מורים ובאי כנס נכבדים,

המרכז הארצי שמח לארח אתכם לכנס ה 25-של מורי הביולוגיה לשנת תשע"ט.
כנס המורים לביולוגיה הוא הזדמנות להכיר מקרוב ולהתעדכן במחקרים מובילים
בתחום הוראת הביולוגיה ,ובכלים פדגוגיים חדשניים להוראה בכיתה.
הסדנאות בכנס מוקדשות לעבודת השטח של מורים ואנשי הוראת המדעים.
בכנס ארבעה מושבים מקבילים ,כל אחד בתחום אחר ,ובו מציגים מורים ואנשי
הוראת הביולוגיה חומרים ויוזמות ייחודיות שפותחו ונוסו על-ידם.
השנה עומד הכנס בסימן חדשנות בהוראה .בין המושבים בכנס תוכלו למצוא
יוזמות ייחודיות של מורים בתחום המדע האזרחי ,שילוב משחקים בהוראת
הביולוגיה ,למידת חקר והוראה מתוקשבת .בנוסף ,בין מגוון הפרויקטים שיצאו
השנה אל הפועל במרכז המורים פותחו מגוון יוזמות כגון קופסאות בריחה,
משחקי קלפים וכן פותחו מערכים לשילוב סיורים אקולוגיים ומדע אזרחי במסגרת
"ביוחקר בשדה" ,עדכון ידע מדעי וימי העיון.
ברצוננו לברך את המורים המצטיינים המקבלים השנה פרסי הצטיינות על פיתוח
והפעלה של יוזמות ייחודיות המהוות תרומה משמעותית להוראת הביולוגיה
בארץ.
אנו מודים לבנק מסד על סבסוד ההסעה לכנס המורים ,לרווחת המורים
המתגוררים בצפון הארץ ,ומאחלים לכולם כנס מהנה ופורה!

שלכם,

מוריה אריאלי

וצוות המרכז הארצי למורי הביולוגיה
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סדר היום
 08:30-09:30רישום ,תערוכת חומרי למידה והתכנסות
 09:30-11:00דברי פתיחה וברכות
ד"ר מוריה אריאלי ,מנהלת המרכז הארצי למורי הביולוגיה
ומדעי הסביבה ,מכון ויצמן למדע
פרופ' ענת ירדן ,ראש המחלקה להוראת המדעים וראש קבוצת
הביולוגיה ,מכון ויצמן למדע
ד"ר גילמור קשת-מאור ,מנהלת אגף מדעים א' ,משרד החינוך
ד"ר אירית שדה ,מפמ"ר ביולוגיה ,משרד החינוך
משפ' דוידסון ,הענקת אות "סימונדע" עבור תרומה ייחודית
למורי הביולוגיה
הרצאת פתיחה  -עידן הצמח  -חומרי העתיד
פרופ' עודד שוסיוב ,הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
 11:00-11:15פיזור למושבים מקבילים
 11:15-12:10מושב ראשון (סדנאות ממורה למורה)
 12:10-12:20הפסקה
 12:20-13:15מושב שני (סדנאות ממורה למורה)
 13:15-14:00ארוחת צהריים ותערוכת חומרי למידה
 14:00-15:15מושב מסכם
פרופ' יוסי יובל ,יו"ר ועדת המקצוע ביולוגיה
ד"ר שמעון אזולאי ,משחק החיים  -הנתיב ליצירת קהילות משמעות
 15:15-16:15ד"ר אירית שדה ,מפמ"ר ביולוגיה
•פרסים והוקרה למורים מצטיינים
•סיכום והתארגנות לתש"פ
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לוח זמנים
9:30-10:00
דברי פתיחה
וברכות
אודיטוריום

•ד״ר מוריה אריאלי ,מנהלת המרכז הארצי למורי הביולוגיה ומדעי
הסביבה ,מכון ויצמן למדע
•פרופ' ענת ירדן ,ראש המחלקה להוראת המדעים וראש קבוצת הביולוגיה,
מכון ויצמן למדע
•ד״ר גילמור קשת-מאור ,מנהלת אגף א' למדעים ,משרד החינוך
•ד״ר אירית שדה ,מפמ״ר ביולוגיה ,משרד החינוך
•הענקת אות ״סימונדע״ עבור תרומה יחודית למורי הביולוגיה  -משפחת
דוידסון

10:00-11:00
הרצאת פתיחה

עידן הצמח :חומרי העתיד
פרופ' עודד שוסיוב ,הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה,
האוניברסיטה העברית

11:00-11:15

פיזור למושבים מקבילים

11:15-12:10
סדנאות ממורה
למורה
(בנין א' -
בית הספר
למשפטים)

מושבים מקבילים ,סבב ראשון
כיתה  205מדע אזרחי בבית הספר
1 .1למה כדאי לעשות מדע אזרחי בכיתה  -נתה בר-אור פרי
2 .2מיפוי המיקרוביום הצמחי  -ד״ר מיכל סטולרסקי וירדנה דוד
כיתה  206למידה בדרך חקר
1 .1עבודות גמר חוץ כיתתיות  -פרופ' ראובן יוסף
2 .2ביוחקר ברשת עם חוקרים  -ד״ר גליה זר כבוד והגר ליס
כיתה  207כלים מתוקשבים בהוראה
1 .1תיכון אקדמי כמנוף ללימודים אקדמיים בכלל וללימודי
ביולוגיה בפרט  -ד"ר סוהר ריחאני בשאראת
2 .2חדר בריחה בעזרת כלים מתוקשבים בנושא מערכת ההובלה
 אסתר כהןאולם 50

