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למידת כימיה חוץ-כיתתית
ד״ר דנה שחייני, תיכון עתיד כרמים בנימינה 

אוכלוסיית היעד של הפעילות: כיתה י' מוגבר כימיה

ואפשרה  המקוונת  ללמידה  אלטרנטיבה  היוותה  חוץ-כיתתית  למידה  הקורונה,  בתקופת  פעילות:  תקציר 
יכולה להיות מתוך בחירה ולא מתוך כורח. במקומות רבים  למידה פנים אל פנים. אבל למידה חוץ-כיתתית 
 Outdoor ופעילויות  סיורים  טיולים,  יער,  חינוך  כמו  כזו  למידה  של  שונות  צורות  התפתחו  ובעולם  בארץ 
)Training )ODT. התפתחות זו אינה מפתיעה, היות ואנחנו מגלים את היתרונות של למידה מסוג זה בהיבטים 
כן מגלים את החשיבות של הלמידה החוץ כיתתית  והחברתיים של התלמידים. כמו  הקוגניטיביים, הערכיים 
להתפתחותם המקצועית של מורים, לקהילה התומכת בחינוך לקיימות ולחברה. בהרצאה זו אשתף בפעילויות 
של למידה חוץ כיתתית שבהן התנסו תלמידי כיתת י' מוגבר כימיה מבית הספר עתיד כרמים בבנימינה. בית 

הספר נמצא באזור הטובל בירוק ומוקף בטבע, כך שרק טבעי ללמוד בחוץ, באוויר הפתוח. 

לצד שילוב של טכנולוגיות מתקדמות, המפגש עם הטבע מזמן הזדמנות מיוחדת ללמידה במרחב אחר. פעילות 
אחת היא פעילות סיכום של הוראת מבנה האטום הכוללת ישיבה משותפת ותרגיל מתוך העולם של פדגוגיה 
היא  נוספת  פעילות  אותו.  מדמיינים  שהם  כפי  האטום,  של  מודל  יוצרים  התלמידים  שבאמצעותו  מתבוננת, 
״טקס קבלת הטבלה המחזורית״, אשר קיימנו בטבע ובמסגרתו שיחקנו משחקים הקשורים לטבלה המחזורית. 

בסופו של הטקס, הוענקה טבלה מחזורית לכל תלמיד ותלמידה.

המשובים של התלמידים על פעילויות אלו היו טובים והתלמידים הביעו רצון ללמוד עוד בלמידה חוץ כיתתית.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: למידה חוץ-כיתתית מאפשרת הוראת כל נושא.
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ה״כימיתון״ – חדשנות בעולם הכימיה
ד״ר שושנה מנור, מקיף ח' אשדוד, אלה שכטר תיכון מקיף ז' אשדוד, אילנה סיסו אדמה אגן אשדוד 

וד״ר מיכל גולדנברג המכללה האקדמית להנדסה SCE אשדוד

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי מגמת כימיה בכיתה י״א ו-י״ב

תקציר הפעילות: בעיר אשדוד התקיים, זו הפעם השנייה, אירוע גדול מעולם הכימיה - תחרות ״הכימיתון – 
חדשנות בעולם הכימיה״. התחרות התקיימה במסגרת שיתוף פעולה בין המחלקה להנדסה כימית במכללה 

האקדמית להנדסה SCE אשדוד, חברת אדמה-אגן, עיריית אשדוד ומשרד החינוך.

בתחום  )מרתון  ״האקתון״  לתחרות  הדמיון  את  לייצר  רצון  מתוך  שמו  את  קיבל  בכימיה(  )מרתון  ה״כימיתון״ 
התוכנה( אך עם דגש על עולם הכימיה. התלמידים נתבקשו למצוא מענה לאתגרים מגוונים, הנוגעים לעולם בו 

אנו חיים, תוך שימוש בכלים מעולם הכימיה. הפתרון נדרש להיות יצירתי, ידידותי לסביבה וכלכלי.

התחרות נפתחה בהרצאה, שבה הוצגו האתגרים לתלמידים תוך מתן רקע מדעי רלוונטי לאתגר. לאחר מכן, 
התחרות,  במהלך  אותם.  ועודד  ייעץ  התלמידים,  את  שליווה  כימית  להנדסה  סטודנט  ״הוצמד״  קבוצה  לכל 
הסתובבו בין התלמידים מנטורים מעולם התעשייה הכימית, האקדמיה ועולם היזמות, על מנת לייעץ ולסייע 

לקבוצות השונות בקידום ופיתוח הרעיון והמוצר שלהם.

במהלך התחרות, יצאו התלמידים לפעילות גיבוש וכן השתתפו בשתי סדנאות, האחת עסקה ביציאה מקיבעונות 
מחשבתיים והשנייה העניקה להם כלים להעברת ״PITCH״ במטרה ללמד אותם כיצד להציג את התוצר שלהם 

בדרך אטרקטיבית, עניינית וממוקדת.

ה״כימיתון״ הוא אירוע שנולד משיתוף פעולה בין התעשיה, האקדמיה ומשרד החינוך במטרה משותפת ליצור 
ואת התחושה שכימיה הוא מקצוע  ויעצים את התלמידים  אירוע מכונן בקרב תלמידי מגמת הכימיה, שיחזק 

העתיד ורלוונטי מאז ולעולם, בכל הדיסציפלינות של חיינו.

