה את למידתי סטודנטכל  •

וההארות המתפתחות  , הקשייםאת ההבנות, השאלות ואפשר לרשום ב .רסולמד במסגרת הקו השחוו

 גם לשוחח עם שאר מומלץ .רשיעולסמוך ככל האפשר לאחר ובה זו יש לעשות רפלקצי לגבי הנושא.

היומן הוא אזור פרטי של  .ם בדפי השיחה של היומנים האישייםעל התנסויות הלמידה שלה הסטודנטים

וכל לבחור כל לומד י ,הלומד ורק הוא כותב בתוכו. אנו מכבדים את כתיבתו ופרטיותו. עם סיום הקורס

 ו למען הלומדים בשנים הבאות, או להסירו מהאתר.אם להשאיר את היומן של

ההצגה  .של הנושא כין התנסות בלמידהוי אחד סטודנט נושא ציגי ,(פרט לשיעורים הראשונים) שיעורכל ב •

ן ועיעל ידי  םהאת הידע של ורחיבי יםהמציג .כל המשתתפים ל ידיעמראש שייקרא , מאמרתתבסס על 

באתר בדף נפרד  וציגי םרות למידתיאת פ .עם כלי טכנולוגי מתאיםוהתנסות הכרות , במאמרים נוספים

  .של הקורס Wiki -ה

את התכנים  הנושא שלו של Wiki -דף הפרסם בי רפראטשל  כל מציג ,בכיתה נושאשבוע קודם להצגת ה •

  :הבאים

הערות ובו המאמר לקריאה בשלמותו. הדף יכלול שאלות למיקוד הקריאה,  Wikiקישור לדף  .1

 . לגבי נקודות שיש לשים אליהן לב במהלך הקריאהוהבהרות 

 .ה"מושגים"בדף  רפראטלנושא ה יםהקשורקישור למושגים  .2

 ). לביצוע בבית (כגון איסוף נתונים, ראיון עם תלמידעל הנושא פעילות   .3

 
להעמיק , המאמרלעזור בקריאת במהלך השבוע מציג הרפרט יעודד קיום דיון על תכנים אלו במטרה 

 החומרים .בכיתה הנושאבעת הצגת  – בדיון יםפעיל יםלהיות שותפ םלכל הסטודנטיולאפשר בנושא 

שיתקבלו במהלך  ,להערות בהתאם ויעודכנו הקורסשל  Wiki -ההכיתה יהיו זמינים באתר  ניבפ שיוצגו

הפעילות אמורה לשקף רמה  ולא על המצגת. והדיון הפעילותבכיתה הוא על  הדגש הצגת הרפראט.

 הגבוהה של חשיבה ודיון על הנושא.
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 AIMSשמוצעות באתר  ,, הפעילויות שיעשו בכיתה יתבססו על הפעילויותרפראטבמסגרת ה •

)http://www.tc.umn.edu/~aims(. הפעילויות מתוארות בספר שלZvi-Garfield and Ben )2008 ,(

שפרקיו נמצאים ברשימה הביבליוגרפית ומלווים את הקורס. כמובן שניתן ואף רצוי לשנות ולהתאים 

 באתר הקורס.הנמצאים משאבים צורך הרחבה בניתן גם להיעזר ל את הפעילויות לתנאים בכיתה.

 .הקורס באתר רפראטה נושאישל הרשמה תיערך  השני בשיעור •

ליד כל שיעור בדף "מערכת בדף "רשימה ביבליוגרפית".  של הקורס נמצאת באתר הויקירשימת הקריאה  •

 להורדה ישירותחלק מהמאמרים ניתנים השיעורים" מופיעים פריטי הקריאה הרלוונטיים לאותו שיעור. 

 הספרייוחלקם מאתר התדפיסים של ה אתר הקורסב דרך הרשימה הביבליוגרפית

)http://lib.haifa.ac.il/www/elect_data/tadpisim/tadpisim.htm.( 

הודעות יישלחו  .להשתתפות בסמינריון חיוניתלמחשב ולאינטרנט מדי יום זמינה גישה : תקשורת •

 השיחותולעתים באמצעות דוא"ל לכל הלומדים. גם , (בדף "הודעות") הקורסהויקי של באמצעות אתר 

 בדף השיחהיש לכתוב  לקרן ארידוראו  צבי-בן דנידר' באתר הקורס. כדי לפנות ליתקיימו  והדיונים

 .")(המקושר לדף "קהילה שלהם

וההשתתפות ביום הפתוח של המגמה  תכנון העבודה הסמינריוניתלקראת סיום הקורס נקדיש זמן ל •

 .לטכנולוגיות בחינוך. 