משחקים בהוראת הביולוגיה
1 .1חדר בריחה ״התפיסה הנכונה...״  -אליעזר שי ,מיכל יעקובי
ופרופ' מיכל ציון
2 .2פרויקט האוס  -ליאת רוזן

12:10-12:20

פיזור למושבים מקבילים
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12:20-13:15
סדנאות ממורה
למורה
(בנין א' -
בית הספר
למשפטים)

מושבים מקבילים ,סבב שני
כיתה  205מדע אזרחי בבית הספר
1 .1האירוסים עודם פורחים? למידת חקר באמצעות מדע אזרחי
 הילה שפט2 .2איך פרויקט  TiMEהטיס אותי עד לתאילנד - ....מלי בר
כיתה  206למידה בדרך חקר
1 .1תכנית חקר ייחודית  -ד״ר עומר חורש
2 .2ימי עיון בדגש על חקר בביולוגיה  -רענן דונוביץ'
כיתה  207כלים מתוקשבים בהוראה
 WhatsApp1 .1כתופעה והזדמנות  -דבי סומך ויפה בלום
2 .2משימות אורייניות  -נורית הכל-שושני וגלי הראל-לוי
אולם 50

משחקים בהוראת הביולוגיה
1 .1המירוץ למיליון ביולוגיה  -אורית יצחקיאן
2 .2קופסת בריחה (תוצר משותף של קהילת מורי ביולוגיה
בשפלה)  -בלהה גלעד

13:15-14:00
הפסקת צהריים
(אודיטוריום)

ארוחת צהריים
תערוכת חומרי למידה

14:00-15:15
מושב מסכם
(אודיטוריום)

פרופ' יוסי יובל ,יו"ר ועדת המקצוע ביולוגיה

15:15-16:15

משחק החיים  -הנתיב ליצירת קהילות משמעות
ד"ר שמעון אזולאי  -הקריה האקדמית אונו והאוניברסיטה העברית
ד״ר אירית שדה ,מפמ״ר ביולוגיה
•הענקת פרסים למורים מצטיינים
•סיכום והתארגנות לתש"פ
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תקציר הרצאת פתיחה
עידן הצמח :חומרי העתיד
פרופ' עודד שוסיוב ,הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ,האוניברסיטה העברית
תהליכי אבולוציה שנמשכו מיליוני שנים ביצורים חיים ,הובילו ליצירת חומרים
בטבע בעלי יכולת הרכבה עצמית כמו אבני לגו שבונים את עצמם למבנים בעלי
ביצועים מדהימים .לדוגמא :יכולת הקפיצה של פרעוש .הפרעוש מייצר חלבון
מיוחד הנקרא רזילין ככרית קפיצית מתחת לרגל אותה הוא דורך כמו קפיץ.
שחרור הקפיץ המיוחד הזה מאפשר לפרעוש לקפוץ לגובה עצום :פי  200מגבהו!!!
זהו חומר בעל יכולת מושלמת לאגור אנרגיה כאשר לוחצים עליו ולשחרר אותה
בשלמות כאשר הלחץ החיצוני משתחרר.
זה היה ניפלא אם היה לנו את החומר הזה .אתם יכולים רק להתחיל לדמיין כמה
שימושים היו לחומר כזה .הבעיה שלתפוס פרעושים זה קשה ,וגם אם כבר תפסנו
אותם הכמות של החומר שניתן להפיק מפרעוש שהוא קטנטן היא מזערית.
כאן באה לעזרתנו טכנולוגיה חדשנית המאפשרת לנו להעביר גנים האחראים
לייצור חלבון הרזילין מבעל חיים כמו הפרעוש למשל ,לצמח .ולהשתמש בצמח
כבית חרושת לייצור כמויות גדולות של הרזילין .את הצמחים ניתן לגדל בכמויות
גדולות ולהפיק מהם את החלבון הנדיר הזה .השימושים האפשריים הם כאמור
כיד הדמיון :החל מנעלי כדור-סל שיאפשרו לנו לקפוץ כמו פרעוש ולקלוע לסל
בקלות ,צמיגים לרכב ,בולמי זעזועים ,וכלה בשתלים רפואיים כגון גידים סחוס
ודיסקים מלאכותיים לעמוד שידרה .זו רק דוגמא אחת לחלבונים אותם אנו
מייצרים בצמחים .דוגמאות נוספות ינתנו בהרצאה.

