
 ?מה התחדש

 המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי אוניברסיטת תל אביב
 רמותהוצאת 

 במבט חדש
 מהדורה מחודשת



 ?מה התחדש
התאמה לתכנית הלימודים המעודכנת. 

עדכון בתכנים מדעיים וטכנולוגיים 

שמירה על הבטיחות 

שוויון מגדרי ותרבותי 

 בדגש על למידה התנסותית ה"הלאסטרטגיות 

משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית 

סדנה/מעבדה, חוץ כיתתית, דיגיטלית: סביבות למידה 

הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה 

הוראה מפורשת של תהליך החקר ותהליך התיכון 

מדריך למורה משולב בספר לימוד 

אינדקס מושגים 



התאמה לתכנית הלימודים המעודכנת  
 ולמסמכי מדיניות 

 ,  התאמה לעדכונים בתפיסת העולם•

 קישור לתכנית הלימודיםבתחומי התוכן ובציוני הדרך                         

  .                               לפעילויות הלימודיות שמומלצות בתכנית הלימודים התאמה •

למיומנויות החשיבה מסדר גבוה שמומלצות בכל  התאמה •

 .שנת גיל

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/MeudkenetYesody/Tal.htm


 בטיחות
 : כללי בטיחות•

 את ואתה  , אני
על כללי  שומרים 

 !הבטיחות

 הנחיות מפורשות  •
 לנקיטת אמצעי 

 בטיחות 
 .במשימות



 שוויון מגדרי וייצוג תרבותי שוויוני
 מתן ייצוג הולם  •

 (מגדר)לשני המינים 
 (בתפיסה, בתמונות, בשפה)

 

 

 

 

 מתן ייצוג הולם  •
 תרבותיתלשונות 

 



 הערכה -למידה-אסטרטגיות הוראה

הערכה  -למידה-יישום מגוון אסטרטגיות הוראה•
ברצפי ההוראה ובפעילויות  קונסטרוקטיביסטיות 

 .הלימודיות

-למידה-ברצפי ההוראהיישום מעגל הלמידה של קולב •
 .הערכה

 .ומסכמתתהליכית חלופות בהערכה ובהערכה  שילוב •

התייחסות לידע מוקדם ולתפיסות חלופיות ולטיפולן  •
 .בהן



 יישום של למידה פעילה במגוון התנסויות

 (Hands on activities)התנסותית למידה •

 אוריינויותהתנסות במשימות •

 התנסות בלמידה מתוקשבת•

 התנסות בלמידה שיתופית•

 התנסות בלמידה חוץ כיתתית•



 למידה התנסותית  

מתנסים  התלמידים   (Hands on  Learning) בלמידה התנסותית
במטרה לערוך הבנייה של ידע ועצמים ומפעילים חומרים 

 .ומיומנויות

 קישורעריכת תצפית  •

 קישורלמידה באמצעות דגמים •

 קישורעריכת ניסוי •

 קישורניסויים בהדגמה •

 קישור הנדסה הפוכה  •



 עריכת תצפית

 

 <<<חזרה >>> 



 196' עמ, כתה ו

 למידה באמצעות דגמים

 <<<  חזרה  >>>  



 למידה באמצעות ניסוי

 

 

 

 <<<  חזרה  >>>   136' עמ, כתה ד



 196' עמ, כתה ו

 הדגמה שימוש חיוני נוסף באוויר 

 <<<    חזרה>>>  



 הנדסה הפוכה

 <<<  חזרה  >>>  



 התנסות במשימות אורייניות

היכולת להשתמש בידע : וטכנולוגיתהבניית אוריינות מדעית 
 . מדעי וטכנולוגי ובמיומנויות לפתרון בעיות בחיי היום יום
הבניית האוריינות המדעית והטכנולוגית נעשית בזיקה  

 :הבאות לאוריינויות

 בריאותית    אוריינות •

 אוריינות סביבתית•

 אוריינות מתמטית•

 לשוניתאוריינות •

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

 <<<המשך  <<<  



 אוריינית בריאותית 

 ,  הבניית מודעות
 והתנהגויות  ידע 

 לקידום  התורמות 
 חיים בריא  אורח 

 איכות החיים  ולשיפור 
 .הפרט ושל החברהשל 

 <<<חזרה >>> 



 סביבתית  אוריינות 

 ,  הבניית מודעות
 והתנהגויות  ידע 

 אורח חיים  לקידום 
 ופיתוח בר קיימא מקיים 

 

