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לדוגמאות לפתיחה מעניינת

יצירת מערכי שיעור

.  אט לייצר מערך שיעור בנושא אותו תרצו ללמד'בקשו מהצ1.

.אטים התשובה תכלול חלוקת זמנים'בחלק מהצ2.
ככל שניסוח הבקשה  . דקות60-לרוב השיעור יהיה מותאם ל

:למשל. תקבלו מבנה מתאים יותר לשיעור, יהיה מדויק יותר

“I am planning a lesson. The topic of the lesson is _______. It 
should be 90 minutes long. Can you give me a lesson plan for 
this lesson? Include time division.”

אט להוסיף  'תוכלו לבקש מהצ, על מנת להעשיר את השיעור3.
למצוא שיר או ציטוט בנושא ואפילו למצוא , פתיחה מעניינת

.דוגמאות לדמויות או אירועים שקשורים לנושא

“I am teaching a lesson focusing on ______, give me an 
interesting way to start the lesson.”

לדוגמא נוספת למערך שיעור

בהמשך המסמך תוכלו למצוא הנחיות ליצירת פעילויות למידה ! שימו לב
.ובחנים לשימוש במהלך השיעור

`

,  לחזרה לתפריט
ניתן ללחוץ כאן



דוגמא נוספת למערך שיעור

לדוגמאות לפתיחה מעניינת לשיעורChatGPTנוצר באמצעות *
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דוגמאות לפתיחה מעניינת לשיעור

Chatsonic-וChatGPTנוצר באמצעות *

As part of a lesson on smell I would like to present a famous quote related to the sense of smell. Can 
you give me a few examples?

As part of a lesson on Maslow's hierarchy of needs, I want to tell my students about someone who achieved 
high goals though lacking basic needs. Can you give me an example of someone like that?

I am teaching a lesson on Maslow's hierarchy of needs. I would like to open the lesson with a song related to 
the lesson topic. Can you offer me a song to open my lesson with?

Can you generate a joke about Algebra?



.חשבו מהי תפוקת הלמידה הרצויה מהפעילות1.

.אט בקשה לפעילות שנותנת מענה לתפוקת הלמידה'נסחו לצ2.

אט לנסח משימה שנועדה לתרגל מיומנות  'תוכלו לבקש מהצ•
.או כדי לרכוש ידע, כמו חשיבה ביקורתית למשל, מסוימת

אט מציע לנתח  'במידה והצ–ניתן להיות ספציפיים ככל שתרצו •
.בקשו ממנו לתת לכם דוגמא, לבחון דילמה וכדומה, אירוע

שאלה  –למשל , אט פעילות מסוג ספציפי'ניתן גם לבקש מהצ•
רב וחד  , שאלות פתוחות)בוחן עם שאלות מסוגים שונים , פתוחה
.משחק ועוד, ('אמת ושקר וכו, ברירה

יצירת פעילויות למידה ובחנים

לדוגמאות נוספות לפעילויות למידה לחצו כאן

I am teaching my students how to practice critical thinking. Can you give me an idea for a task 
my students can do to practice this skill?



דוגמאות לפעילויות למידה בשיעור

I am teaching a lesson introducing data management. What task can I give mt students to better 
understand the material?

I teach a class of 100 students. What game can I play with my students during class that will help them 
memorize the different parts of the brain?



נסחו  , על מנת לשמור על חומר הלימוד מעניין ורלוונטי1.
.אט בקשה לדוגמא אקטואלית לחומר שאתם מלמדים'לצ

שלבו דוגמה זו בזמן השיעור כסיפור לסטודנטים או בתור  2.
בה הסטודנטים צריכים לחקור את הדוגמה ולענות  , מטלה

.על שאלות בנושא

במידה ואפשר מומלץ להוסיף תמונות על מנת לעורר את  •
.העניין של הסטודנטים

מומלץ לשלב במצגת או באתר הקורס קישורים לכתבות כך  •
שסטודנטים שמתעניינים בדוגמאות האקטואליות יוכלו  

.להמשיך ולקרוא עליהן

חיפוש דוגמאות אקטואליות לחומר הנלמד

לדוגמאות נוספות לחצו כאן

I am teaching my students about Plagiarism. Can you give me an example of someone who was recently 
sued for Plagiarism?