תקציר הרצאת סיום
משחק החיים  -הנתיב ליצירת קהילות משמעות
ד"ר שמעון אזולאי ,פילוסוף ואיש חינוך ,מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו
ומלמד באוניברסיטה העברית
אנו עומדים בפתחו של עידן אשר עתיד לדרוש מילדינו ליצור את עצמם כבעלי
משמעות ולשחק במשחק המשמעות .יכולת זו תקבע את יכולתו של אדם
להשתלב בשוק העבודה ,ליצור חיים אוטונומיים ,והיא זו שתקבע את יכולת
השגשוג של קהילות .מערכות חינוכיות נדרשות להתאים את עצמן לדרישה הזו.
בהרצאה מוצגת תפיסה חינוכית ייחודית אשר מטרתה להפוך את בית הספר,
הכיתה והמשפחה לקהילת משמעות .לצד התפיסה ,מוצגת מערכת של עקרונות
ומושגים בכדי לממש את התכלית החינוכית.
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תקצירי מושבים
מושב ראשון  -מדע אזרחי בבית הספר
למה כדאי לעשות מדע אזרחי בכיתה
נתה בר-אור פרי ,מקיף שז"ר ,בת-ים
בעולם המחקר היישומי תהליך החקר מבוסס בראש ובראשונה על פתרון בעיות.
לאחר הגדרת הבעיה יש לשאול את השאלה המתאימה לחקר של הבעיה או
פתרונה .לעומת זאת ,שאלות המחקר בביוחקר נבעו לרוב מהחומרים והשיטות
שיש לנו באופן זמין במעבדה ולא מתוך בעיה אותנטית ,אמיתית .על כן התלמידים
מכירים את התהליכים ואת הפרוצדורות ,אבל חסרים את החיבור לעולם שנמצא
שם בחוץ
למה זה חשוב? על מנת לבנות דור של תלמידים שמבינים שמדע זה לעסוק
בשאלות פרקטיות ,למצוא פתרונות אמיתיים לבעיות אמיתיות ,לנצל את כל מה
שיש למדע להציע על מנת לענות על שאלות ולפתור בעיות.
כאן נכנס לתמונה ד״ר מוטי צ'רטר ,חוקר ממכון שמיר ואוניברסיטת חיפה .ד״ר
צ'רטר אוסף צניפות של תנשמות מאזורים שונים בארץ .על ידי איסוף הצניפות
וחקירת תכולתן ניתן למעשה למפות את תזונת התנשמות באיזורים שונים בארץ
ומכאן נסללת הדרך להשפיע בצורה פרואקטיבית על אופן ההדברה הביולוגית
שלהם והערכת הנזקים או התועלות שהם מביאים לשדות ולחקלאים.
מיותר לציין שמעבר ללימוד על אורחות חייהם של דורסי הלילה והממשקים
שלהם עם החקלאות באיזורים השונים בארץ ,התלמידים נחשפים למחקר
ביולוגי יישומי ,המעורר את סקרנותם ,מבהיר להם את הפוטנציאל העתידי של
התחום אותו הם לומדים ומעורר בהם את ההתלהבות ממחקר מדעי יישומי,
ואולי ,כך אני רוצה להאמין ,בונה להם בסיס ערכים של מדען.
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מיפוי המיקרוביום הצמחי
ד״ר מיכל סטולרסקי ,מכון דוידסון לחינוך מדעי וירדנה דוד ,קרית האומנים,
רמלה ומכון דוידסון לחינוך מדעי
בכנס תוצג יוזמה חדשנית וחלוצית מסוגה בקנה מידה עולמי של מיפוי
המיקרוביום הצמחי ובניית מאגר נתונים רחב היקף .יוזמה זו משותפת למכון
ויצמן למדע ,מכון דוידסון לחינוך מדעי ולחממת הערבה -המרכז לחינוך מדעי
במו״פ ערבה ומרכז מדע ים המלח והערבה .המיזם הייחודי מחבר בין מדע
לחינוך מדעי ומציע מודל של שותפות מסוג  Partnering Scienceבין מדענים לבין
מורים ותלמידי בתי -ספר מכל רחבי הארץ ,שיוכלו לתרום לבניית מאגר הנתונים,
ויוכלו לשלב שיטות מעבדה מולקולריות בהוראת הביולוגיה.
נתונים שיאספו על ידי התלמידים יהוו חלק ממחקר מדעי מתקדם ויוכלו להשתלב
בעבודת הביוחקר .התלמידים יהוו חלק אינטגרלי מצוות המחקר בכך שהם אלה
שיערכו את המדידות ,התצפיות ,איסוף הדגימות והזנת נתונים למאגר .כל זאת
כבסיס להמשך המחקר המדעי במעבדות החוקרים.

האירוסים עודם פורחים? למידת חקר באמצעות מדע אזרחי
הילה שפט ,בי"ס ויצ"ו הדסים ,אבן יהודה והפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה,
הטכניון (בהנחיית פרופ' טלי טל וד"ר נירית לביא-אלון)
מדע אזרחי הוא תחום מתפתח במדע ,שעיקרו שיתוף פעולה בין מדענים
ואזרחים בשלבי המחקר השונים .היתרונות לשני הצדדים רבים ומגוונים .מצד
אחד ,למדענים מתאפשר איסוף נתונים רב בסיוע הציבור הרחב .מצד שני ,עבור
הציבור המשתתף במחקרי מדע אזרחי  -שיפור באוריינות מדעית ,פיתוח עמדות
חיוביות כלפי מדע ופיתוח עמדות חיוביות כלפי סביבה הם חלק מיתרונות
ההשתתפות במחקר.
בעולם קיימים מחקרים המשתפים אזרחים ,בעוד שבישראל התחום בראשיתו.
לפני כשנה נפתח מרכז ( .TCSS (Take Citizen Science to Schoolאשר מטרותיו
הן :חיבור חוקרי האקדמיה לתלמידים ,סיוע לחוקרים במחקרם ,מתן אפשרות
לאזרחים להשתתף במחקרים והנגשת המדע לציבור .בסיוע שלהם פותח
פרוייקט חקר לתלמידי כיתה ט' הכולל תצפיות שדה על אירוס הארגמן,
 ,Iris atropurpureaמין אנדמי לישראל ,המצוי בסכנת הכחדה .התלמידים ביצעו
במהלך שיעורי מדעים חקר על האירוסים במטרה לאתר את הגורמים לחוסר
חניטת הפירות .החקר התבצע בשדה ובכיתה על כל שלביו ,החל משאילת
שאלות ועד הסקת מסקנות.
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התלמידים בפרוייקט השתתפו בהעתקת האירוסים ויעקבו אחר האוכלוסייה
במטרה לבחון את אחוזי הצלחת העתקה בשיתוף ד"ר יובל ספיר מאוניברסיטת
ת"א .בנוסף לכך ,נתוני התלמידים הועברו לרשות הטבע והגנים במטרה לסייע
בהכרזה על האזור כשמורת טבע.

