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ב במכון דוידסון לחינוך מדעי"השתלמויות קיץ תשע  

 קידום המורה למען קידום החינוך בישראל

כבכל שנה, גם במהלך קיץ תשע"ב גדשו אנשי חינוך מדעי את קמפוס מכון דוידסון לחינוך מדעי והקדישו חלק 

השתלמויות בהיקף כולל  33מחופשתם להתפתחותם המקצועית. במהלך הקיץ נערכו במכון דוידסון לחינוך מדעי 

ם, העוסקים בהוראת המדעים מורים מדריכים, רכזים, ולבורנטי 0111 –שעות בהן השתתפו כ 0111 -כשל 

 בחינוך העל יסודי מכל רחבי הארץ. והמתמטיקה 

מגוון נושאים ותכנים מדעיים ופדגוגיים הכוללים שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים, תוך ב השתלמוהמורים 

ם סיוריובמעבדה, פעילויות בסביבה מתוקשבת  שילוב של הרצאות מדעיות, סדנאות ומפגשי עמיתים, ניסויים

 המדע בירושלים(.   ובמוזיאון, דוידסון מכוןב המדעלימודיים )למשל, בגן 

  להלן מספר דוגמאות:

המורים שנערך בשיתוף פעולה עם המחלקה  נפתחו ביום עיון משותף פתוח לכללההשתלמויות למורי הכימיה 

( במדע NMRגרעינית )יום העיון עסק בנושא "שימושי תהודה מגנטית  .לביולוגיה מבנית בפקולטה לכימיה

 במכון ויצמן למדע. NMR -סיור במתקני ההרצאות מדעיות ו חמש וברפואה" וכלל 

 :התמקדה בנושא הקרקע על מגוון היבטים בעלי השלכה להוראההשתלמות למורי מדעי הסביבה ה

בקרקע, המתרחשים מיקרוביאלים הקרקע כמצע לתהליכים פיסיקליים, כימיים ולגידול צמחים, תהליכים 

 . ועוד זיהום קרקע ושיקומה, שימור החוף והיער לעומת תהליכי פיתוח אזורי

הושם דגש בפיתוח יכולת המורים  השתלמות בנושא החקר המדעי למורי מו"ט חט"ב בחינוך ההתיישבותיב

ם קשייב, שלבי החקר ומשמעותםב תוך דיוןבביצוע תהליך חקר, התנסו המורים בהטמעת ההוראה בדרך החקר. 

 . ובדרכים להתמודד אתם הוראהב

השתלמות ייחודית על מוח הוראה ולמידה )תכנון לימודים וחינוך לחשיבה במדע וטכנולוגיה. חקר המוח: 

השתלמות כללה נושאים נבחרים מתחום חקר המוח: עקרונות ה - מתכנים מדעיים ליישום בהוראה ולמידה(

קשב,  :כגון ,שרלוונטיים במיוחד להוראה ולמידה ,בחקר המוחהפעולה של המוח והתייחסות מיוחדת לתחומים 

זיכרון, מוטיבציה והתפתחות המוח בגיל ההתבגרות. נושאי ההשתלמות שולבו בהשתתפות פעילה של 

 המשתתפים בהתנסויות מגוונות, בדיונים וגם בתכנון וחשיבה מחודשת על יישום הנלמד בהוראה ובלמידה. 

ביניהם נוצר שיח פדגוגי מעניין. על פי משוב במהלך  אשר תחומי דעת שוניםבהשתלמות השתתפו מורים מ

ועבודות הסיכום של ההשתלמות, נראה  כי להשתלמות תהייה השפעה על המשתתפים, וכי יהיה לה יישום בדרכי 

 ההוראה שלהם. בסיום הובעה היוזמה להמשך מפגשים בנושא לאורך השנה. 
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עסקה  ברצף השש שנתי בהוראת  המתמטיקה בכיתות העל  -שש שש"השתלמות למורי מתמטיקה "רואים 

רכזים ומדריכים בקבוצות הטרוגניות )חט"ב  בנוסף להרצאות ועיסוק בנושאים שברצף, עבדו מורים, יסודי.

וחט"ע(, על בניית תכנית על פי נושאים, למעבר מכיתה ט' לכיתה י', לקראת הגעתם של בוגרי התכנית החדשה 

 לתיכון.בחט"ב 

עסקו מורים בהשתלמויות העוסקות בשילוב הטכנולוגיות בסביבת הלמידה, כמו "מי מפחד מטכנולוגיה?" 

, תוכנות מולטימדיה שיתופיות: לשימוש פדגוגי מגווניםכלים טכנולוגיים מתחומי דעת שונים בהיכרות עם 

, Teacher YouTube ,facebook  -ש ב, שימותוכנות ליצירת שאלונים ומשחקיםוויזואלית, -תוכנות מדיה אודיו

Google Apps  במורים כמפתחים בסביבת הועוד. קורס נוסף התמקד- .Moodle  

 

  משובים

 המורים ציינו כי בכוונתם ליישם תכנים ורעיונות מתוך ההשתלמויות ולשלב  אותם בתכניות העבודה השנתיות.  