י״ב בשיתוף פעולה עם  או  י״א  קיום אירוע במהלך  אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: 
מנטורים מהתעשייה הכימית ומהאקדמיה.
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שיווק מגמת הכימיה בבית הספר
ניר דהן, תיכון הר וגיא קיבוץ דפנה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורי הכימיה

כימיה שנסגרה בבית  תקציר פעילות: אני מאמין שכל מורה לכימיה מרגיש כמוני כשהוא שומע על מגמת 
ספר כלשהו. תחושת העצב, על תלמידים שמעוניינים ליהנות מהלמידה של המדע המופלא הזה אך לא יכולים 

לחוות זאת, צובטת בלב.

היכולת להחזיק מגמת כימיה יציבה בבתי ספר הופכת לאתגר קשה יותר בגלל מגוון סיבות: תחרות מצד מגמות 
אחרות על תחומי העניין של התלמידים, התמורה האקדמית המובטחת לתלמידים במקצועות אחרים, תפיסה 

מיושנת של יוקרה של מקצוע אחר יחסית למקצוע הכימיה וסיבות נוספות.

אך אל דאגה! בהרצאה אסביר שהכימיה הנפלאה, על כל תחומיה באה לרשותנו ונותנת לנו את הכלים לשיווק 
מנצח של המגמה. צריך רק להשקיע זמן, לא להירתע ואז ההצלחה מובטחת.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: לקראת בחירת מגמת הלימוד בכיתה ט'.
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ללמוד וללמד עם פטל: תובנות מחקריות וצעדים ראשונים
אהוד אבירן, דפנה ים ופרופ' רון בלונדר, מכון ויצמן למדע

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורות לכימיה המתעניינות בהכרת מערכת פטל להתאמה אישית של הוראת 
ולמידת כימיה, לרבות ההשפעה שלה על הלמידה של התלמידים בתוך ומחוץ לכתה.

תקציר הפעילות: בשנים האחרונות, ובמיוחד תחת צל המגיפה העולמית והסגרים שבאו בעקבותיה, העיסוק 
ברחבי  התנהל  תקופה,  באותה   .)UNESCO, 2020( העולמית  בזירה  מרכזי  מקום  תפס  מתוקשבת  בלמידה 
הארץ מהלך הטמעה של פטל – מערכת לניהול למידה בתחום הוראת הכימיה, המפותחת במחלקה להוראת 
המדעים במכון ויצמן למדע )אבירן, ליבנה, & בלונדר, 2022(. מערכת הפטל מעוצבת באופן המותאם לצרכים 
שלהם   הפדגוגי  לחזון  ההוראה  את  אישית  להתאים  למורים  ומאפשרת  בישראל  הכימיה  ולמידת  הוראת  של 
ולצרכי התלמידים שלהם )Aviran, Easa, Livne, & Blonder, 2020(. התלמידים, שנאלצו באחת לעבור ללמוד 
בצורה מקוונת ומרחוק, נדרשו להתמודד עם שינויים רבים באופן הלמידה שלהם גם במהלך החזרה ההדרגתית 
של בתי הספר לפעילות סדירה. במהלך שנת תשפ״א התנהל מחקר על האופן שבו תלמידים למדו באמצעות 
כלים טכנולוגיים, ופטל במיוחד, וכיצד למידה זו השפיעה על העמדות, ההישגים ותחושת המסוגלות העצמית 
מובהק,  שיפור  הראו  טכנולוגיים  כלים  באמצעות  למידה  כלפי  התלמידים  עמדות  כי  מצאנו  במחקר  שלהם. 
גם אם קטן; וכן נמצאה עליה בתחושת המסוגלות העצמית שלהם ללמידת כימיה באמצעות כלים טכנולוגיים  
בכל  ירידה  על  המצביעה  העולמית,  למגמה  בניגוד  עומדים  הממצאים   .)Aviran & Blonder, Submitted(
מה  התלמידים  נשאלו  כאשר  טכנולוגיה.  בעזרת  למידה  כלפי  התלמידים  של  להתייחסות  הנוגעים  המדדים 
אהבו ומה לא אהבו בלמידה מתוקשבת )וספציפית לגבי פטל(, התלמידים ציינו כיצד מערכת הפטל תרמה 
ניתוח המשוב של  בנוסף, מתוך  זה.  חווית הלמידה שלהם בתקופה  על  היא השפיעה  וכיצד  ללמידה שלהם 
התלמידים לגבי מערכת הפטל עולה כי המורים שהשתמשו במערכת לא ניצלו עד תום את הפוטנציאל של 

פטל, המאפשר התאמה אישית של הלמידה לצרכי הכיתה ולתלמידים שבה.