I am teaching a lesson on using DNA test for solving crimes, Can you give me an example of a murder 
case that was recently solved using DNA testing that I can present in class?

אינו מחובר לאינטרנט ומתבסס על   ChatGPT,2023נכון לפברואר •
הצפי הוא שבגרסאות עתידיות  . 2021מידע שנאסף רק עד לשנת 

המחוברים ChatGPT-דומים לAIישנם כלי , עם זאת. זה ישתנה
.  ChatSonicכמו , לאינטרנט ומציגים מידע עדכני יותר

יש לבדוק ולוודא שהדוגמאות  , כפי שהוסבר בתחילת המסמך! זכרו•
.אט לעיתים עלול להטעות'מאחר והצ, נאמנות למציאות ומדויקות



דוגמאות אקטואליות נוספות לחומר הנלמד

I am teaching a lesson on entrepreneurship in the field of media.  Can you give me am example of a 
recent, interesting case to present in this lesson?



אט על  'נוכל להשתמש בצ, בדומה ליצירת פעילויות לכיתה
:מנת לייצר מטלות בית

מהו  , הגדירו לעצמכם מהי תפוקת הלמידה הרצויה1.
אט את הבקשה 'הנושא של המטלה והקלידו לצ

.בהתאם

.אט'נצלו את מגוון יכולות הצ2.

תרצו רמת חשיבהאט לאיזו 'באפשרותכם לכתוב לצ•
,  סינתזה, אנליזה, יישום, הבנה, זיכרון)שהסטודנטים יגיעו 

(. ראו דוגמה בשקפים הבאים–יצירה , הערכה
מטלות בית הן הזדמנות להתמקד ברמות  , לתשומת לב

.חשיבה מסדר גבוה

אט ולבקש ממנו לפתח  'תוכלו לדייק את הבקשה מול הצ•
שאלות חשיבה , ברירה-שאלות רב)מטלה מסוג ספציפי 

(.'רפלקציה וכו, פתוחות

פ אילו קריטריונים לתת  "אט לפרט לכם ע'ניתן לבקש מהצ•
ניתן לבקש חלוקת נקודות ספציפית לפי  , כמו כן. ציון

.הקריטריונים שנתן

יצירת מטלות בית

לדוגמאות נוספות לחצו כאן

אטים על מנת  'סטודנטים רבים כבר משתמשים בצ: חשוב לדעת
במידה ואתם מעוניינים ללמוד כיצד לייצר  . לענות על מטלות בית

בקשו  , מטלות בהן הסטודנטים לא יוכלו להיעזר בבינה מלאכותית
במדריך המלא ישנה מצגת  (. ראו דוגמה בשקף הבא)אט 'זאת מהצ

.ייעודית העוסקת בנושא

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/


דוגמאות ליצירת מטלות בית

How would you grade the second assignment you proposed?

לדוגמאות נוספות לחצו כאן

1

2

3



דוגמאות ליצירת מטלות בית



סידור וארגון של החומר הלימודי

:אט עבור סידור וארגון התוכן'אפשרויות להיעזר בצ3לפניכם 

אט על מנת להוציא ולסכם נקודות מרכזיות  'השתמשו בצ1.
.מדריכים או ספרים, ממאמרים

י הדבקה  "אט את החומר אותו תרצו לסכם או לארגן ע'ניתן להזין לצ•
י הדבקת לינק לאתר אינטרנט "או ע, של הטקסט לתוך תיבת השיחה

.במידה ויש

:יוכל לסייע לצורך, (תמצות חומר ארוך ומורכב)התוצר שיתקבל •

.  או חזרה על התוכן עבור המרצה/לימוד נוסף ו1.

מתן ראשי פרקים או סיכום של הנושאים עבור הסטודנטים לקראת  2.
.הבחינה

,  לוח זמנים, אט להבנות נושא מסוים לפי שלבים'בקשו מהצ2.
.הבנייה אחרת/ או כל צורת ארגון , סיבה ותוצאה

"I am teaching a lesson about .... Can you organize this 
process into steps?”