 

 םסטודנטיחובות ה

 בקהילת הלמידה של הקורס. הפעיל וחברותם המפגשימאחד  בכל פעילה נוכחות •

תוך התייחסות ולקיים דיון , השייך לאותו שיעור המאמראת  באופן יסודי לקרוא –לקראת כל שיעור  •

 .מציגה סטודנטההמרצה או של ולהנחיות להצעות מלאה 

, כולל , כפי שפורט לעיל(הרפראט) והפעלה הקשורה אליו על נושא אחדדיון הכנה של להיות אחראי על  •

 הקורס. הויקי של באתרפרסום החומרים 

  .)סטודנטעבודת גמר (לבחירת ה או להגיש עבודה סמינריונית •
o  בהמשך המסמך.  סמינריונית עבודהראו פרטים לגבי 

o ה של עבודת הרפרט ומטרתה לערוך סינתזה של הספרות בנושא הינה הרחב  הגמר עבודת

הרפרט והעשייה במסגרת הרפרט, תוך חשיבה ביקורתית ורפלקציה על אופן תכנון הרפרט, 

השאלות אשר עלו ממנו, תובנות בנוגע לאופן התאמת הרפרט להעברת הנושא והצעות לשיפור 

או כהכנה לרפרט, ובין שלושה בין המאמרים שנקר סינתזהבמסגרת העבודה, יש לערוך 

 .כתבי עת שפיטים מחקרים אמפיריים איכותיים נוספים מתוך

 הערכה

 :הבאיםמרכיבים המ נהייבסופי בקורס הציון ה

, קריאה יסודית של כל החומרים, ביצוע המטלות בכתב ובע"פ מפגשיםבהשתתפות פעילה  10%
 השוטפות, נטילת חלק בדיונים בכיתה ובאתר. 

http://www.tc.umn.edu/%7Eaims
http://lib.haifa.ac.il/www/elect_data/tadpisim/tadpisim.htm
http://wikisrtl.haifa.ac.il/index.php/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%AA_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
http://wikisrtl.haifa.ac.il/index.php/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%AA_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
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 תיעוד הלמידה ביומן אישי רפלקטיבי. 10%

 השתתפות פעילה באירוע הסיום ביום הפתוח 5%

 גמר מסלול עבודת מסלול עבודה סמינריונית

25% 
ה של נושא אחד והצג ההכנהרפראט: 

, פרסום באתרו, דיון, כולל הפעלה
 פיתוח מושג.

ה של נושא אחד והצג ההכנהרפראט:  40%
, פיתוח פרסום באתרו, דיון, כולל הפעלה

 מושג.

 גמר עבודת 35% עבודה סמינריונית 50%

 

 הערות

 .לכיתה ממוזגתנא להצטייד בביגוד מתאים  •

 בדיוק. 08:30השיעור יתחיל בשעה  •

 .10:00שעה דקות ב 15 יה הפסקה שלשיעור תה בכל •

 .11:45 -סתיים ביו 10:15 -החלק השני של השיעור יתחיל ב •
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 ה סמינריוניתעבוד 
 העבודה תוקדש למחקר .)גמר(או עבודת  יגישו המשתתפים עבודה סמינריונית יוןסמינרהלהשלמת חובות 

העבודה  .מרצהנושא העבודה חייב לקבל את אישור ה .סמינריוןשנלמדו ב יםנושאאחד הב זוטא

באתר הפקולטה  לפרטים נוספים, מומלץ לעיין בפרק "עבודה סמינריונית", .הסמינריונית היא יחידנית

 .)http://www.edu.haifa.ac.il/page.php?id=1811( לחינוך

 

 סוג העבודה

מומלץ  .על נושא הקשור לחשיבה סטטיסטית שבה יבוצע מחקר זוטא ),מחקריתסמינריונית ( עבודה .1

שכולל תיעוד וניתוח של קטעי וידיאו של ראיון או פעילות  ,בעל אופי איכותני לבצע מחקר

עמודים (לא כולל  15גוף העבודה לא יעלה באורכו על  .סמינריוןה במהלך בקבוצה/בכיתה, כפי שיודגם

 נספחים).