בהרצאה נציג את הקורס ללמידה עצמית של פטל, שפותח ע״י דפנה ים מצוות הפיתוח של פטל כימיה. מטרת 
הקורס לסייע למורים בצעדיהם הראשונים בשימוש סביבת פטל כימיה. מורים שישלימו את הקורס יוכלו לקבל 
גישה מלאה לחומרי הלמידה ושאר התכנים הנמצאים במערכת. מאז פתיחת הקורס בקיץ 2022, 30 מורים כבר 
השלימו את הקורס והפכו למורי פטל. כמו כן, נשלב בהצגה ממצאים מן המחקר המלווה המציג את השפעת 

השימוש במערכת הפטל להוראת הכימיה השפיעה על הלומדים.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: מערכת פטל מיועדת לסייע למורות המלמדות בכתה, 
ולשמש להן כעזר בהוראה שלהן גם מחוץ למסגרת השיעור - ובהתאמה אישית לתלמידים השונים שבכיתתן.
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- סיפורה של מערכת פטל להוראת כימיה  יד ביד  ופדגוגיה הולכות  )2022(. כשטכנולוגיה  ר.  אבירן, א., ליבנה, ש., & בלונדר, 
מותאמת אישית. על-כימיה, 32, 14-10.
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כימיה יוצאת לעבודה
 טל הירש-שמח, ד״ר יעל פלדמן-מגור, ד״ר שלי ליבנה, ד״ר גיורא אלכסנדרון ופרופ' רון בלונדר,

מכון ויצמן למדע

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי כיתה י' ו-י״א

תקציר הפעילות: המטרה העיקרית של השימוש בסביבת הלמידה פטל היא לקדם הוראה ולמידה של מדע 
2022(. בסביבת  בחטיבת הביניים ובתיכון תוך התאמה אישית ללומדים באמצעות מוריהם )אבירן ועמיתיו., 
 Aviran  Aviran et al., 2020; ( פטל מוצעת כיום בעיקר התאמה קוגניטיבית כמענה לשונות בין לומדים שונים
Blonder., under review &(. במסגרת הפרויקט ״הוראת מדעים מקוונת מותאמת אישית בחטיבה העליונה 
במכון  המדעים  להוראת  במחלקה  מחקר  קבוצות  ארבע  בין  פעולה  שיתוף  על  המבוסס  הביניים״,  ובחטיבת 
אישי  מותאם  מענה  לתת  אפשרות  נבחנת  החינוך,  משרד  של  הראשי  המדען  לשכת  ובתמיכת  למדע  ויצמן 
ללומדים על פי תחומי העניין של הלומדים. במטרה להרחיב את האפשרות לתת מענה לשונות בין הלומדים 

במסגרת הוראת הכימיה נבחנת גישה של הוראת כימיה על פי עניין התלמידים.ות בתחומי קריירה שונים. 

פיתוח התכנים נעשה בתהליך של שיתוף פעולה של חוקרים.ות ומורים.ות. והתכנים כוללים ראיונות עם אנשי/
נשות מקצוע בתחום הרפואה, ההנדסה, התזונה והאומנות אשר סיפרו על הקשר בין כימיה לעיסוקם.ן. בנוסף, 
פותחה יחידת לימוד בנושא חומרים יוניים בשיתוף מורים.ות, שלמדו בתוכנית רוטשילד ויצמן וצוות פטל כימיה. 
בשנת תשפ״ב הועבר פיילוט בכיתות הכימיה שלווה במחקר הערכה מלווה בראיונות ושאלונים. ממחקר הפיילוט 
למדנו על היבטים הקשורים לרמת העניין של תלמידים.ות כאשר הם לומדים.ות דרך מקצועות קריירה שונים. 
 Hidi( רמת העניין של התלמיד משפיעה על הלמידה בכלל ועל תשומת הלב והמוטיבציה שלו ללמידה בפרט

.)Renninger., 2006 &

במושב נדון בחשיבות התאמת יחידות לימוד לתחומי עניין של תלמידים.ות ונציג את יחידת הלימוד שפותחה 
המקצוע,  אנשי/נשות  עם  ראיונות  על  מבוססים  סרטים  של  שילוב  כוללות:  זו  יחידה  יוניים.  חומרים  בנושא 
למקצוע  הקשר  תוך  החומר  ותרגול  שונים  ומקצועות  לכימיה  בהקשר  הידע  את  המרחיבות  בחירה  פעילויות 
ספציפי. בנוסף, נציג במושב את תאוריית התפתחות העניין בהקשר ללמידה ונציע דרך להערכת רמת העניין 

של התלמידים.ות. 

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: במהלך הוראת ״חומרים  יוניים״ בנושא ״מבנה וקישור״.
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אישית. על-כימיה )14-10(. מכון ויצמן למדע.

Aviran, E., Easa, E., Livne, S., & Blonder, R. )2020(. Implementation of a personalized online learning system 
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targeted interventions for student success in online courses )pp. 90-111(. IGI Global. 
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״תלמידי היקר, אתה מוביל! 
אתה המנהל של תהליך הלמידה שלך!״

אפראח עאסי - דוקטורנטית אוניברסיטת תל אביב וד״ר ענת כהן - ראש המעבדה לחקר טכנולוגיה 
ולמידה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידים בחטיבות ביניים ועל-יסודי.