"הלמידה הייתה בדרך חווייתית, הקנתה ידע , לשנת הלימודים" ילהלן מספר ציטוטים: "ההשתלמות הכינה אות

"המפגש עם המורים , חדש.  נהניתי והתלהבתי ומקווה שאוכל להעביר חלק מהידע ומההתלהבות גם לתלמידים"

 חשיפה רחבה לנושאים "חמים" במדע".  הייתה ", העמיתים היה חשוב ביותר...."

 תודות

להעשרה ולהתפתחות מכל רחבי הארץ והקדישו מזמנם בחופשה  שהגיעו מכל תחומי הדעתתודות למשתלמים 

 מקצועית.

הובלת ההשתלמויות  מכון דוידסון לחינוך מדעי והמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע על תודות לסגל

 המקצועיות והאיכותיות. 

. על תרומתם לפיתוח המקצועי של המורים שזכו להערכה גבוהה מאד בקרב המשתלמים תודות לרכזים ולמרצים  

של מכון דוידסון לחינוך מדעי מיחידות התמד"ע, יט"ב, תל"ם, שוה"ם והמנהלה שסייעו  תודות לסגל הטכני

ובמיוחד למשרד ההשתלמויות, לצוות המעבדות, לצוות תמיכת  ,בתכנון, בפרסום ובביצוע ההשתלמויות

 המחשבים, לאבות הבית, לצוות האחזקה ולבנות השרות הלאומי.

 על שיתוף הפעולה הפורה. תודה לאנשי אגף ההשתלמויות במשרד החינוך ולמפמ"רים

 בברכת שנה טובה ומבורכת,

 שנת לימודים פורייה, שלום ושגשוג

 רכזת השתלמויות מורים-ראש יחידת התמד"ע          לאה אילני -ד"ר מירי קסנר                             

)התפתחות מקצועית למורי מדע( צוות יחידת התמד"עכל ו   

מדעי לחינוך דוידסון מכון  
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ליין-אתר דוידסון און  

במדע קוריקולרי לא רק האתר עוסק  .שמפעיל מכון דוידסון לחינוך מדעי ליין-און דוידסון אתרב הנכם מוזמנים לבקר

 : ומכיל מספר מדורים אלא גם בחומר העשרה, ופופולארי

כבר )על שאלות מדעיות שונות שנשלחות לאתר למדע בו ניתנות תשובות על ידי מדעני מכון ויצמן  –' שאל את המומחה'

  .תשאלו 0222 מעלנענו 

, המסודרים לפי נושאים( או עם תרגום לעברית)!( דוברי עברית )אוסף של כתבות וסרטוני וידאו  –' מאגר מדע'

  .המסבירים נושא מדעי ספציפי בפירוט

את כל הניסויים ניתן לעשות בקלות תוך שימוש באמצעים , אוסף של ניסויים מדעיים המכוונים לילדים –' מדע בבית'

 .ביתיים פשוטים

  .רוב היישומונים בעברית, שומונים מדעיים ומשחקים המלמדים עקרונות מדעיים שוניםישל י אוסף –' שבתלמידה מתוק'

ושל סרטונים המסבירים מתמטיקה באופן  אוסף של חידות וכתבות המתמקדות בנושאי המתמטיקה – 'המעגל המתמטי'

 . חזותי ביותר

  online-http://davidson.weizmann.ac.il/davidson  :כתובת האתר

 

 

 

 :שכתובתו, לחינוך מדעי דוידסון מכון של(   YouTube)  טיוב-היו היינו רוצים לספר גם על ערוץ, כמו כן

http://www.youtube.com/davidsonweb  ,להוראה להשתמש ניתן בהם מדעיים סרטונים 022 מעל ובו ישנם .

 סרטונים מדעיים 04 של( playlist)פיילוט בערבית בערוץ של מכון דוידסון המכיל רשימת צפייה  לאחרונה נחנך ,כן כמו

 .בערבית 

 :כתובת הרשימה בערוץ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0381D25BDB2971F0&feature=edit_ok 

  .סרטונים מדעיים= أفالم علمية  -שם הרשימה 

 

 

http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome
http://davidson.weizmann.ac.il/online/tikshuv
http://davidson.weizmann.ac.il/online/mathcircle
http://davidson.weizmann.ac.il/davidson-online
http://www.youtube.com/davidsonweb
http://www.youtube.com/davidsonweb
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0381D25BDB2971F0&feature=edit_ok
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0381D25BDB2971F0&feature=edit_ok

