
 

  
 
 

Augmented World 

 יצירת שאלותהבנה מדעית באמצעות קידום 

 

 מירי ברק

  מכון טכנולוגי לישראל, טכניון



כחלופה למבחני  מבוססת מחשב ממליץ על הערכה  PISA 2015ח "דו•

 נייר ועיפרון 

 הערכה ממוחשבת

יש צורך בפלטפורמה מקוונת שתאפשר למורים ולתלמידים  : 1המלצה 
.אינטראקטיביות מבוססות מולטימדיהשאלות ולפתור ליצור   



Asking questions and defining 
problems appear first on the list of 
practices of the framework for K-
12 science education  
(NGSS Lead States, 2013; NRC, 2012). 

אלא גם תלמידים צריכים להיות מיומנים  , לא רק מורים: 2המלצה 
 .גבוההברמה ( פתוחות וסגורות)ביצירת שאלות 

Generating Questions 

The scientist is not a person who gives the right answers, he's 
one who asks the right questions. Claude Lévi-Strauss 



 למידה מבוססת מיקום

יש צורך לעודד לומדים לקשר מושגים מדעיים למקומות  : 3המלצה 
 .רלוונטיים ולאירועים מחיי היומיום



AugmentedWorld  

עברית ערבית ואנגלית: ממשק משתמש בשלוש שפות  



It is mandatory to keep third 
party copyright 

1. Multimedia  

2. Hyper-textuality 

3. Immediate feedback 

4. Authentic, Location-
based  

5. Collaborative  

Generate a question via the 5 principles of online learning: 

AugmentedWorld  



AugmentedWorld  

Add an information point on a map 



AugmentedWorld  



http://augmentedworld.site/index.php?act=view_int
&q_id=782&zoom=2 

1. Developing a multimedia question: Connecting to BLOSSOMS 
video lesson 

Making it personal using DNA 
tailor cancer treatments 

AugmentedWorld: MIT 

http://blossoms.mit.edu/videos/files/videos/making_it_personal_using_dna_tailor_cancer_treatments_english_flash
http://blossoms.mit.edu/videos/files/videos/making_it_personal_using_dna_tailor_cancer_treatments_english_flash


Engineering Innovation and 
Entrepreneurship 
How innovative can daily life 
products be? 
 

Design a usable device that 
provides a practical solution to 
a problem in your close 
environment 

2. Designing STEM-related PBL: Connecting to BLOSSOMS video 
lesson 

AugmentedWorld: MIT 

http://blossoms.mit.edu/videos/lessons/engineering_innovation_and_entrepreneurship
http://blossoms.mit.edu/videos/lessons/engineering_innovation_and_entrepreneurship


3. Developing an inquiry question: Collecting data for the 
world water monitoring challenge 

AugmentedWorld: FSU 



 1מחקר 

כלפי יצירת   STEMדעות הסטודנטים להוראת מהן . 1

 ?לימודיתשאלות כפעילות 

השאלות שסטודנטים להוראת מדעים  מה איכות . 2

 ?וטכנולוגיה יוצרים

 2מחקר 

עשויה שאלות מולטימדיה וכיצד פעילות של יצירת האם 

הבנה ויישום של מושגים מדעיים אצל  , ידעלהשפיע על 

 ?הבינייםתלמידי חטיבת 

 

 שאלות מחקר
 



 1מחקר 

 סטודנטים משני מחזורים של הקורס   98השתפו

 .'הרשת כסביבה לימודית'

שנים   31-ל  20גילם נע בין , גברים 35%-ו נשים  65%•
(M = 24, SD = 3.7) 

 .רב ברירהשאלות קיבלו הסבר כיצד לפתח •

  PISA (OECD, 2016)-מ דוגמאות למדו בעזרת •

 המחקר נערך בגישה המעורבתCreswell, 2014)) 

 ((N = 23ראיונות מובנים למחצה •

 בעזרת טקסונומיהשל שאלות ניתוח •

  (Barak & Rafaeli, 2004; OECD, 2013; 2016) 

 



STEM Competencies (OECD, 2013; 2016) 



לפתור בהצלחה שאלות מדעיות והנדסיות בעזרת נוסחאות וחישובים  שרגילים , הסטודנטים :חשיבה בהקשר

 .נתקלו בקושי לקשר מושגים מדעיים לחיי היום יום שלהם, מתמטיים

היה קשה ליצור שאלת  , למרות שהייתי מודע לעובדה שהמדע נמצא סביבנו"סטודנט לפיסיקה ציין כי 