קשיים  על  רבות  פעמים  מדווחים  התיכון  או  הביניים  בחטיבת  הם  אם  בין  רבים,  תלמידים  פעילות:  תקציר 
ואתגרים בתהליך הלמידה: ארגון הלמידה וחלוקת הנושאים לתת נושאים לפי סדר הנושאים בתוכנית הלימוד, 
הגדרת יעדי הלמידה ועוד. הקשיים המתוארים עולים מתלמידים בכל הגילאים והם משפיעים גם על ההישגים 
של הלומד וגם על המוטיבציה שלו. מכאן נובע הצורך ללמד את הלומד באמצעות הוראה מפורשת את עקרונות 
ה״למידה בהכוונה עצמית״ )SRL - Self-Regulated Learning(. כלומר, איך לארגן ולנהל את תהליך הלמידה. 
למידה בהכוונה עצמית היא תהליך מעגלי בן שלושה שלבים: לפני תחילת תהליך הלמידה )תכנון זמנים, הצבת 
מטרות ויעדים(; במהלך הלמידה )ניטור ותזמון ביצועים ובחירת אסטרטגיות(; לאחר תהליך הלמידה )הערכה 
מחודשת, על פי קריטריונים של יעילות ובקרה(. אסטרטגיות הלמידה בהכוונה עצמית מסווגות לשלושה סוגים: 

אסטרטגיות קוגניטיביות, אסטרטגיות מטה-קוגניטיביות ואסטרטגיות מוטיבציה. 

לקידום  אימון  תכנית   )VAST( – Video Assisted SRL Training מיומנויות  לקידום  מורים  להכשרת  גישה 
לומד  מיומנויות  ל״קידום  שואף  אשר  חדש,  פרויקט  וידאו:  סרטוני  בסיוע  עצמית  בהכוונה  למידה  מיומנויות 
עצמאי- מורים מובילים SRL״ יושם בשנה שעברה תשפ״ב )וממשיך להיות מיושם גם בשנה זו תשפ״ג( במספר 
מקצועות כולל מדעים בשני המגזרים הערבי והיהודי . הפרויקט הוא בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב 
)ד״ר ענת כהן( , טכניון )פרופ' יהודית דורי( ובשיתוף פעולה ובתמיכה מלאה של לשכת המדען הראשי. לצורך 
)מובילה  אביב  תל  אוניברסיטת  בקמפוס   SRL בנושא  היברידית  מורים  השתלמות  נפתחה  הפרויקט  יישום 
התפתחות  מישורים:  בשני  התמקדה  ההשתלמות  עאסי(.  אפראח  והדוקטורנטית  החוקרת  ההשתלמות  את 
 SRL מקצועית של המורים המשתתפים בהשתלמות )הקניית גופי ידע ומיומנויות הדרושים למורה כדי להטמיע
בכיתה שלו(; תכנית אימון לתלמידים להטמעת הרגלים נכונים ללמידה בהכוונה עצמית, שינוי דפוסי חשיבה, 

רגשות והתנהגות.
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תכנית האימון כללה משימות דיספלנריות שדורשות הפעלת מיומנויות SRL מצד הלומדים. לשם כך סופק 
ארגז כלים לשימוש הלומדים. ארגז הכלים כלל: 10 סרטונים קצרים המתארים את הצעדים הדרושים לביצוע 
ביצוע המשימה  הוא צעד אחד לעבר  7 קלפים כשכל קלף  גם  וכן  )הוראה מפורשת לפתרון בעיה(,  משימה 
)פתרון בעיה(. שבעת הצעדים הדרושים לשם ביצוע מוצלח של כל משימה, או פתרון בעיה הם: תכנון זמנים, 
הגדרת המשימה, חקר המשימה, ניהול זמנים, הצעת פתרון, הערכה כוללת ובחינת ניהול הזמנים. ארגז כלים 

על כל מרכיביו וחומרי הלימוד לקידום SRL פותחו בעברית ובערבית ומרוכזים בשני אתרים בשתי השפות.

בתכנית  הנושאים  כל  הוראת  לאורך  לשלב  ניתן  הלימודים:  בתוכנית  הפעילות  של  לשילוב  אפשרויות 
הלימודים בכימיה, גם ב- 70% וגם ב- 30% פנימי בהצגות ובניסויים.
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חיי הוואטסאפ הסודיים של הכימיה
ד״ר לבנת עמיאור בהשראת השתלמות של דפנה ים, אולפנת בהרן

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידים במגמת הכימיה

תקציר הפעילות: יוצא שאני חוטאת לא מעט בהאנשה במסגרת הוראת הכימיה. זאת על מנת לענות לצורך 
שלהם.  היומיום  לחיי  קרוב  ולא  עבורם  מופשט  שלפעמים  הלימודי,  לחומר  אותם  ולקרב  לתלמידים  להנגיש 
לתפעול  נוחה  חינמית  אפליקציה   ,texting story לאפליקציה  נחשפתי  האחרון  בקיץ  השתלמות  במסגרת 

המאפשרת יצירה של סרטונים המציגים התכתבויות צ'אט/וואסטאפ.

האפליקציה העיפה לי את הדמיון והתחלתי להשתעשע בכתיבת סרטונים הממחישים את החומר הנלמד על 
יצירת קשרים בין מולקולות, תגובות כימיות ומבנה האטום. כאשר המתכתבים הם כמובן החלקיקים עצמם!

בשלב הבא החלטתי לאתגר את התלמידים ולאפשר להם לכתוב התכתבויות דומות בעצמם, שהרי זה ממילא 
רוב מה שהם עושים במשך היום... שמחתי לגלות שהם מעולים בזה, הצד היצירתי פרץ מהם, הם יישמו את 

החומר הנלמד ועסקו בדבר הקרוב לליבם.

