ימי עיון  -בדגש על חקר בביולוגיה
מושב  -הוראה בדרך החקר
כנס מורי הביולוגיה 2019
רענן דונוביץ

יום עיון ביולוגיה 2018
אורט תעופה וחלל

על מה נדבר...
• א .ימי עיון בבית הספר
• מה ניתן לעשות
• למה זה טוב
• איך עושים זאת....

• ב 70 .שנות מחקר
– פרויקט למגמה
• איך זה התחיל
• לאן זה התפתח...
2

אורט תעופה וחלל

17.6.2019

ר־צּיוֹן֤
"ע֤ל ה ִ
כּו־ב ֹו׃"
ֶׁש ָּׁשמ֤ם שּועָּׁ לִ ֖ים ִהלְּ ֽ
פסוק י
פרק ה',
איכה,
"(מגילת
אך"ח)מי שתופס אותו יודע טוב יותר".
הרבה,
יודע
השועל
מיגל דה סרוואנטס

3

קונצרט "זמרי אורטוריו"
הכנסייה הסקוטית

17/6/2019
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ימי עיון בביה"ס
•
•
•
•

יצירת עניין בנושאים
חדשים
מפגש בלתי אמצעי עם
חוקרים מהשטח
פיתוח גאוות יחידה
בסיס להוראת נושאים
ישנים וחדשים
מנקודת מוצא
עכשווית.
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אז איך מתחילים..
•
•
•

•
•

פניה אל חוקרים.....
היכרות מוקדמת....
קריאת כתבות
(”"Scientific Haretz
 /מאמרים)....
מרכזי נוער שוחר מדע
מוסדות מחקר /
מחלקות
6

מרכזים באוניברסיטה העברית בירושלים
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ובבית הספר...
ברמה המערכתי בית ספרית
• העלאת הרעיון בפני הנהלת בית הספר.
הצגת התועלת לבית הספר.
• שיחה מקדימה עם התלמידים על
• העלאת כוח שיווקי ומשיכת תלמידים
הכנס שיתקיים.
לביה"ס ולמגמה....
• פרסום של האירוע ,מקדם ככל
• פרסום ותיאום הזמנת אנשים שחשוב
הניתן ולחזור ולפרסם.
להנהלה לידע אותם
• תאום תקופה בשנת הלימודים שבה ניתן • קיום שעור/ים בנושאי ההרצאות.
יהיה לקיים את הכנס
• פניה במקביל לחוקרים שכבר אישרו
לא לשכוח להזמין את אנשינו..
עקרונית את השתתפותם וסגירת
מורים בביה"ס ,מורים אחרים
תאריכים אפשריים ע"פ מה שנקבע עם
גם מבית ספר אחר ,מנחי
בית הספר
• סגירת מנהלות ותקציבים
ביולוגיה,
ארגון המקום והזמן
מפקחת ביולוגיה!!!!
תקציב כיבוד
• תקציב הסעות לחוקרים במידה ויש צורך

ברמת הפרסום תלמידים
(קהל היעד)
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תיאום עם
החוקרים
מעבר לתיאומים הטכניים ,מציע
להיפגש עם החוקרים אישית.
א -תיאום ציפיות לגבי מה אנו מצפים.
לי חשוב שההרצאה תישא אופי של
שיחה ,תראה שהחוקרים היו פעם
תלמידים ואיך הם הגיעו למחקר.
סוגיות במחקר ,קשיים וחשיבה.
ב -האם יש דברים שתרצו שהכתה תדע
לפני ההרצאה?
ג -האם יש כתבה  /מאמר שתרצה
שהתלמידים יחשפו אליו?
ד -אני שולח את הפוסטר והתכנייה
לאישורם הסופי של החוקרים
10

דוגמא לכתבות שהתקבלו על ידי החוקרים

דר' אלון זסלבר

11

מחקרו של דר' איתמר הראל

12

הרצאה שלישית

15:15 -13:40

תאי גזע "כל-יכולים" :ממחקר עכשווי
לשימוש עתידי
פרופ' ערן משורר -המרכז לחקר תאי גזע ,המחלקה
לגנטיקה,
משורר חוקר במעבדתו את התמיינות תאי גזע
פרופ'
ELSC
ספרא
ולילי
אדמונד
ש
"
ע
המוח
למדעי
המרכז
לנוירונים כתוצאה מהשפעת תהליכים המעורבים בתורשה,
בירושלים
כתוצאההעברית
האוניברסיטה
הגנטי (מוטציה) ,תהליכים
משינוים ברצף
אולם לא
אפיגנטיים.
במפגש ישוחח על מחקר של מחלות מוח ,כאשר בעצם אין
לנו גישה למוח השל האדם המטופל ,זאת על ידי פיתוח
מודלים למחלות שפוגעות בתאי-העצב ,תוך שימוש בתאי גזע
עובריים אנושיים.