איך פרויקט  TiMEהטיס אותי עד לתאילנד....
מלי בר ,מרכז חינוכי ליאו באק חיפה
בסוף שנת הלימודים הקודמת חיפשתי מנחה שיסכים לעבוד עם תלמידות שלי
שמיועדות לנסוע לכנס מדעי בינלאומי בתאילנד .פרופ' אורי שיינס מאוניברסיטת
חיפה –אורנים הסכים ללוות אותנו ובתמורה הציע שנקיים בבית הספר פעילות
בנושא  .TiMEלא היתה לי ברירה אלא להסכים....
 TiMEהוא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח שהוקם על ידי פרופ' אורי שיינס
ומטרתו שמירת טבע על ידי קניית שטחים ב״אזורים חמים״ (.)hot spots
במהלך לימודי האקולוגיה בשכבת כיתות יא ( 2כיתות) התלמידים עסקו בנושא
שמירת טבע בהיבטים שונים ובדרכי למידה אחרות מהרגיל באמצעות אתר
 .TiMEדרך ההוראה המרכזית היתה בעזרת )PBL (Project Base Learning
ובסיכום הפרויקט התלמידים מלאו רפלקציות אישיות ודף עמדות בנושא שמירת
טבע.
במהלך הפרויקט התלמידים חולקו לקבוצות ועבדו בשלושה שלבים שיתוארו
בפירוט בכנס:
שלב ראשון  :פעילות בקבוצות קטנות בכיתת הביולוגיה:
.אלמידה עצמאית בזוגות על ארגון  TiMEועל אחד מהשטחים המוצעים בארגון.
.בעבודה בקבוצות קטנות ( 6תלמידים) – דיון קבוצתי לבחירת השטח בו
הקבוצה תשקיע.
 .גגיוס כספים – דיון על דרך גיוס הכסף ,הכנת שלטים וגיוס הכסף עצמו.
שלב שני :הצבעה אישית באתר TiME

שלב שלישי :העברת פעילות בחטיבת כיתות היסוד.
.אבקבוצות  -תהליך בנייה והכנת הפעילות לפי שכבת הגיל
.בהעברת הפעילות בכיתות היסוד
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מושב שני  -למידה בדרך חקר
עבודות גמר חוץ כיתתיות
פרופ' ראובן יוסף ,אונ' בן גוריון בנגב  -קמפוס אילת וביה"ס תיכון ע"ש רבין
הקניית חשיבה מדעית ושיטות חקר לתלמידי חטיבת ביניים והעליונה היא
בעלת חשיבות גדולה ,בגלל היכולות שהתלמידים רוכשים במהלך התהליך.
הם כוללים שאילת שאלות ,יכולת הבנת תהליכים ,תכנון והכנת ניסויים ,ביצוע
פרויקטים לפי פרוטוקולים שהוכנו מראש ואיסוף נתונים ,ניתוח נתונים והסקת
מסקנות ועוד .שיטה זו מקנה ביטחון עצמי לתלמיד ואת היכולת להערכה אישית
– במה הנ"ל חזק ומה טעון שיפור .חשיבה בסדר גבוה בהבנת התמונה הכוללת
וזיהוי הנושאים הקשורים הם גם חלק מהתהליך .שאיפתי היא שרוב התלמידים
המשתתפים בחוג זה יהוו עתודה למחקר מדעי בהמשך דרכם בביה"ס .הכנה
זו של התלמיד מאפשרת להם להשתתף בתחרות חקר בשכבה ט' ,ולקחת על
עצמם את האחריות של ביצוע מחקר במסגרת  5יח"ל לבגרות ,בצורת עבודת
גמר.
במסגרת חוג זה ,המתקיים ברצף במשך  5השנים האחרונות ,התלמיד נחשף
תחילה לדרכי חקירה ,מבצע פרויקט אישי ומגישו בפרק זמן קצוב .החלק השני
של החוג מתבצע בהתנסות בשטח .התלמידים מתייצבים פעם בשבועיים בשעה
 06:00בבוקר ועד  10:00בשטח פארק הולנד ,בקרבת העיר אילת ,לטובת פעילות
שטח .בשטח הם נחשפים לשיטות חקר שונות ,כולל טיבוע ציפורים .חשיפת
התלמידים לבית גידול בקרבת העיר חושף אותם לקיים בסביבתם ,שאותו הם
לרוב אינם מכירים .בשיטה זו הם גם נחשפים לתופעת נדידת הציפורים הגדולה
של אזור אילת .זה מאפשר לתלמידים להבין את התהליכים הביולוגיים הבין-
יבשתיים ,ומרחיב את אופקם לא רק לתהליכים ביולוגיים אלא גם גאוגרפים
וגאופוליטיים .התלמידים נחשפים לעבודת מחקר שיטתית ולחלק גדול אף
מתאפשר לבחור נושא שיכול ללוות אותם בהמשך דרכם ,כלומר להשתמש
בנעשה כחלק ממאמץ איסוף הנתונים לעבודת הגמר.
בנוסף לחשיפת התלמידים לפעילות חוץ-כיתתית זו ,הפעילות של הכרת השטח
הכולל צמחים ובעלי חיים שונים ,אינטראקציה עם ילדים שאינם בהכרח חבריהם
לכיתה ,התמודדות עם פחדים שונים המתגלים בשטח ,תורמים רבות להקניית
ובניית התלמיד כחוקר מדעי בעתיד.
אציג את שיטתי למיון התלמידים לעבודות פרטניות במסגרת עבודות גמר 5
יח"ל בביולוגיה ,מדעי החברה או נושאים אחרים .בנוסף אציג את דרכי המינוף
השונות של התלמידים המסיימים עבודות גמר – שיתופי פעולה עם חוקרים מן
הארץ ומחו"ל ,תחרויות ,פעילות ציבורית ופירסום מאמרים מדעיים.
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ביוחקר ברשת עם חוקרים
ד״ר גליה זר כבוד ,תיכון שיבולים ,נס ציונה והגר ליס ,התיכון הישראלי למדעים
ואומנויות ,ירושלים
תכנית ‘ביוחקר ברשת' ,אשר החלה לפעול לפני כ 4-שנים בשיתוף עם קדימה
מדע ,מהווה  45%מהציון הסופי בביולוגיה ומחליפה את הביוחקר ובחינת
המעבדה .התכנית שמה דגש על עבודה שיתופית ,פיתוח מיומנויות חקר
ואוריינות דיגיטלית ,תוך הערכת התהליך והתוצרים הסופיים .בשנה״ל הקודמת
החל לפעול כפיילוט דגם חדש במסגרת התכנית ,הנקרא ‘ביוחקר ברשת עם
חוקרים' .בדגם זה מתקיים שיתוף פעולה בין מדענים ותלמידים ,המאפשר
חשיפה למחקר עדכני ועבודה במעבדת מחקר אותנטית .התלמידים נפגשים עם
חוקר/ת ,מבצעים ניסוי במעבדת המחקר או צופים בהדגמה ,קוראים ומנתחים
מאמרי מחקר ומסכמים את עבודתם במספר תוצרים כגון פוסטר וסרטון .אנחנו
נציג שני פרויקטים שהתקיימו השנה במסגרת ‘ביוחקר ברשת עם חוקרים' בתיכון
שיבולים בנס ציונה ובתיכון הישראלי למדעים ואומנויות .נתאר בקצרה את
מהלך העבודה בשני בתי הספר ,וכן נדון ביתרונות התכנית ובאתגרים ומחשבות
להמשך.