זה עבד נפלא, הערך המוסף, מעבר לכייף שביצירה והצגה לכיתה, הוא שדרך כתיבת התסריטים חידדנו ודייקנו 
את הבנת החומר הנלמד. אשמח להציג בפניכם את דרך הלמידה ואת התוצרים של תלמידותיי.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: כל הנושא מתאים לפרק ״מבנה וקישור״, אך הכלי 
מתאים ליישום  בשאר נושאי הלמידה.
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חוקרים אמנות - יוצרים מדע
בן אושר, ד״ר דריה דוברובין, אורלי יחיאל סוקולוב וטל יזרעאל, מוזיאון לאמנות ומדעי הננו על שם פטר

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי י', י״א וי״ב

תקציר הפעילות: המוזאון לאמנות ומדעי הננו ע״ש פטר, הנמצא בבניין המחקר לננו-טכנולוגיה באוניברסיטת 
בר אילן פותח את שעריו לקהל תלמידי מגמת הכימיה ברחבי הארץ ומציע סיור ייחודי בין יצירות אמנות שהן 
פרי של שיתוף פעולה בין אמנים למדענים. מושגים ותופעות מעולם הכימיה כמו חמצון-חיזור, גבישים, המסה 
ושיקוע, הידרופוביות ועוד - מסתתרים ומתגלים ביצירות רבות במוזאון, והם נחקרים באמצעי מבע אומנותיים 
ומזמינים תלמידים לחשוב על המושגים הללו באופן שונה/אחר ולייצר תמונה עמוקה יותר של הכימיה הנלמדת 

בכיתה.

כחלק מהסיור המוזיאון מציע גם סדנאות יצירה שבבסיסן תופעה מדעית שמותאמת לשכבת הגיל ולתכנית 
ולהתנסות  השערות  לשער  שאלות,  לשאול  חווייתית  בדרך  לומדים  התלמידים  הסדנה  במהלך  הלימודים. 

בחקירה יצירתית עם עולם החומרים.

בשלבים שלפני ואחרי הסיור הלימודי צוות המוזיאון מעודד את המורים לבצע פעילויות מקדימות ומסכמות ואף 
להשתמש בהתנסות לצורך בניית תיק מעבדת החקר של התלמידים וכתיבת דוחות בכל הרמות 1, 2 ואף מיני 

מחקר רמה 3.

לבין  בינה  הפורה  הפעולה  ולשיתוף  ״מלחיות״  מקסוול  קרוליין  של  לעבודתה  המורים  את  נחשוף  בהרצאה 
החוקרת ד״ר גילי כהן תאגורי לבין משמרת הנייר נועה מקמנוס כהנר. נגלה כיצד שיתוף הפעולה הוביל לידע 
ועל  העבודה  בהשראת  שפותחה  הסדנה  על  נשמע  אפשרי.  מדעי  לפיתוח  בסיס  ומהווה  למוזאונים  שמסייע 

האופנים השונים שבהם ניתן להשתמש בה בכתיבת דוח סיור או כניסוי מקדים לביצוע של דוחות חקר.

בין  יוניים, המסה, קשרים  אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: בהוראת מתכות חומרים 
מולקולריים והידרופוביות בנושא ״מבנה וקישור״ ובהוראת הנושא ״חמצון חיזור״.
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הצגת קורס למידה עצמית בפטל למורים חדשים וותיקים 
המשתמשים במערכת וניהול מעבדות החקר באמצעות פטל

ד"ר שרון גלר, כצנלסון כפר סבא ודפנה ים, תיכון הנדסאים הרצליה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורי כימיה בתיכון

תקציר פעילות: סביבת פטל היא סביבה אישית, המאפשרת למורה לנהל את רצף ההוראה בכיתתו ומשקפת 
למורה בזמן אמת את מצב הלומדים בכיתה. הסביבה מאפשרת למורה להשתמש בפעילויות קיימות ולערוך 
אותן, או לבנות פעילויות חדשות, המותאמות לכיתה שלו. בנוסף, הסביבה תומכת בניהול מעבדות החקר: היא 

מאפשרת בדיקת דוחות יעילה, נוחה ומסודרת לתלמידים ולמורים, ומשמשת כתלקיט דיגיטלי.

חדשים  למורים  הן  מתאים  הקורס  החקר.  מעבדות  בנושא  וריענון  עצמי  ללימוד  חדש  קורס  נציג  בהרצאה 
בסביבה והן לוותיקים. כמו כן, נציג ונסביר מהם הרווחים העיקריים לניהול סביבת הלמידה של המעבדה בפטל.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: בנושאי הלימוד העיוניים ובמעבדת החקר.
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״גרופר״ ו-״כימיה אתכם כל הזמן״ – 
שילוב בין פדגוגיה ובינה מלאכותית

ד״ר יעל פלדמן-מגור, טניה נזרצקי, ד״ר שלי ליבנה וד״ר גיורא אלכסנדרון , מכון ויצמן למדע

אוכלוסיית היעד של הפעילות:  תלמידי כיתה י״א וי״ב 

בטכנולוגיות  השימוש  ומועצם  גובר  הקורונה  מגפת  לאחר  ובמיוחד  האחרונים  בעשורים  הפעילות:  תקציר 
Zhang & Aslan(. ממחקרים בתחום עולה כי לנוכחות אישית של מורה אין תחליף    2021  ,.( לצרכי הוראה 
)Aviran et al., 2020; Reich., 2020(. המורים והמורות נעזרים.ות בטכנולוגיות שונות אך הם אלו שמובילים.
ות את תהליך הלמידה. גישה זו מאפיינת את סביבת פטל, שמטרתה לקדם הוראה ולמידה של מדע בחטיבת 
הביניים ובתיכון תוך התאמה אישית ללומדים.ות, התאמה הנעשית באמצעות המורה )אבירן ועמיתיו., 2020(.