 

 המחקרית מבנה העבודה

 להלן פרוט כל החלקים של עבודה סמינריונית.

(סיכום או  , סוג העבודהמרצהשם המגיש, מספר הזהות, שם הקורס, שם ה: כותרת העבודה, שער .1

 .מחקר), פרטי הפקולטה והאוניברסיטה

 , שיטותהעבודהעל נושא  לקורא מושג כלליהאמורה לתת  ,תמצית העבודה: )abstract( תקציר .2

 .)בעמוד נפרד פסקה אחת( עיקרייםוממצאים 

 .העניינים תוכן .3

הסבר על , ושאלות המחקר, נושא העבודה ),, הרקעהמוטיבציה לעבודה (הבעיההמפרט את : מבוא .4

 מבנה העבודה.

 הצגה קצרה שלו ,הנדון נושאל ישירות הקשורהמחקר של ספרות וסינתזה  הריסק: יתיאורט רקע .5

אין להציג רקע תיאורטי כללי על סטטיסטיקה וחינוך  .המסגרת המושגית שתנחה את המחקר

 סטטיסטי.

 ניתוח /שיטותשיטת, נתונים ודרך איסופם, אוכלוסיית המחקר: שאלת המחקר, המחקר תיאור .6

 .וכו') ,שיעוריםעזרים, שאלון, מהלך ה, לומדה(כולל תיאור חומרי לימוד,  מהלך המחקר, הנתונים

 .ממצאי המחקרעובדתי של  רתיאוממצאים:  .7

 .וקישורים לספרות קיימת ומשמעויותיו המחקר תוצאות: דיון בדיון  .8

 .והצעות למחקר נוסף מעשיותחינוכיות כולל השלכות : סיכום ומסקנות .9

 

 הכנת העבודה

http://www.edu.haifa.ac.il/page.php?id=1811
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 תחילת הקורס.בבהכנת העבודה  להתחיל ישבמהלך הכנת עבודה,  מרצהמה עזרה ומשוב לקבלכדי 

משוב על טיוטות כתובות של העבודה,  על נושא העבודה בהקדם האפשרי. ץלהתייעהתלמידים מוזמנים 

 אפשר לקבל רק במהלך הקורס.

 

 מועד ההגשה

יגישו הצעה לסמינריון עד מעוד החזרה  סטודנט או סטודנטית המעוניינים להגיש עבודה סמינריונית,

 מחופשת הפסח. 

פרטים מדויקים  .לימודי תואר שני של הפקולטה לחינוךלפי תקנון  הואעצמה העבודה מועד ההגשה של 

 .רצה, וכן תשלחנה בדוא"ל למחוג המתאיםלמזכירות ה העבודות תוגשנה מודפסות יימסרו בהמשך.

 בהצלחה!
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 לכתיבת עבודה סמינריוניתדף הדרכה 
 אנה ספרד פרופ'הוכן על ידי 

 עצות ועקרונות כלליים

ועם  ,עבודה סמינריונית חייבת להיקרא כמו סיפור אחד (מאמר) עם קישורים ברורים בין כל החלקים .א
מבנה המדריך את הקורא בהבנת הנאמר. אין לבנות את העבודה כחיבור אקראי של חלקים בלתי 

 תלויים.

 –יש לזכור שמבנה העבודה הוא מסר והוא שמדריך את הקורא בהבנת החיבור. הדבר נכון בכל הרמות  .ב
זו של העבודה בשלמותה, זו של פרק, של סעיף, של פיסקה ושל משפט בודד. חשוב מאד להרכיב את 

 משפטים). אין להפוך כל משפט לפסקה נפרדת. 2-5הטקסט מפסקאות בגודל סביר (

ור "המדבר" אל הקורא, רצוי לחשוב בזמן הכתיבה על קורא ספציפי ועל צרכיו. יש כדי להגיע לחיב .ג
 להתייחס אל העבודה כאל חומר לימוד לקורא.