תכנית חקר ייחודית
ד״ר עומר חורש ,תיכון ראשונים הרצליה
ביולוגיה חוקרת הנה תכנית לימודים ייחודית אשר פותחה על ידי ד״ר עומר חורש,
רכז ביולוגיה בתיכון הראשונים בהרצליה .אחד המאפיינים הייחודיים לתכנית
הוא שהיא מבוססת במלואה על תהליך החקר המדעי ,הבנתו ויישומו ,תוך שיתוף
פעיל מלא של התלמידים בהבניית הידע וביציקת תכנים ודרכי הוראה אל תוך
תבנית הנושאים הנלמדים.
התכנית הייחודית מנחה את התלמיד לתכנן ניסויים וכן לאסוף בעצמו נתונים
בשדה ובמעבדה ,להציגם בצורה נאותה ולנתחם על פי אמות מידה מדעיות,
וכן עוסקת בניתוח מאמרים מדעיים ברמה אקדמית .היא לא מתמקדת בהגשת
מידע רב לתלמיד בשילוב היבטים של חקר ,אלא היא עוסקת ,הלכה למעשה,
בלמידה רק מתוך תהליך של חקר מידע חדשני ועדכני ,שנעשה על ידי התלמידים
או על ידי חוקרים אחרים.
במסגרת זו ,חלק מהערכת התלמידים נבחנת ביכולתם להבנות ידע ,ע״י יכולתם
לפתח בעצמם כלי הערכה ,במקום לקבל כלים אלה מהמורה .משימות אלה
כוללות הקניית ידע ומיומנויות עבור תלמידים אחרים ואף עבור מורים אחרים.
לדוגמה ,תלמיד החוקר נושא יחודי באמצעות קובץ מאמרים מדעיים ,יכול להציג
את תוצריו באמצעות פיתוח כלי הערכה שיבחן את האחרים שילמדו את קובץ
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המאמרים .המורה משמש כמנחה וכמבקר ,אך כל המחקר מפיתוח הרעיון ועד
לישומו המלא הם באחריות התלמיד.
בכנס יוצגו משחקים שפיתחו תלמידים בנושאים של מגוון המינים ומעורבות
האדם בטבע ,וכן שאלות מנחות ברמות חשיבה שונות ,שפותחו על ידי תלמידים
בעקבות קריאת קבצי מאמרים באבולוציה .פעילויות אלה מתאימות לשילוב גם
בתכנית הלימודים הרגילה כאמצעי להוראה מגוונת ,סיכום נושא לקראת בחינה,
או כבסיס לדיון ערכיים ושאלות עמ״ר בכיתה.

ימי עיון בדגש על חקר בביולוגיה
רענן דונוביץ' ,אורט תעופה וחלל מעלה אדומים
בכל שנה אני עורך יום עיון ביולוגיה ,שבו אני מזמין חוקרים (בעיקר מהאונ'
העברית :ביולוגיה  /רפואה) להרצות בפני התלמידים.
לקראת האירוע נערכת הכנה של התלמידים בנושאי ההרצאות (בתיאום עם
החוקרים) ובסוף נערך משוב על יום העיון שאותו אני מנתח סטטיסטית ומציג
בפני התלמידים.
כמו כן ,השנה (ואני מקווה להמשיך) במסגרת  70שנות מחקר הגדלתי את
הפוסטר מאתר המורים (תלוי במעבדה) ותלמידי יא' הכינו עבודות הרחבה על
המחקרים השונים ,לאחר בדיקת העבודות ,התלמידים הכינו מצגת בנושא שבו
התעמקו והרצו ,במסגרת אירוע מאורגן בספריה ,בפני תלמידי כתות י' .
העבודה על המחקרים היא בצורת ה ,PBL-ויש בו מחוון והנחיות מסודרות לפיתוח
העבודה והערכתה.