 Lauzon( בהוראה ולמידה מעסיקה את המחקר החינוכי במשך שנים רבות )התאמה אישית )״פרסונליזציה״
Moore., 1989 &(. במהלך העשורים האחרונים עם התפתחות משמעותית של כלים טכנולוגיים המשרתים 
תהליכי הוראה ולמידה גובר העניין בנושא )Xie er al., 2019(. התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת לאסוף נתונים 
על האופן בו לומדים.ות נמצאים באינטראקציה עם אמצעים טכנולוגיים וכך מתאפשר לפתח מודלים להתאמה 
אישית המבוססים על בינה מלאכותית. למרות פוטנציאל זה, ממחקר על שילוב טכנולוגיות להתאמה אישית 
בהוראה עלה כי גם כאשר ישנה תמיכה טכנולוגית, ההתאמה אישית ללומד.ת ספציפי.ת מהווה אתגר. יחד עם 
 .)Nazaretsky et al., 2022( זאת, נראה כי ניתן לבצע התאמה קבוצתית לפי פרופילים של תלמידיה שונים
כחלק ממחקר זה פותח ״גרופר״ - GrouPer. כלי אינטראקטיבי למורה המשתמש באלגוריתמים של למידת 
העוסקת  המחקר  קבוצת  בין  פעולה  שיתוף  תוך  פותח  זה  כלי  קבוצתית.  מותאמת  בהוראה  לתמיכה  מכונה 
בשיטות חישוביות בהוראת המדעים לקבוצת הפיזיקה, מורי הפיזיקה, הצוות הטכנולוגי וצוות הגרפיקה במחלקה 
להוראת המדעים במכון ויצמן Nazaretsky et al., 2022;( )Walter et al., 2022.  גרופר מאפשר למורים, בין 

היתר, למפות את התלמידים.ות לפי פרופיל ידע וכך לזהות חוזקות וקשיים של תלמידים.ות )הידען, 2022(.

המלצה  אפשרות  הכוללת  הטמעה  כימיה,  בפטל  גרופר  הטמעת  אפשרות  נבדקת  האחרונה  השנה  במהלך 
מורים. עם  מפגשים  ונערכו  סקר  נשלח  האחרונים  בחודשים  לכן,  קבוצתית.  מותאמת  המשך  פעילות  על 
הכימיה.  לדיסציפלינת  להתאימו  יש  וכיצד  בכלי  לשימוש  בהקשר  עמדתם.ן  מהי  ללמוד  מנת  על  לכימיה  ות 
באופן ספציפי נערך מחקר העוסק באמון או חוסר אמון בכלי ככזה המבוסס על בינה מלאכותית. כפי שעלה 
ממחקר קודם הכשרה מתאימה יכולה לפתח את היכולת של מורים לאמץ המלצות מבוססות בינה מלאכותית 
כפיילוט  נערכת  הכימיה  למקצוע  הכלי  התאמת   .)Nazaretsky et al., 2022( מושכלת  בצורה  בהן  ולהיעזר 
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ביחידת הלימוד ״כימיה אתכם כל הזמן״. יחידת לימוד להכנה לבגרות המאגדת שאלות מבגרויות לפי נושאים 
ושאלון דיאגנוסטי המכסה את חומר הלימוד בכימיה לפי נושאי 70%. במושב נדון באפשרות הוראה מותאמת 
גרופר  כיצד פועל  ונדגים  ״כימיה אתכם כל הזמן״  יחידת התרגול  נציג את  קבוצתית בדיסציפלינת הכימיה. 

)GrouPer( ביחידת הלימוד עצמה.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: נושאי ההוראה בתכנית הלימודים 70%.

מקורות:

אבירן, א‘, ליבנה ש' ובלונדר, ר' )2022(. כשטכנולוגיה ופדגוגיה הולכות יד ביד - סיפורה של מערכת פטל להוראת כימיה מותאמת 
אישית. על-כימיה )14-10(. 

הידען )2022(. גם למורים מגיעים עוזרים אישיים: בינה מלאכותית בשירות ההוראה והלמידה. מכון ויצמן למדע.

Aviran, E., Easa, E., Livne, S., & Blonder, R. )2020(. Implementation of a personalized 

onlinelearning system towards creating hybrid learning and teaching in chemistry classes. In Early warning 
systems and targeted interventions for student success in online courses )pp. 90-111(. IGI Global. 

Lauzon, A. C., & Moore, G. A. )1989(. Computer: A fourth generation distance education system: Integrating 
computer-assisted learning and computer conferencing. American Journal of Distance Education, 3)1(, 
38-49. 

Nazaretsky, T., Bar, C., Walter, M., & Alexandron, G. )2022, March(. Empowering Teachers with AI: Co-Designing 
a Learning Analytics Tool for Personalized Instruction in the Science Classroom. In LAK22: 12th 
International Learning Analytics and Knowledge Conference )pp. 1-12(. 