עם הפסקות של מספר ימים בין קריאה  אין להגיש את העבודה בלי לקרוא אותה מספר פעמים, .ד
משמעית. אם מתאפשר הדבר, -לקריאה. בכל קריאה יש לבדוק אם הדברים נכתבו בצורה ברורה וחד

כדי שיקראו חלקים וישפטו את  –ידידים, בני זוג  –רצוי לתת את העבודה לקריאה לאנשים אחרים 
 בהירות הכתיבה והמסר.

 ל משפטים קצרים.ותקינה, וע הנקיייש לשמור על שפה  .ה

 

 מבנה העבודה

שנעשו במסגרתה.  ,, המכילה דיווח על בדיקות אמפיריותעבודה מחקריתהמבנה שלהלן הוא של  הערה:
ד, ואילו חלק ב (רקע) הופך בה לעיקרי (אין הוא -נבדלת בכך שהיא אינה מכילה חלקים ג ו גמרעבודת 

ויד בכותרת המציגה את הנושא הנידון בו). נקרא אז רקע, אלא מתפרק למספר פרקים שכל אחד מהם מצ
המבנה המוצע להלן הוא סטנדרטי ואינו מחייב בכל המקרים. עם זאת, חשוב שבכל עבודה תהיה 

 התייחסות לכל הנושאים הנמנים כאן, ושהתייחסות זאת תהיה הגיונית ובעלת קשירות פנימית ברורה.
 

 מבוא: נושא העבודה ומטרתה א.

להכניס את הקורא לנושא שלכם ולהסביר מדוע בחרתם לעסוק בנושא זה (למשל, האמור  זהו פרק קצר
 ובשל כך טעונה חקר).או תופעה שלא נחקרה דיה, אפשר להציג תופעה שהיא לדעתכם חשובה ומסקרנת, 

 רקע ב.

המחקר שלכם ביחס למה שכבר  בפרק זה אתם מכינים את כל הכלים הנדרשים כדי לדעת (א) היכן נמצא
(ב) מה הם המושגים וההנחות (התיאוריה) שתשתמשו בהם כדי לחקור נושא זה. פרק זה -בנושא, וידוע 

כן, בסקירת ספרות. חשוב ביותר שסקירה זו תאורגן סביב נושאים ולא כדיווח סידרתי על -יפתח, על
 נושאים המרכיבים את הנושא הספציפי שלכם. לאחר מכןה-המאמרים שקראתם. יש לחשוב היטב על תת

נושאים אלה בסעיף נפרד. עליכם להציג סינתזה של המידע שמצאתם -יש להתייחס לכל אחד מתת
בספרות, כך שאדם הקורא את העבודה יקבל תמונה ברורה ככול האפשר של מה שידוע, נכון לרגע זה, על 

 נושא זה. משתלב ב המחקר שלכםהנושא שלכם והיכן 
 תכם במחקרכם.ים וההנחות התיאורטיות שידריכו אהחלק השני של פרק זה יציג את מערכת המושג

 תיאור המחקר ג.

(שאינה חייבת להיות מנוסחת כשאלה או השערה; כל מושג הנחוץ לכם לניסוח  שאלת המחקר .1
 ).השאלה, כגון "הבנה", "תרבות כיתה" וכו', חייב להיות מוגדר ומוסבר כבר קודם, בפרק הרקע
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 :שיטת המחקר .2

 המחקראוכלוסיית  -

כאן יתוארו כל הדרכים שבהן תלקטו את הנתונים (ראיונות, תצפית בעבודת  - נתונים ואיסופם -
ן יוצגו השאלונים, בעיות, ואמצעים אחרים שבהם כקבוצות, יומנים ומבחנים כתובים, וכו') ו

עתוק, את דרכי התיעוד (הקלטת וידיאו ותנתונים אלה. בנוסף, יש לפרט  לאסוףשתמשו כדי ת
 משל)ל

כאן תציגו את הדרך שתנתחו את הנתונים, את הכלים שתשתמשו בהם לשם כך  - עיבוד נתונים -
(אם יש כאלה) ואת הצורה שבה תציגו לבסוף את הממצאים (אם, למשל, תחלקו את התופעות 

 הנצפות לקטגוריות, יש להציג את הקטגוריות).

 ממצאים ודיון ד.