מושב שלישי  -כלים מתוקשבים בהוראה
תיכון אקדמי כמנוף ללימודים אקדמיים בכלל וללימודי ביולוגיה
בפרט
ד"ר סוהר ריחאני בשאראת ,בי"ס הגליל ,תיכון עירוני נצרת
כמורה ותיקה לביולוגיה אני מודעת לצורך העז בפיתוח ושדרוג תהליכי הלמידה
והתאמתם לשינויים המהירים ,המחשבתיים והטכנולוגים ,שמתחוללים בחברה,
ובעיקר לשינויים בתפיסותיהם ודרך חייהם של הצרכניים העיקרים במערכת
החינוך  -התלמידים.
בשנה הנוכחית זכיתי להשתתף בקבוצת הפיילוט של התוכנית ״תיכון אקדמי״-
יוזמה שנוצרה כתוצאה משיתוף הפעולה בין אוניברסיטת תל אביב לבין משרד
החינוך.
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תכנית זו מאפשרת לתלמידי תיכון להשתתף מרחוק בקורסים אקדמיים מתחומי
דעת שונים ובראשם קורסים בביולוגיה שמועברים על ידי מיטב החוקרים
באקדמיה ,כאשר התלמידים נמצאים בסביבתם הטבעית ובזמנם החופשי.
התכנית מאפשרת חיבור התלמידים ובמיוחד תלמידי הפריפריה לאקדמיה,
חשיפה לחידושים במדע ,ועוד.
יחד עם תלמידי כתה י״ב התחלתי להתנסות בתהליך למידה מאתגר ומעניין,
במסגרת קורס שמועבר באוניברסיטת תל-אביב באמצעות כלים שלובים
״וירוסים ואיך לנצח אותם״ .הלמידה התבצעה גם בכיתה במסגרת קבוצתית וגם
בתור יחידים ,כל תלמיד בקצב שלו ,ולהפתעתי אחדים הספיקו לצפות ולסכם
את הקורס בתוך חודש ימים ,ואילו אחדים לקח להם הדבר מספר חודשים.
בכיתה צפינו בקטעים נבחרים ,למדנו ביחד מיומנויות של צפייה ולמידה דרך
סרטונים .הלמידה היחידנית בבית הקרינה על הלימוד בכיתה .התלמידים הגיעו
לשיעורים עמוסי תובנות ושאלות ,ושיעורי הביולוגיה נעשו יותר ויותר דינמיים
ומהנים .שיאו של התהליך היה כאשר התלמידים ניגשו לבחינה האקדמית
באוניברסיטת תל-אביב ,עם סטודנטים מן המניין.
״עכשיו אני יודעת מה אני רוצה להיות ,אני רוצה להיות וירולוגית״ ,אמרה אחת
התלמידות שסימה את הקורס בפחות מחודש.

חדר בריחה בעזרת כלים מתוקשבים בנושא מערכת ההובלה
אסתר כהן ,אולפנת עפרה
במסגרת ההערכה החלופית ,תלמידות כיתה י יצרו חדר בריחה.
החדר מורכב מתחנות בהן חידות המשלבות כלים דיגיטלים כמו  ,KAHOOTאחד
נגד מאה ,שמור על המיליון ,בר-קודים מעוצבים ,ואנימציות וחידות מסורתיות
כמו משחק הזיכרון אך אם הקפדה על העיצוב.
התלמידות הפעילו את חדר-הבריחה על תלמידות כיתות ט' ביום חשיפת
המגמות.
ראשית התלמידות ענו יחד על שאלון אינטראקטיבי ולאחר מכן התחלקו לזוגות.
בכל תחנה ,במידה והצליחו ,הן קיבלו ״מספר״.
בסוף המשימות ,כולן יחד אספו את המספרים וחפשו את הסיסמה .המספרים היו
הגמטריה של הסיסמה:״ מערכת ההובלה״ שאפשרה להן לפתוח קופסה המכילה
לבבות שוקולד.
לגבי הערכה :התלמידות קיבלו מחוון להערכה עצמית.
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 WhatsAppכתופעה והזדמנות
דבי סומך ,מט"ח ויפה בלום ,ישיבת לפיד ,מודיעין
מהו מיזם  ?B-onlineמיזם חדשני ופורץ דרך הכולל סיוע ללמידה חברתית
מרחוק לתלמידי מגמת ביולוגיה לקראת הבגרות – מבית מטח.
לאחר פיילוט מוצלח בשנת תשע"ח ,בו נתנו מענה למאות תלמידי ביולוגיה
שניגשו לבחינת הבגרות העיונית ,יצאנו שוב לדרך עם הפעלה מחודשת של
מודל הלמידה החברתית מרחוק –  ,B-onlineלקראת בחינת הבגרות בביולוגיה
תשע"ט.
במסגרת המיזם הפעלנו שני ערוצים:
שאלונים אינטראקטיביים שפותחו על גבי פלטפורמות טכנולוגיות של מטח
בעברית ובערבית "התרגולון" – תלמידים מקבלים קישור לטלפון החכם שלהם,
שם מחכים להם  3שאלונים עם  20שאלות בסגנון חלק א של הבגרות.
תלמיד שמעוניין מקבל טיפ – רמז לאסטרטגיה שתעזור לו לברור את התשובה
הנכונה מתוך  4ארבעת האפשרויות .בסיום המענה התלמיד מקבל חיווי על
מידת הצלחתו .בסיום השאלון הראשון התלמיד יכול לחזור שוב על אותו שאלון
או לעבור לשאלון הבא .אין הגבלה על מספר הפעמים שתלמיד יכול לענות על
השאלונים.
הערוץ השני הוא קבוצות ווטסאפ ייעודיות (היו  15קבוצות דוברות עברית וערבית),
הכוללות בין  70-80תלמידים .שבועיים לפני הבגרות הקבוצה נפתחת לדיונים בין
תלמידים מכל רחבי הארץ ,מלווים בשני מורי ביולוגיה מנוסים .המורים מעלים
לקבוצה שאלות מתוך בגרויות משנים קודמות ,כשלכל שאלה חיברנו  3תשובות
שגויות של תלמידים .הדיון נסוב סביב ניתוח הטעויות של התלמידים .כמו כן
המורים העבירו שיעורי לייב להצגת אסטרטגיות למידה לייעול ההתמודדות עם
שאלות פתוחות וסגורות.
המורים שהשתתפו במיזם חדשני זה ,לקחו חלק בקורס המבוסס על מודל מיקרו
קרדיטציה לפיתוח מקצועי שזיכה אותם בגמול של  30שעות השתלמות .מודל זה
מבוסס על "למידה קלינית" המתמקדת באתגר חינוכי ספציפי ,ומציעה כשירויות
שנותנות מענה לאתגר זה .בהשתלמות רכשו המורים פרקטיקות ואסטרטגיות
הוראה ספציפיות -הנחיית קבוצות למידה באמצעות .WhatsApp
במשובים שהעברנו שנה שעברה ,מעל  95%מהתלמידים היו שבעי רצון
מההשתתפות במיזם.