Nazaretsky, T., Ariely, M., Cukurova, M., & Alexandron, G. )2022(. Teachers‘ trust in AI-powered educational 
technology and a professional development program to improve it. British Journal of Educational 
Technology. 

Reich, J. )2020(. Failure to disrupt: Why technology alone can‘t transform education. Harvard University Press. 

Xie, H., Chu, H. C., Hwang, G. J., & Wang, C. C. )2019(. Trends and development in technology-enhanced adaptive/
personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017. Computers & 
Education, 140, 103599. 

Walter, M., Ofir, K., Chen., E., Levy S., Nazaretsky T., Alexandron, G & Yerushalmi., E. )2022(. Teachers‘ Interpretation 
of Data Revealed by GrouPer: A Learning Analytic Tool for Personalized Instruction. In GIREP Conference 
2022: Effective learning in physics from contemporary physics to remote settings.

Zhang, K., & Aslan, A. B. )2021(. AI technologies for education: Recent research & future directions. Computers 

and Education: Artificial Intelligence, 2, 100025. 
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פעילויות אינטראקטיביות חדישות בסביבת פטל
ד״ר ראיד שורוש', בי״ס משיח אנגליקאני נצרת – בי״ס הפטריארכט הלטינית, יפיע

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי כימיה בכיתות י' – י״ב

תקציר הפעילות: אם חשבתם שבבחנים מתוקשבים יש רק שאלות אינטראקטיביות מסוג רבות ברירה, אז 
ואינטראקטיביות בנושאים שונים בהוראת  זו נביא דוגמאות לשאלות גרפיות  יש לנו מה לחדש לכם. בהצגה 

הכימיה: אנרגיה וחוק הס, שיווי משקל, חמצון חיזור, חומצות שומן וטריגליצרידים.

בשאלות אלה על התלמידים לגרור ולהתאים את הגרפים לפי תנאי השאלה, לצייר מבנה של חומצות שומן, 
להוסיף דרגות חמצון בתגובות חמצון חיזור ועוד. התלמידים מקבלים משוב מידי על התשובות שלהם ובמידה 
יכול להתאים אותן או לבנות  יכול להשתמש בשאלות כפי שהן או  וטעו, הכוונה לפתרון. בכל פעילות המורה 

שאלות חדשות דומות על ידי שינוי הגדרות המשתנים בשאלה.

השאלות פותחו בסביבת פטל כימיה, בקבוצת הכימיה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע.

אפשר לשלב את פטל לצורך תרגול, בחינה ולימוד  אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: 
עצמי בכל תוכנית הלימודים בכימיה.
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עבודות חקר יישומי בכימיה מבוססות מחקר אקדמי עכשווי
 ד״ר שחר אברמוביץ', גב' איילת אסיסקוביץ', ד״ר דניאל מנטין מונסונגו, גב' סופי בן-דב, גב' יעל חורב, 

מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע באר שבע

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורים לכימיה ותלמידי מגמת כימיה בתיכון

הנוער  פעילויות  כל  את  אחד  גוף  תחת  לרכז  במטרה   ,2014 בשנת  נוסד  חוסידמן  מרכז  פעילות:  תקציר 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המרכז מפתח, מוביל ומפעיל מגוון רחב של פעילויות לנוער בכל גילאי בית הספר 
מיסודי ועד סוף תיכון, ובמנעד רחב של רמות וקהלי יעד החל מתוכניות חשיפה חד פעמיות לכל התלמידות 
העשייה  את  המובילה  התפיסה  במיוחד.  מצטיינים  ותלמידות  לתלמידים  אקדמיות  תוכניות  ועד  והתלמידים 
במרכז, היא למידה מדעית איכותית ברמה הגבוהה ביותר, עם דגש על התלמיד/ה במרכז כשותפים מלאים 
באוניברסיטה  עדכני  למחקר  הקשורה  חווייתית  פעילות   ,)Student engagement( בשיעור  הידע  בבניית 
והצגת אתגרים מ״העולם האמיתי״ והצגת פתרונות יישומיים עדכניים. בנוסף, כמרכז מוביל להוראת מדעים 
בדרום, החל משנת 2021, מרכז חוסידמן מארח את פעילות קהילות מורים תוך חיבור למחקר אקדמי עכשווי. 
יישומיות  תוכניות  לפתח  והרצון  הדדית  בהפריה  המרכז  עם  פועלים  אשר  המורים  קהילות  בין  הזה  החיבור 
לתלמידות ותלמידים בדגש מחקר אקדמי עדכני, הובילו, בין השאר, לפיתוח מספר פרוייקטי חקר אותם אנחנו 
מציעים לכיתות מגמת הכימיה בבתי הספר, פרי שיתוף פעולה בין חוקרים מובילים )לדוג' פרופ' מיכאל מיילר(, 
סטודנטים למחקר, צוות פיתוח המרכז ומורות מובילות לכימיה באזור הדרום )הגב' סופי בן-דב והגברת יעל 
2, כדי  נציג בכנס השנתי של מורי הכימיה מקצת מפרוייקטי החקר אותם פיתחנו כניסוי רמה  חורב(. אנחנו 
להראות על חיבור אפשרי ומעניין בין אקדמיה, טכניקות עבודה חדשניות ומחקר עכשווי להוראה בבתי הספר.