יום העיון הרביעי בביולוגיה והנב"ר
בדגש ביולוגיה תאית :היבטים שונים
10/4/2018
כה' ניסן ,תשע"ח
אנו שמחים להמשיך את מסורת ימי העיון למגמת ביולוגיה.
השנה יום העיון בדגש ביולוגיה תאית בהיבטים שונים.
המרצים הם מהאוניברסיטה העברית בירושלים ואנו מודים על
היענותם ותרומתם ליום זה.
אנחנו מאחלים לכם יום מהנה ופורה ומקווים שתפיקו תובנות
רבות.
מרכז המגמה  -רענן
ההנהלה  -יגאל לוי
דונוביץ
כתות
נושא
מרצה
שעות
תולדות האדם בראי הדנ"א
לוח זמנים:
הקדום  -כיצד שיניים
 - 10:00פרופ'
י' ,יב'
ועצמות חושפות סודות
לירן כרמל
11:40
מעברנו
"למה היה כאבי נצח" ...
י' ,יא'
 - 11:45פרופ' אלכסנדר
(ירמיהו טו') ...ואיך
ויב' 2
בינשטוק
13:35
מטפלים בזה
תאי גזע "כל-יכולים":
 - 13:40פרופ'
ממחקר עכשווי לשימוש
יא' ,יב'
ערן משורר
15:15
עתידי

בבקשה להקדים ולהגיע לספריה לפני מועד
מארגן רענן דונוביץ
ההרצאה

הרצאה ראשונה

11:40 - 10:00

תולדות האדם בראי הדנ"א הקדום -
כיצד שיניים ועצמות חושפות סודות מעברנו
פרופ' לירן כרמל  -ביולוגיה חישובית
המחלקה לגנטיקה .האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' כרמל חוקר מגוון רחב של נושאים בתחומי האבולוציה
המולקולרית ,ויש לו עניין מיוחד באבולוציה של האדם
ובתהליכים שהובילו את בני האדם למה שהם היום .האם
אנחנו קרובים שלהם?
במפגש ישוחח על איך חוקרים שרידי אדם קדמון תוך שימוש
בידע על השיניים וכיצד ניתן להוציא ולשחזר דנ"א קדמון
שהוצא מהשרידים.

הרצאה שניה

13:35 - 11:45

"למה היה כאבי נצח( " ...ירמיהו טו')
 ...ואיך מטפלים בזה.
פרופ' אלכסנדר בינשטוק  -המחלקה לנוירולוגיה רפואית,
ביה"ס
לרפואה הדסה עין כרם .המרכז למדעי המוח ע"ש אדמונד ולילי
ספרא ELSC ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' בינשטוק חוקר מנגנונים של קליטה ועיבוד של גירוים
מכאיבים .שימוש בהכוונת תרופות בצורה מדויקת לחסימה
סלקטיבית של כאב .במקביל ,חוקר את מנגנון הגרוד והעקצוץ
ועוד נושאים.
במפגש ישוחח על היתרון בטיפול מכוון מטרה ,על הסתכלות
כוללת על מנגנוני התראה שהתפתחו באדם במשך הדורות.

משוב
למי זה טוב......
לנו  -לקבל מושג מה היה
מוצלח ומה פחות ברמת:
העניין:
ההכנה לקראת האירוע:
התנאים באירוע:
להנהלה  -בסיס להמשך
פעילות
לתלמידים:
על מנת שיבינו שיום העיון
אינו אירוע נקודתי.
התייחסות אליהם
ולדעותיהם.
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הו למי תודה ,הו למי ברכה...
לא לשכוח את:
כל בעלי התפקידים
בביה"ס ,בעיקר את אב
הבית והעובדים מאחורי
הקלעים.
להוציא מכתב מסודר
להנהלה עם כל
המעורבים ופועלם.
כל מי שהוזמן והגיע ....

המרצים:
בסוף כל הרצאה
ניתנת להם תעודת
הוקרה.
לקראת המשוב אני
שואל האם הם רוצים
לשלב שאלה או כל
דבר שירצו לקבל עליו
מידע ,ומדווח להם את
התוצאות......
כמו כן שולח עוד
מכתב תודה.
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כתות יא' הנב"ר-ביולוגיה
מציגות
לכתות י' הנב"ר-ביולוגיה