14

משימות אורייניות
נורית הכל-שושני ,תיכון הרטמן בנים ,ירושלים וגלי הראל-לוי ,בית החינוך
המשותף ,קיבוץ שפיים
במהלך המפגש נציג בפניכם משימות אורייניות טובות ,ונדון במאפייני משימה
אוריינית טובה .נראה גם דוגמאות של משימות שאינן עונות לקריטריון האורייני.
נשווה בין משימות אורייניות למשימות שאינן אורייניות ונדון ביתרונות ובחסרונות
של כל אחת מהן ,וכן נכיר כלים טכנולוגיים בהם ניתן לבנות משימה אוריינית
טכנולוגית .מפגש זה הוא מפגש חשיפה לקורס אוריינות מדעית טכנולוגית
ביולוגיה ,שמטרתו בניית משימות אורייניות טכנולוגיות לשימוש מורי הביולוגיה.

מושב רביעי  -משחקים בהוראת הביולוגיה
חדר בריחה ״התפיסה הנכונה...״
אליעזר שי ,מיכל יעקובי ופרופ' מיכל ציון ,ביה״ס לחינוך ,אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת גן
במהלך לימודי הביולוגיה מפתחים התלמידים תפיסות שגויות .תפיסות אלו
יכולות לנבוע כתוצאה :מרמת ההתפתחות השכלית של התלמידים ,מהעברת
מידע מדעי שאינו מדויק דיו ,או מדרך ההוראה שאינה מתאימה .פיתחנו פעילות
מסוג ״חדר בריחה״ הכוללת בנייה של תחנות ובהן חידות ,אשר מדגישות תפיסות
שגויות בתחומי הוראת הביולוגיה ,ומציעות דרך לשרש את התפיסה השגויה.
התלמידים הבונים ומפעילים את התחנה מגבירים את ההבנה הביולוגית שלהם.
כל זוג מפעיל בתורו את תלמידי הכיתה בתחנה שלו .במסגרת פתרון החידה
ובדיון שנערך ,לומדים תלמידי הכיתה מהי התפיסה השגויה אותה באה החידה
לתקן ,ומהו העיקרון הנכון אותו התלמידים צריכים להבין ולזכור .פעילות מלמדת
ומהנה במיוחד.
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פרויקט האוס
ליאת רוזן ,תיכון מיתר ,גני-תקוה
בעשור האחרון מתחזקת תפיסת למידת מקצועות המדעים כלמידת חקר ובכך
ליצור תשתית קוגניטיבית ההכרחית להקניית אוריינות מדעית .לצורך כך יש
לפתח תוכניות לימודים המשלבות חקר הן במישור התיאורטי והן במישור המעשי.
בחינוך מתייחסים לחקר כאל מושג על ממנו נגזרת ״משפחה״ של גישות חינוכיות
בעלות מכנה משותף כגון :למידה בדרך החקר ,למידה מבוססת פרוייקטים ()PBL
ולמידה מבוססת פתרון בעיות .כדי ליישם את השיטות הללו תוך הצבת התלמיד
במרכז ועידוד תהליכי למידה משמעותיים הכוללים הוראה מאתגרת ומסקרנת
ולימוד פעיל ,חוויתי ,מעמיק והתנסותי המבוסס וקשור לסוגיות רלוונטיות
המעניינות את התלמיד פותח פרוייקט האוס על ידי ליאת גזית בתיכון מיתר.
הפרוייקט מפתח מיומנויות חקר חשיבה והבנה של תלמידי מגמת ביולוגיה על ידי
ניתוח עצמאי של מקרים רפואיים אמיתיים לאחר רכישת הידע על מבנה ותפקוד
איברים במערכות שונות .התלמידים שואלים שאלות עונים עליהם תוך כדי ניתוח
המקרה.לאחר מכן התלמידים מנתחים מקרים המוצגים בסדרה תוך הצגת
מכלול תסמינים שונים ומגוון מחלות אפשריות בצורה מותחת ומעניינת המציגה
את הסיבוך והקסם בגוף האדם ומיקום הידע המדעי כחלק מהחיים.
התלמידים הראו התענינות רבה ויכולת הלמידה וההבנה שלהם השתפרה הדבר
ניכר גם בתשובות לשאלות פתוחות וגם בשינוי אופי הלמידה משינון חומר לימודי
להבנת התהליכים השונים.

