
 חיים בסרט
 Animoto רת תוכנתזבעהצגת תוצרים בווידאו 

 חברה וקהילה אנגלית, – טל לוי

 הפרויקט עלרקע 

מטרת הוראת אנגלית כשפה זרה, בנוסף להיותה דרך לחשיפה לשונית טהורה, יכולה להיות חשיפה והכרות של 
קונטקסט גלובאלי רחב שיהווה נדבך חשוב בחייהם המקצועיים של הסטודנטים שלנו. במסגרת תפישה פדגוגית זו, בחרנו 

העוסק בבעיות גלובליות. במסגרת ( /http://www.100people.orgגלובלי של אינטל גוגל וכו'... )לעשות שימוש בפרויקט 
קורס אנגלית שנתי, קדם אקדמי בתכנית המגשרים )סטודנטים בני הקהילה האתיופית(, שדורש בחלקו את הפעלת ארבע 

בכל עשרת הבעיות הגלובליות בהן עוסק הפרויקט, נדרשים הסטודנטים לבחור בעיה  המיומנויות בשפה, ולאחר העמקה
 אחת ובאופן קבוצתי של עד שלושה משתתפים, לתאר פתרון לוקאלי לבעיה בצורת סרט וידאו באנגלית אותו הפיקו.

יימים את עקרונות היסוד ובאופן למידה דמוי סדנא חווייתית, אנו מק Learning by doingאנו מאמינים כי בגישה זו של 
 שהנם:

  השפתי והן הטכנולוגי בהיבטמתן כלים להתמודדות בכל תחום בו ידרשו למיומנות אנגלית שכפה הן 

 התכנים של הוראת אנגלית לצרכים אקדמיים הנם אוטנטיים ומשקפים את עולם התוכן של הלומד 

 ן ובחירה שלו מה שיגביר את מעורבותו עלינו לחשוף את הלומד לדרכים של איסוף ועיבוד מידע ומתוך עניי
 האקטיבית בתהליך הלמידה של עצמו

 על הלומד לשלב את כל ארבע מיומנויות השפה כדי להגיע לתוצר משמעותי שהוא שמח בו 

  שייהנו ויעבדו בflow 
 

 מה הייתה המטרה/ות שבגללה החלטת להשתמש בכלי

מטרת הלמידה מבוססת פרויקט הנה לגרום לסטודנט לבחור נושא המעניין אותו ולספק פתרון לוקאלי לבעיה גלובאלית. 
כדי לעודד אותם לעשות שימוש  flowהסטודנטים עובדים בקבוצות של עד שלושה והמטרה היא ליצור סביבת עבודה ב 

דיגיטאליים כדי לבטא את הרעיונות ן רחב של כלים מיטבי בארבע המיומנויות של השפה תוך עידוד להשתמש במגוו
, נבחר בשל קלות השימוש בו והאפשרות לשלב Animoto, הכלי שנבחר. שלהם בצורה יצירתית מתומצתת ומקורית

ינטואיטיבי וידידותי למשתמש בו. הכלי הנו מאד א. וידאו, סאונד, עם סטילס וטקסט תוך שימוש בפיצ'רים מדליקים מובנים
 גם ניהול ההרשאות לעריכה היה פשוט יחסית ואפשר שליטה טובה של מורה הקורס.

 
 

 תיאור קצר של ההתנסות 

לאחר עבודה ממושכת ומעמיקה באתר הפרויקט, הסטודנטים קיבלו הנחיות מפורטות לשלבי העבודה וההגשות, כמו כן 
על ידי מיכל הנדל סופה. מיד לאחר מכן הסטודנטים התחילו  Animotoעבור סדנת התרשמות והתנסות בכלי שנבחר 

כמו כן כדי להדגים את יעילות הכלי תיעדתי פעילות חווייתית  מגלים את מעלותיו ומגבלותיו. לעבוד עם הכלי תוך שהם
 שלהם בעזרת הכלי והעליתי כהפתעה לאתר הקורס מה שמאד תרם לתחושת ההתלהבות מהפוטנציאל 

 

  

http://www.100people.org/
https://animoto.com/
https://animoto.com/


 יתרונות )תועלות(, קשיים

 ( ואיכותי יחסית ללא דקות 3יותר מ  הדרישה הייתה של לאהכלי ידידותי למשתמש ומאפשר ליצור וידאו קצר )
שאיתם ניתן לעבוד וגם  templates(. יש מגוון רחב של Movie makerהרבה צורך בעריכה מקצועית )בניגוד ל 

  תפריט העזרה הנו ידידותי למשתמש.

  הסטודנטים יחד עם זאת הכלי מוגבל ביכולת הכנסת כתוביות חיתוך קטעים מתוך וידאו שאת אלה עדיין נאלצו
 לעשות בעזרת תוכנות עריכה אחרות.

 

 הקורס 

 למעלה ממחצית הסטודנטים הנם חלק מתכנית המגשרים. .10ית הקבוצה הבסיסית ביותר מחזור עהמכינה קדם אקדמ
 

 טיפ משמעותי

תיעים. הסטודנטים הנם יצירתיים ואינם מפחדים להתנסות ולחשוב מחוץ לקופסה כמו גם להעלות רעיונות מקוריים ומפ
צריך לשחרר להם את הכלי עם ידע בסיסי של עבודה ולהיות שם לתמוך ולייעץ במידת הצורך. גם הסטודנטים החלשים 

חשוב שיהיה קהל  –ביותר הצליחו לרוב להציג תוצרים מעניינים ומפתיעים. קיימת חשיבות רבה למעמד הצגת התוצרים 
קצעת ככל שניתן. מומלץ לתעד את ההצגה בהקלטה ולשמור עותק מכובד שידרבן את הסטודנטים לעשייה מקצועית ומהו

 של כל תוצר באגרון המושגים של הקורס.
 

ENJOY THE RIDE 
 