1/5/2019

אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים
רענן דונוביץ

שלבי העבודה עם תלמידי המגמה
כל תלמיד בחר שני נושאים מתוך הכרזה לאחר עיון בתוכן .בחירתם נשלחה אלי בדוא"ל,
והם נתבקשו לפרט ,עבור כל נושא ,מדוע מעניין אותו.
בהתאם לבקשות התלמידים והיכרותי איתם ,חולקו הנושאים .התלמידים התבקשו לסכם
שניים מהמקורות המובאים בקישורים בפוסטר ולשלוח אלי 4( .ימים)
התלמידים קיבלו תגובות והערות ממני ,לתיקון ושיפור .כמו כן ,התבקשו לחפש מקור נוסף
המרחיב את המחקר או היבט חדש להם .משלוח המקור אלי לבדיקתו.
רישום ראשי הפרקים לעבודה ,הוספת התוכן של מקור ג' לתיקון.
בקשה לארגון הידע מהמקורות השונים ע"פ ראשי פרקים.
עריכת הידע הכולל  -לאחר התיקונים ובקשות להרחבה הוספת מקורות ומראי מקום בגוף
העבודה ,חיפוש של מקור חדש המתייחס לנושא וכתיבת פיסקה עם היבט עתידי למחקר.
מצגת :כתיבת ראשי פרקים למצגת ובחירת התמונות  /סרטונים קישורים שיוצגו .שליחה
לבדיקה ראשונית.
בניית המצגת (תוך הוראה והדגשה על עיצוב נכון :גודל גופנים ,עיצוב אחיד ,מספר פריטים
בשקף ,הוספת מספרי עמודים ,הצגת המקורות .קבלת הערות ותיקון של המצגת.
תרגול בפני הכתה לקראת הצגה בפורום רחב יותר ,במקרה נדון – לפני תלמידי כתה י'.
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מחוון הצגת
הנושא
רכיב
טקסטואלי
40%

רמה בינונית
רמה נמוכה
()80%-40%
()40%-0%
העברת מהלך השיעור
מהלך שיעור לא מובנה,
חסר רצף הגיוני וכרונולוגי .לא לגמרי מובנה .לא
חסרים בו חלקים החשובים כולל את כל החלקים
החשובים לבניה של
לבניה של שיעור מסודר.
מהלך שיעור בעל רצף
חסר רצף לוגי בתהליכים
הגיוני .חסר רצף לוגי
וביניהם .חסרים שלבים
בתהליכים וביניהם.
אין שימוש במידע מלא
רמת המקורות נמוכה,
בסיסי .אין כל תוספת
אין התעמקות ותוספת
מעבר לכך
מעבר לקורס.

מחוון הערכה

רכיב ויזואלי מכיל תמונות לא רלוונטיות חסרות תמונות
הממחישות היטב את
למהלך השיעור,
תמונות,
קישור לסרטון המלל אינו ממוקד ותמציתי .מה שרוצים להעביר
חסרות תמונות הממחישות אין העמקה והוספה
30%
מעבר לידע הבסיסי
היטב את מה שרוצים
להעביר

רמה גבוהה
()100%-80%
מהלך שעור מובנה הכולל
רצף הגיוני וכרונולוגי
הכולל :מטרת שיעור,
מבוא ,גוף שיעור וסיכום
השיעור.
שימוש במקורות מהימנים
(כולל אנגלית)
הרחבה מולקולרית

רצף תמונות הממחיש את
מה שרוצים להעביר
וקשורות ישירות
העמקה ושימוש במגוון
מקורות
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מחוון הערכה

רמה נמוכה ()40%-0%

רמה בינונית ()80%-40%

רמה גבוהה)100%-80%( -

בקיאות גבוהה בנושא
בקיאות בינונית בנושא
הצגה בשיעור בקיאות נמוכה בנושא
השיעור ,יש קשר ישיר בין
השיעור ,יש קשר חלקי
השיעור.
40%
המלל לתצוגה של המצגת /
העברת שיעור חסר ארגון בין התמונות.
סרטונים.
שלא עורר סקרנות אצל היו בשיעור חלקים
מאורגנים ומעוררי עניין שיעור עורר עניין וסקרנות
הלומדים.
אצל הלומדים ,הייתה
אי עמידה בלוחות זמנים .וסקרנות בלומדים
עמידה בלוחות הזמנים.
וחלקים שלא היו
אי יכולת לענות על
שאלות על החומר שהוצג מאורגנים מספיק ואיבדו יכולת לענות על שאלות
את סקרנות התלמידים .מעבר למה שהוצג
עמידה חלקית בלוחות
הזמנים
יכולת לענות על שאלות
על החומר שהוצג
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דוגמאות לעבודות שהוצגו
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מבנה טיפוסי של מצגת תלמידים
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תודה ל:-
• לאירית שדה שעודדה
ודחפה אותי להציג
בפניכם את עבודתי.
• לכל המדריכים השונים
שהיתה להם סבלנות אלי,
ותקצר היריעה…
אציין רק את מדריכות
ההשתלמות האחרונה
שבה למדתי רבות MOOC

"ווירוסים ואיך
נלחמים בהם"
רבקה משגב ונתה פרי

ולכם עמיתי להוראה,
קהל המורים שכיבדתם
אותי בנוכחותכם
רענן
דונוביץ
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