המירוץ למיליון ביולוגיה
אורית יצחקיאן ,מקיף ט' ,ראשון לציון
המשחק מבוסס על תוכנית הטלוויזיה ״המירוץ למיליון״ בה יוצאים כ  12זוגות
למסע סובב עולם.
בכל פרק יש עליהם לעמוד במספר משימות ,רק לאחר שביצעו משימה בהצלחה
מקבלים מעטפה ובה פתק למקום בו תתקיים המשימה הבאה.
בתוכנית המקורית בכל נקודת עצירה הזוג שהגיע אחרון מודח מהמשחק.
בבית הספר המנצח הוא מי שמסיים את כל המשימות בהצלחה ובמהירות ,מקבל
לבסוף את הרמז ליעד הסופי שם מחכה מנחה המירוץ עם הפרס.
למי מתאים ומתי?
• •מתאים כמשחק סוגר לסוף שנה כסיכום של כל החומר הנלמד.
• •מתאים כמשחק פותח לתחילת שנה לכיתות מגמה יא  /יב.
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השנה הרצתי את המשחק בפעם השנייה בבית ספרי ,חלק מהתחנות שונו
בעקבות לקחים משנה שעברה וחלק שודרגו בהתאם לחומר הנלמד בכיתה.
המשחק יוצר חווית גיבוש בקרב התלמידים ויוצר ״באזז״ חיובי ומעורר בכל בית
ספר.
התלמידים הגיעו מוכנים ונרגשים לקראת המירוץ .כל זוג משתתפים בחר צבע
לבוש תואם וניכר כי עשו חזרה בבית על מנת להתכונן למירוץ הביולוגי.
לבסוף ,הזוכים קיבלו פרסים שווים (כרטיסים לקולנוע ל 2-הזוגות הראשונים
ומתנות מגמת ביולוגיה לשאר הזוגות)
קינחנו בגלידה או בקרמבו בהתאם לעונה!
בקיצור הייתה חוויה בונה ,התלמידים באו מגוייסים לשיעורים שלאחר מכן והייתה
התעניינות רבה גם בקרב שאר תלמידיי בית ספר שבאו לצפות באירוע.

קופסת בריחה (תוצר משותף של קהילת מורי ביולוגיה בשפלה)
בלהה גלעד ,אורט חולון למדעים וטכנולוגיה
קהילת מורי ביולוגיה בשפלה מתכנסת במכון ויצמן למפגשים פנים אל פנים,
ומקיימים קשר רציף ותמיכה בקבוצת וואצאפ ובאתר המודל של הקבוצה.
במפגשי הקהילה מתקיימות פעילויות שונות :היכרות ,שיתוף תוצרים ופעילויות
של מורים מהקהילה ,התמודדות עם קשיים ואתגרים בהוראת הביולוגיה ,ותמיכה
בכל נושאי ההוראה.
הוראת הביולוגיה צריכה לתת מענה לשיטות הוראה ולמידה שונות ,והלימוד על
ידי משחק אתגרי ,מושך ומעורר את התלמידים.
מורי הקהילה החליטו להכין תוצר משותף של קופסת בריחה ,ובחרו במשותף
בנושא המופיליה .נושא זה מזמן למידה וחקר בתחומים שונים בביולוגיה .במהלך
המפגשים וקצת בבית המורים עבדו בקבוצות קטנות וכולם יחד ,העלו רעיונות,
חיברו חידות ,חיפשו מידע והכינו קופסת בריחה – מגניבה ומאתגרת.
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המציגים בכנס ופרטי התקשרות
דואר אלקטרוני

ה/שם המציג
יפה בלום

yaffablum72@gmail.com
malitores@gmail.com

מלי בר

netaperry@yahoo.com

אור פרי-נתה בר
בלהה גלעד

bilha204@gmail.com
yardena.david@weizmann.ac.il

ירדנה דוד
'רענן דונוביץ

raanandu@smile.net.il
nurithec@gmail.com

שושני-נורית הכל

Gali.harellevi@gmail.com

לוי-גלי הראל

galia.zerkavod@gmail.com

כבוד-ד״ר גליה זר

ochkgl@gmail.com

ד״ר עומר חורש
מיכל יעקובי

biology-lab.edu@ac.il
esterc.cohen@gmail.com

אסתר כהן

hagarlis@gmail.com

הגר ליס

ryosef60@gmail.com

פרופ' ראובן יוסף

oritbiology@gmail.com

אורית יצחקיאן
דבי סומך

debbyS@cet.ac.il
michal.Stolarsky@weizmann.ac.il

ד״ר מיכל סטולרסקי

michal.zion@biu.ac.il

פרופ' מיכל ציון

liatrozen@gmail.com

ליאת רוזן
ד״ר סוהר ריחאני בשאראת

soher.rihani.bsharat@gmail.com
eliezer.shai@gmail.com

אליעזר שי

hilashefet@campus.technion.ac.il

הילה שפט
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