הביולוגיה  סטודנט להוראת ". ולחבר אותה למיקום רלוונטי על המפה' קוריוליסאפקט 'מולטימדיה מעניינת על 

אנחנו מספקים דוגמאות  . אמיתייםאנחנו כל הזמן ממליצים ללמד תוך חיבור נושאים מדעיים לאירועים "ציין כי 

  AugmentedWorld -משימת ה. אבל אנחנו לא מתרגלים יצירת שאלות, PISAמתוך מבחנים בינלאומיים כגון 

 ".אפשרה לנו ליישם את התיאוריה בפועל

 דעות הסטודנטים כלפי יצירת שאלות  : 1מחקר 

  ,קוגניטיביות פעולות דרשה מקוריים מולטימדיה רכיבי יצירת ,המשתתפים תשובות פי על :יצירתיות

 חושב עצמי את מצאתי" ציין הוראה תעודת לקראת הלומד כימי מהנדס ,לדוגמה .ואסוציאטיביות אינטואיטיביות

  הדבר .המטבח בתוך ניסוי שכלל סרטון הצגת ידי על האוקיינוסים של ההחמצה תהליך על שאלה ליצור איך על

 ."יצירתיים היבטים ביטוי לידי  להביא לי ואפשר אותי איתגר

  AugmentedWorldמשימת שתמלילי הראיונות הצביעו על ארבע מיומנויות מרכזיות 

 חשיבה ביקורתית ואוריינות תקשוב, יצירתיות, חשיבה בהקשר: עשויה לקדם



Winter semester 2016 
(N = 40) 

Spring Semester 2017 
(N = 58) 

  Mean SD Mean SD 

Cognitive level 55.00 20.74 75.29 23.00 

Authentic situation 50.00 22.64 62.64 24.24 

Relevant location  46.67 23.63 60.34 22.04 

Multimedia 47.50 19.81 51.15 17.90 

 .איכות השאלות שיצרו הסטודנטים להוראה לא הייתה גבוהה•

 .היומיוםמחיי מהשאלות קישרו לאירוע אותנטי  13%רק •

 .מהשאלות 32%קטעי וידאו מקוריים הופיעו רק •

 איכות השאלות שפיתחו הסטודנטים להוראה: 1מחקר 



 2מחקר 

 :בתי ספר דרוזים 3-מ ' חכיתות השתתפו תלמידי 

וליס'גN = 20) ) 

סמיא כיסרא (N = 36)  

שמס דל 'מג(53  =N) 

 בנים 47%, בנות 53%

 :שתי קבוצות מחקר

ביקורתN = 56   שאלותעל ענו 

ניסוי N = 53 יצירה והערכה  , תכנון 
 מולטימדיהשאלות של 

שאלון מקדים ומסכם. 1: כלי מחקר 

 בכיתהתצפיות . 3ראיונות . 2



השלישי של ניוטון שאלה לדוגמה בנושא החוק  
 



  

 שאלה לדוגמה בנושא מסה ומשקל
 



,  ידעעל שאלות יצירת פעילות ההשפעה של : 2מחקר 

מדעייםהבנה ויישום של מושגים   



*The proportion of variance accounted for by each of the main effects 

ANCOVA 
Mean 

Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared* 

Understanding 18907.47 41.87 .000 .283 

Explanation 33837.86 51.80 .000 .328 

Contextualization 4877.59 9.92 .002 .086 

,  ידעעל שאלות יצירת פעילות ההשפעה של : 2מחקר 

מדעייםהבנה ויישום של מושגים   



 דיון ומסקנות

  פיתוח שאלות מסוג רב ברירה באיכות גבוהה הוא תהליך קוגניטיבי

 .מורכב שגם סטודנטים להוראה מתקשים בו

  סטודנטים להוראה כמו גם תלמידים מתקשים לקשר נושאים מדעיים

 .לחיי היום יום שלהם

 טלפונים חכמים  )על אף השימוש הנפוץ בטכנולוגיות ניידות

כתיבת נוסחאות ופתוח סרטוני וידאו מקוריים היווה  , (וטאבלטים

 .אתגר לסטודנטים ולתלמידים

 חוקי  פיתוח שאלות מולטימדיה סייע לקדם הבנה טובה יותר של

 .ניוטון ויכולת מתן הסברים ברורים תוך שימוש בשפה מדעית


