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ארגון הסביבה הלימודית

תצוגה לימודית היא תערוכה מצומצמת של מסרים הנגזרים מן 
. העשייה החינוכית ומוצגים לראווה בפני קהל יעד מוגדר

מתקיים מפגש קצר ומיידי של הצופה עם  , בתצוגה לימודית
אי לכך נוצרת . הצופה חולף על פני המסר. המסר המוצג

סיטואציה תקשורתית שונה שתפקידה למשוך את תשומת  
לב הצופה במסרים קצרים וענייניים ולהאירם באמצעים  

.חזותיים



ארגון הסביבה הלימודית

ניידתתצוגהקבועהתצוגה

מסויםלנושאהמוקדשת

תצוגה מפעילה



ארגון הסביבה הלימודית

.התלמידיםעםבשיתוףאו/והמורהי"עהתצוגההכנת
,מדעיםלוח,מתמטיקהלוח,לשוניחינוך:לדוגמה

התלמידיםקבועהבתצוגה.'וכדספרעםלעבודהלוח
למשטחילדאוגישכןעל,לידהופועליםמגיעים
ניתןאותהניידתתצוגה.ושולחןשטיחלוח,עבודה

יש,לשניאחדמחדראולשולחןמשולחןלהעביר
.לניודביותרהנוחהבצורהלהכין
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?"Video Modeling"מה זה 

:של אלברט בנדורה" הלמידה החברתיתתאוריית"השיטה מבוססת על 
ייצוג ההתנהגות בווידאועל ידי הצגת התנהגות רצויה שיטה המערבת •
אחים , השיטה עושה שימוש בהצגה בוידאו בכדי להדגים התנהגות מסתגלת של עמיתים•

.בכדי לעודד חיקוי של ההתנהגות, או מבוגרים
)Bellini & Akullian, 2007  (

"Modeling"
למידה מתוך התבוננות

חיקוי

"Video"
התקדמות הטכנולוגיה אפשרה  

-להרחיב את רעיון ה

"modeling לשימוש בצפייה , "

בוידאו 



Self Video Modeling

:”Video Modeling“יישום ספציפי של 
מציגים מיומנות או התנהגות מסתגלתעצמםאנשים רואים בהקלטת וידאו את •

Dowrick, 2000)(

להצגת ההתנהגות באופן אדפטיבי יותר-עריכה של ההקלטותלעתים קרובות מבוצעת •

:של בנדורה" תאוריית הלמידה החברתית"בראי •
oמגביר קשב למודל> -ילדים נוטים יותר למודל שדומה לעצמם
oמגביר תחושת המסוגלות העצמית> -התבוננות בהצלחה עצמית

)Bellini & Akullian, 2007(



יתרונות

לא מחייב נוכחות  , צפייה חוזרת באותה ההקלטה(זמן ועלויות כספיות -במשאביםחסכוני•
)מטפל

דבר המוביל  , יותר עבור ילדים רביםפעילות נחשקת ואטרקטיבית צפייה בווידאו הנה •
לעלייה במוטיבציה ובקשב למשימה  

)Bellini & Akullian, 2007(

ולכן מעלה קשה ומוטיבציה  שינוי מסביבת העבודה הרגילההשימוש בווידאו מהווה •
Dowrick, 2000)(

o  ידוע כי קשב ומוטיבציה הכרחיים לטובת למידה מתוך התבוננות לשם חיקוי המודל
ההתנהגותי  

)Bandura, 1977(
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