
 ביואינפורמטיקה בשירות הביוטכנולוגיה-ביוטכנולוגי\שילוב אסטרטגיות הוראה בתחומי הדעת

 
 נושאי המפגשים:

 
מס' 

 שעות
שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

שם 
 המרצה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד
 מפגש

ד"ר אורנה  16:30 20:00 4
 דהאן
אוהד 

 לבקוביץ

 דברי פתיחה והרצאת מבוא כללית לסביבת הלמידה 16:35-17:00
 ENTREZהרצאת מבוא לביואינפורמטיקה, מאגרי מידע ומנוע החיפוש  17:00:18:15
 ENTREZהתנסות בפעילות "עכברים חכמים" והכלי  18:40-19:40
לידע פרוצדורלי  סיכום ודיון של שאלות מרכזיות בפעילות וסיווגי שאלות 19:40-20:00

 .תוכן וידע אפיסטמיידע 

 1 02/03/17 חמישי

ד"ר אורנה  16:30 20:00 4
 דהאן
אוהד 

 לבקוביץ

 א העמדת רצפים.ושהרצאה בנ 16:30-17:15
ותעלומת שושלת המלוכה" עם הכלי  mtDNAהתנסות בפעילות " 17:15:18:20

ENTREZ  והכליClustal 
 סיכום ודיון של שאלות מרכזיות בפעילות ודגמי הוראה 18:30-19:00
)עם מבט משווה בינו לבין הכלים  – BLAST הרצאה בנוגע לכלי  19:00-20:00

 האחרים(

 2 16/03/17 חמישי

 3 ---- ---- " וביצוע רפלקציה.BLASTpהכלי  –התנסות בפעילות "תוחלת חיים מוארכת  ---- ---- ---- 2

מר אוהד  16:30 20:00 4
 לבקוביץ

מתן דגש על יתרונות  –סיכום ודיון של שאלות מרכזיות בפעילות  16:30-17:15
 חסרונות של פעילויות חד שלביות.

 Jmol-הרצאה בנוגע ל 17:15:17:45
 Jmolהתנסות בפעילות "חלבונים נוגדי קפאון" עם הכלי 18:00-19:15
סיכום ודיון של שאלות מרכזיות בפעילות והוראה הממוקדת במיומנויות  19:20-20:00

 .פרוצדורליות ותוכניות

 4 30/03/17 חמישי

מר אוהד  9:00 16:30 8
 לבקוביץ

+ 
 מרצה אורח

 הרצאת אורח 09:00-10:15
בנוגע לרצפי הוראה אלטרנטיביים במסגרת ביצוע פעילויות עומק  דיון 10:30-11:00

 .וכן שאלות ידע אסטרטגי ושאלות ידע תלוי ופעילויות רוחב
 BLASTnבפעילות "מרוץ החימוש" עם הכלי  1התנסות במשימה  11:00-11:30
  ORF-finderהרצאה בנוגע לכלי  11:30-12:00
+  ORF-Finderרוץ החימוש" עם הכלי בפעילות "מ 2התנסות במשימה  12:10-12:50

 דיון
והכלי  BLASTpבפעילות "מרוץ החימוש" עם הכלי  2התנסות במשימה  13:25-14:55

+ Jmolדיון 
 סיכום: מבט משווה בין כלים ביואינפורמטיים שונים 15:05-16:00

 5 02/04/17 ראשון



ד"ר אורנה  9:00 16:30 8
 דהאן

מר אוהד 
 לבקוביץ

+ 
 מרצה אורח

 הרצאת אורח  09:00-10:15
 .Prositeהרצאה בנוגע לכלי  10:15:10:45
בפעילות "מרבה מוטציות מרבה דאגה" עם הכלי  1התנסות במשימה  11:00:11:45
+PROSITEדיון 

 +PRIMER3הרצאה בנוגע לכלי  11:45-12:05
בפעילות "מרבה מוטציות מרבה דאגה" עם הכלי  2התנסות במשימה  13:00-13:45
+PRIMER3+.דיון 
 דוגמאות לדרכי הערכה, התנסות ודיון  13:45-16:05
 משחק קהוט לסיכום הההשתלמות ומתן הנחיות למשימת השתלמות 16:00-16:30

 6 05/04/17 רביעי

 סה"כ שעות 30

 
 