מסייעים ללמידה  , יצירת הקשרים וחיבורים בין נושאים נלמדים3.
אט על מנת להגדיר ולהסביר  'השתמשו בצ, על כן. משמעותית

.קונספטים ותיאוריות שאתם מלמדים, את הקשר בין מונחים

לדוגמאות נוספות לחצו כאן



דוגמאות לשימושים לצורך סידור וארגון של החומר הלימודי

לדוגמאות נוספות לחצו כאן



דוגמאות לשימושים לצורך סידור וארגון של החומר הלימודי

על אף שביקשנו  , בדוגמה זו! שימו לב
,  השנים האחרונות10-וירוסים שהתגלו ב

זוהי דוגמה . 1947-קיבלנו וירוס שהתגלה ב
אט לא תמיד מדייק ויש לבצע  'לכך שהצ

.בקרה על המענה שלו



בניית סילבוס לקורס

:  אט על מנת לייצר סילבוס לקורס שלכם'השתמשו בצ

שם : כמו, הכוללת מידע בסיסי, אט בקשה להפקת סילבוס'הזינו לצ1.
נקודות , (שעות שבועיות, מספר מפגשים)היקף הקורס , הקורס

.'וכותפוקות הלמידה , זכות

כולל פירוט , אט יפיק לכם חלוקה של נושא הקורס לתתי נושאים'הצ•
.לשיעורים

כמו למשל כיצד לחלק את  , אט בקשות נוספות'ביכולתכם לבקש מהצ•
.הציון בקורס ולבנות עבורכם מבחן או מטלה מסכמת

:תקבלו תוצר מפורט יותר, ככל שתהיו ספציפיים יותר בבקשה שלכם•

תוכלו לבקש את  , אט שייצר עבורכם מבחן'במידה ואתם מבקשים מהצ1.
.מבנה המבחן שאתם מעוניינים שיבנה

–למשל )תוכלו לנסח את הבקשה שתתמקד במטרת המבחן , כמו כן2.
או לוודא הסטודנטים , לוודא שהסטודנטים זוכרים ומבינים חומר מסוים

(.'מסוגלים להשתמש במיומנות מסוימת שנלמדה במהלך הסמסטר וכו

לדוגמא נוספת לחצו כאן

...
כאשר אתם  , לכן. אט לא יודע מה הסטודנטים כבר למדו'הצ: חשוב לדעת

אט מציע לא הופיעו בעבר 'וודאו שחומרים שהצ, בונים את הסילבוס
.שלא חסר להם ידע מקדים–בקורסים מקדימים או לחילופין 



כולל ציון ומבחן סופי, דוגמא לבניית סילבוס לקורס

המשך תכנון קורס זה בשקף הבא

1



כולל ציון ומבחן סופי, דוגמא לבניית סילבוס לקורס
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3



עזרה בפתרון בעיות משמעת בקורס

אט על מנת לעזור לכם לפתור בעיות משמעת 'השתמשו בצ
:שונות

הזינו בשורת הבקשה את הבעיה בה אתם נתקלים מול 1.
.הסטודנטים ובקשו ממנו להציע פתרון

,  למשל, במידה וסטודנטים מאחרים. היו ספציפיים ככל הניתן•
במידה ויש סטודנט ספציפי  . הוסיפו כיצד זה משפיע על הכיתה

ככל שתהיו יותר ספציפיים הפתרון  . הוסיפו דוגמה, שמפריע
.אט יתאים יותר למצב שבו נתקלתם'שיציע הצ

תוכלו לבקש  , במידה והפתרון שקיבלתם לא מתאים לדעתכם•
.אט פתרון נוסף ואף להסביר לו מדוע הפתרון לא מתאים'מהצ

אט לנסח עבורכם תיאום ציפיות לתחילת  'בקשו מהצ2.
.בו תוכלו להשתמש מול הסטודנטים, הקורס

לדוגמאות נוספת לחצו כאן

היסטוריה , לכל קבוצת סטודנטים יש אופי אחר: חשוב לדעת
פתרון שמתאים לקבוצה אחת לא בהכרח . אחרת ודינמיקה אחרת

אט  'קראו את הפתרונות שמציע הצ, יתאים לקבוצה אחרת על כן
.וצרו לכם בנק של רעיונות בהם תוכלו להשתמש במקרה הצורך

I am a professor in a university. My students keep arriving late to class. This interrupts my lesson and 
bothers the other students. Can you offer me a solution for this?



עזרה בפתרון בעיות משמעת בקורס