 <<<חזרה >>> 



 אוריינית לשונית 

 טקסטים קריאה והבנה של 
 שאלות  מתווכות  באמצעות 

 הבנה שונות  לצורך ברמות 
 וקליטה של מסרים  העברה 

 (  תופעות, עקרונות, רעיונות)
 .  וטכנולוגיהבמדע 

 

 

 <<<חזרה >>> 



 אוריינית מתמטית
 שימוש בכלים של  

 מתמטית  חשיבה 
 של מדידות בהקשר 

 נתונים בסביבה  וחקר 
 .  והמלאכותיתהטבעית 

 

 <<<חזרה >>> 



 התנסות בסביבה מתוקשבת  
 :שימוש בסביבת למידה מתוקשבת הכוללת 

 .הפניות למאגרי מידע ברשת•

 הדמיות אינטראקטיביות•

 (חיישנים ואוגרי נתונים)מעבדות מתוקשבות  •

 (  גיליון אלקטרוני)שימוש בכלים דיגיטליים  •

 .הוראה מפורשת של שימוש בכלים דיגיטליים•

 



 התנסות בלמידה שיתופית  

בצוותי למידה להשגת תהליכים ותוצרי ארגון לומדים •
 .למידה ועשייה משותפים

 

 



 התנסות בלמידה חוץ כיתתית 

 .מפגש ישיר עם תופעות טבעיות ומלאכותיות בסביבה•

,  שיעור מקדים:  יישום  המודל ללמידה חוץ כיתתית•
 .פעילות בסביבה החוץ כיתתית והשיעור העוקב

 



 הוראה מפורשת של ידע הליכי

   חשיבה מסדר גבוהמיומנויות 

 קישורהשערה                        •

 קישורבידוד משתנים              •

   קישורשאילת שאלות              •

 קישור                       השוואה•

 תהליכי חשיבה

 קישורתהליך החקר המדעי     •

 קישורתהליך התיכון              •
 <<<המשך >>> 



 

 <<<חזרה >>> 



 220' עמ, כתה ו

 ה

 

 <<<חזרה >>> 



 כתה ד•
 10/13' עמ

 <<<חזרה >>> 



 

 <<<חזרה >>> 



 תהליך החקר המדעי  

 תהליך שתחילתו בניסוח  •
 חקר הנובעת  שאלת 

 להבין תופעה  צורך /מסקרנות
 הטבעית וסופו  בסביבה 
 התשובה באמצעות  בקבלת 
 .החקר המדעיתהליך 

 

 <<<חזרה >>> 



 תהליך התיכון
שתחילתו  , של פתרון בעיות בטכנולוגיהתהליך 

בהגדרת הבעיה והצורך וסופו פיתוח מוצר אשר 
 . עונה על הדרישות ועל האילוצים שהוגדרו

 תהליך שתחילתו בניסוח  •
 צורך /חקר הנובעת מסקרנותשאלת 
 תופעה בסביבה הטבעית  להבין 
 בקבלת התשובה באמצעות  וסופו 

 .החקר המדעיתהליך 

 <<<חזרה >>> 



 התהליך ההנדסי: משימות אתגר

 המשימה מציבה  •
 חשיבתי  אתגר 

 לפתרון  
 טכנולוגיות  בעיות 

 .חקר מדעיבשילוב 



 מארגני למידה לתלמידים  
 :  לפני הפרק•

 מהם  הצגת ביצועי הנדרשים 
 הלמידה של הפרק  בעקבות 

 (.  המושגים שילמדו והמיומנויות שיפעילו)

  131עמוד                                                                       •
 בעקבות הלמידה נדע

 :  הפרקאחרי •
 ביצועי הבנה  הצגת 

 בעקבות הלמידה  שהושגו 
 היגדים המסכמים את )

 המרכזיים ואת  הרעיונות 
 ( העיקריות שטופלו בפרקהמיומנויות 



 תבניות לימודיות  

 :  חושבים מדע •
קוגניטיבית  –התבנית נועדה לפתח אצל הלומדים חשיבה מטה

 .שתעורר את מודעותם לתהליכי החשיבה המדעית שחוו

 

 :חושבים ועושים טכנולוגיה•

התבנית נועדה לזֵמן ללומדים התנסויות של תכנון ובנייה של  
מחזקת את הבנת קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה  , מוצרים

 .ומוסיפה נדבכים להבנת תרומתם של המדע והטכנולוגיה לחברה
 
 



 אינדקס של מילון מושגים •
  ספר הלימוד  בסוף 

 



 מדריך למורה משולב  
 בספר הלימוד 



 


