
:  תמיכה במורים כמעצבים

(ה"הרחב)התאמת רצפי מדע אזרחי בבית הספר 

שגיאואורניתטלי טל , יעל קלי, קרן שרה לוי, תהילה אפל

אפשרות  , דוגמה לכרטיסיית פעילות הכוללת תיאור כללי:2איור 

. לפיתוח הפעילותכרציונאלוהעקרונות הפדגוגיים ששימשו , להרחבה

רצף הוראה דינמי הכולל הצעות לרצפי פעילויות שניתן להפעיל  :1איור 

בכיתה ומאפשר שינוי בסדר הפעילויות 

מדע אזרחיפרויקטיפלטפורמה דיגיטלית שמטרתה לתמוך במורים בתהליך התאמה של –ספר הבית בי חצפי מדע אזררתאמת ה-ה"הרחבבמסגרת מחקר זה פותחה פלטפורמת 

הגדרת מטרות חינוכיות לפרויקט•

,  התלמידים-זיהוי צרכי כלל השותפים •

והמדענים, המורים

התאמה לתוכנית הלימודים ולקהל היעד•

כמולפרויקטארגונייםמאפייניםהגדרת•

הזמןמסגרת

רצף הוראה דינמיכלי עזר לתכנון

התכנוןלאורהרצףעיצוב•

חלקיםשלושהלפיהפעילויותרצףארגון•

וסיכוםמהלך,פתיחה-מרכזיים

אזרחימדעפרויקטשלההטמעהלתכנוןעזרכלי•
הספר-בבית

איור)ולהתאמהלהטמעההניתןדינמיהוראהרצף•
1)

הרציונאלהדגשתתוךמגווניםהוראהמשאבי•

.(2איור)בבסיסםהעומדהפדגוגי

.מלמדיםהוראהחומריגישתשלהערךהדגמת•

במוריםלתמיכהה"הרחבפלטפורמתהדגמת•

.אזרחימדעבפרויקטיתלמידיהםבשילוב

לחינוךם"האושלהשאפתניהחזוןלהגשמתדרך•

לסוגיותעמוקבאופןהתלמידיםאתהמחבר

.21הבמאההחברהאתהמעסיקות

"הספרבביתאזרחימדע"אקדמיקורס–הקשר•

:שכלל

רצףהתאמתדרךה"הרחבפלטפורמתעםהיכרות•

אחרלהקשראזרחימדעהמשלבקייםהוראה

.לבחירתם

מדעפרויקטהמשלבחדשהוראהרצףעיצוב•

.לתלמידיםחינוכיתלמסגרתגלובליאזרחי

בטכנולוגיותשנילתוארסטודנטים22–משתתפים•

בקורסחלקשלקחוחינוך

תוצרי,מקווניםקורסמפגשיהקלטות–המחקרכלי•

כתוביםומשוביםראיונות,מהקורסהסטודנטים
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?אזרחימדעמהו

לוקחיםאזרחיםבהמדעימחקרגישתהינואזרחימדע•

חברתיתבפעילותגםולעיתיםהמחקרבביצועפעילחלק

.בוהכרוכה

?הספרבביתלמה

להיותלתלמידיםמאפשרספרבבתיאזרחימדעשלשילוב•

הכרוכההאחריותוקבלתאותנטיתמדעיתבעשייהשותפים

.בכך

החזוןאתליישםפוטנציאלבעלותהינןאזרחימדעפעילויות•

בין,המבוסס,לחינוךבהקשרקיימא-ברלפיתוחם"האושל

.חברתיותלסוגיותתלמידיםחיבורעל,היתר

?האתגריםמהם

ההוראהרצףשלפדגוגיעיצוב•

,התלמידים,המדענים-השותפיםלכללערךיצירת•

הספרוביתהמורים

ספריהביתלהקשרהפרויקטהתאמת•

הפרויקטשללוגיסטיארגון•

?לאתגריםמענהניתןכיצד

לערבהיאאלואתגריםעםלהתמודדותהדרכיםאחת•

הוראהרצפישלובהתאמהשיתופיבעיצובהמוריםאת

.בכיתותיהםהפרויקטלשילוב

שיטותה"הרחבמרכיבי פלטפורמת 

חשיבהוקידמההעיצובבתהליךתמכההפלטפורמה

.גבוההברמהעיצובית

:תמכההפלטפורמה

שלמראשוהתכנון"העלמבט"בחשיבותבהכרה•

.פעילויותכרצףהלמידה

מראששהוגדרומטרותלאורהפעילויותבעיצוב•

.בהשגתןהתומךובאופן

:הפלטפורמהבערךהכירוהסטודנטים

דווקאלאו,הוראהרצפימגווןבעיצובלתמיכה•

אזרחימדעהמשלבים

ה"הרחבבסביבתהמוצעיםבכליםעתידילשימוש•

נוספיםבהקשריםגםתלמידיםעםבעבודתם

תרומת המחקרמסקנות

דוגמה לרצף פעילותדוגמה לתכנון פרויקט

שאלת המחקר

האם וכיצד תומכת הפלטפורמה בתהליך עיצוב של רצף 

?  הוראה המשלב מדע אזרחי

האופן בו השתמשו הסטודנטים בפלטפורמה-ממצאים 

סרקו את הקוד ובואו להכיר  

ה"הרחבאת פלטפורמת 

דוגמאות מתוצרי הסטודנטים

בפלטפורמההפעילויותמתוךפעילויותשילוב•

שהוגדרולמטרותבהתאם

דרךבפלטפורמהשהודגםפדגוגירציונאליישום•

כיתתיותפעילויותשילוב:כגוןחדשותפעילויות

פעילויותביןבמעברתמיכה,כיתתיות-חוץעם

.מדעיותפרקטיקותוטיפוחוקבוצתיותיחידניות

משאבי הוראה מגוונים

דוגמה לשימוש במשאבים