על ממצאים, שהוא "סיפור יבש" על התופעות שנתגלו, ובין דיון, יש להבחין הבחנה ברורה בין דיווח 
אפשריות למה שנצפה. אין לערב בין השניים ואין להעלות השערות או  סיבותשעיקרו פרשנות וחיפוש אחר 

שאותם הוא היה יכול לנתח בעצמו,  ,"ערומים" לפני שקורא נחשף לממצאים ,הערכות מסבירות כלשהן
זה אפשר לארגן כשני סעיפים נפרדים: סעיף הממצאים וסעיף הדיון. לפעמים אין  לפחות תיאורטית. פרק

 הדבר אפשרי, אך גם אז יש לשמור על הפרדה ברורה בין דיווח ובין פרשנות.

 סיכום ומסקנות ה.

באופן תמציתי ביותר, תוך שימת  –משאלות המחקר ועד לממצאים ומשמעותם  –כאן יסוכם המחקר כולו 
המחקר. לאחר מכן יבואו המסקנות, ואלה יכללו הערות על השלכות מעשיות של המחקר ועל דגש לעיקרי 

 מחקרים נוספים שיש לבצע כדי להעמיק בנושא.
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 (רפראט)ת הצגה בכיתה הערכ
 

  הנושא:

  ה:המציג

 הטכנולוגיעתירת הפסיכולוגיה של חשיבה סטטיסטית בסביבה  שם הקורס:

 'ב, סמסטר ז"עתש שנה וסמסטר:

I. הערכת היבטים נבחרים 
הטבלה אינה ממצה את כל ההיבטים שיילקחו בחשבון בהערכה, ולכן גם אם בכל המשבצות מופיע הניקוד הגבוה ביותר, (

 ).ימקסימאלהציון הסופי אינו חייב להיות 

 

 הערות 10עד  1 -ציון מ היבט
   בקיאות ברקע הסטטיסטי .1
מחקרי, -החינוכיבקיאות בחומר  .2

 ויכולת סינתזה (ספרות)הבנה 
  

   יכולת איתור מידע רלוונטי חדש .3
   הכנת אתר הרפראט .4
   הפעלה מכינה לפני השיעור .5
   הפעלה בכיתה .6
   ניהול הדיון בכיתה .7
   גמישות לשינויים במהלך השיעור .8
   דרכי הצגת הנושא בפני הכיתה .9

   הערכה כללית .10
   : "כסה

 

 

II. הסברים והערות נוספות 

 

 

 

 

 

 
 

למי שיסיים  40%למי שיתמודד עם עבודה סמינריונית ו  מציון הקורס 25%ציון הרפראט מהווה הערה: 
 .את הקורס ללא עבודה סמינריונית
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 וציון הקורס ת עבודה סמינריוניתהערכ
 

  שם העבודה:

  שם המחבר(ת):

 פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה  שם הקורס:

 'ב, סמסטר ו "עתש שנה וסמסטר:

I. הערכת היבטים נבחרים 
הטבלה אינה ממצה את כל ההיבטים שיילקחו בחשבון בהערכה, ולכן גם אם בכל המשבצות מופיע הניקוד הגבוה ביותר, (

 ).ימקסימאלהציון הסופי אינו חייב להיות 

 הערות 10עד  1 -ציון מ היבט
   בקיאות בחומר ויכולת איתור מידע .1
   ויכולת סינתזה (ספרות)הבנה  .2
קשר בין מטרות המחקר לרקע  .3

 תיאורטי
  

   התאמה בין מטרת המחקר לשיטתו .4
   הצגת הממצאים .5
   דיון בממצאים .6
   מקוריות המחקר .7
   חשיבה ביקורתית .8
   מבנה העבודה הכתובה .9

ופורמט מקובל (כולל רשימת  שפה .10
 ספרות וציון מקורות)

  

   :סה"כ

 

 

II. והערות נוספות הסברים 

 

 

 

IIIהצעות להרחבה . 

הנחיות לשינויים והרחבות בעבודה, למקרה שיוחלט להפוך אותה לעבודת גמר (נא לפרט בראשי פרקים 
 ולהרחיב על דף נפרד, אם צריך)

 

 

IV. 50%עבודה (ציון ה(:  

  ):25%רפראט ( 

   ):25%והשתתפות ( יומן 

  :בקורס ציון כולל 
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