פרוייקטי חקר לדוגמה: 

כיצד חיידקים מדברים?	 
התלמידים ייחשפו לעולמם המרתק של החיידקים. ניגע בקו הדק המחבר בין כימיה למיקרוביולוגיה ונעמיק 
כיצד החיידקים מתקשרים בעזרתה של הכימיה. נוכל לשאול שאלות ממשיות על השפעות המולקולות על 

התקשורת ביניהם ומדוע יש חשיבות לנושא זה בעולם הגדול.

מצברים בשירות האנרגיה הירוקה	 
במכשירים  וגובר  ההולך  השימוש  לאור  רבה  חשיבות  בעל  נושא  האלקטרוכימיה,  בתחום  זו  במעבדה 
חשמליים, ושנמצא בחוד החנית של המחקר באנרגיה ירוקה. התלמידים יכירו את אופן פעולתן של סוללות 

ומצברים, וכן יבנו ויחקרו תא גלווני.
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סינתזה של אספירין	 
במעבדה זו התלמידים יתנסו בתחום הסינתזה בכימיה אורגנית. התלמידים יחקרו את תהליך בניית חומרים 
מורכבים כגון אספירין שהיא אחת מהתרופות הכי נמכרות בעולם, מחומרים התחלתיים פחות מורכבים. 

התלמידים ייחשפו לטכניקות עבודה חדשניות ומרתקות.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: מיועד כניסוי רמה 2.
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 שימוש ב-GCMS בהוראת כימיה – 
דוגמאות והזמנה לסדנאות

ד״ר איתן קריין, חמד״ע תל אביב

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי י״א-י״ב

העוצמה  רבי  מהכלים  אחד  הוא   )GCMS( מסות  לספקטרומטר  המצומד  כרומטוגרף  גז  הפעילות:  תקציר 
באנליזה כימית של חומרים נדיפים. מכשירים כאלה מותקנים במעבדות של חברות תרופות, מעבדות אורגניות 
ואפילו על אסדות הגז הטבעי שמול חופי ישראל. בהרצאה נציג כמה פעילויות שפיתחנו בחמד״ע ואף הפעלנו 

עם תלמידים:

א. ניתוח ההרכב של שמנים אתרים מצמחי תבלין: הכיתה יצאה לגינה קהילתית בגינת דבורה בארון הסמוכה 
לחמד״ע, למדה על הפעילות החברתית הנערכת בה ואספה דוגמאות של צמחי תבלין לבחירתם. לאחר זיקוק 

.GCMS-באדים וניקוי הדוגמה, ערכו התלמידים והתלמידות אנליזה של הדוגמה ב

במקביל, נלמדו העקרונות הבסיסיים של גז כרומטוגרפיה )GC( וספקטרוסקופיית מסות )MS( בלמידה עצמית 
באמצעות דף עבודה.

כל קבוצת תלמידים הכינה ״תעודת זהות״ על צמח התבלין ושילבה בו את תוצאות האנליזה. תעודת הזהות 
שימשה בסיס להכנת פוסטר שניתלה על קירות חמד״ע. הפעילות נערכה לסיכום הפרק כוחות בין-מולקולריים.

ב. ניתוח הרכב חומצות שומן בשמנים ביתיים: תלמידות ותלמידי הכיתה בחרו שמן מאכל ביתי, ובעזרת המורה 
ביצעו תגובה של טרנס-אסטריפיקציה לפירוק הטריגליצרידים. תערובת האסטרים של חומצות השומן הוזרקה 

ל-GCMS והכיתה ניתחה את התוצאות והשוותה אותם לעקרונות שנלמדו בכיתה.

הפעילות נערכה לסיכום פרק השומנים.

ג. ניתוח מרכיבי עשן סיגריה: פעילות בתהליך במסגרת מיני מחקר. קבוצת תלמידות ותלמיד תכננו ובנו מערכת 
״עישון״ ואיסוף החומרים הנדיפים בעשן סיגריות. המחקר, הנערך בימים אלה אמור לבדוק השפעות שונות על 

מרכיבי התערובת. בעיקר ריכוז הניקוטין.

לומדות  שאינן  לכיתות  גם  דומות  סדנאות  להפעיל  דרך  ביחד  ולגבש  אלינו  לפנות  כימיה  מורי  מזמינים  אנו 
בחמד״ע.

בין  קשרים  מולקולריים,  חומרים  החומר,  מבנה  הלימודים:  בתוכנית  הפעילות  של  לשילוב  אפשרויות 
מולקולריים, כימיה של מזון.
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צביעת בדים – פעילות לסיכום הפרק קשרים בין-מולקולריים
ד״ר איתן קריין וד״ר ולריה ירמיאייב, חמד״ע תל אביב

אוכלוסיית היעד של הפעילות:  כיתות י'-י״ב

וחלק מהמורשת של עמים רבים. צביעת  תקציר הפעילות: צביעת בדים היא חלק מההיסטוריה האנושית, 
בד היא תהליך מורכב למדי התלוי הן בהרכב סיבי הבד והן במבנה חומר הצבע )הצבען(. על מנת שהצביעה 

תתקיים ותהיה יעילה ויציבה יש צורך בהיווצרות קשרים כימיים חזקים בין הסיבים למולקולות הצבען.

בפעילות שנציג, הכיתה למדה בלימוד עצמי על המבנה המולקולרי של סיבים שונים, טבעיים ומלאכותיים: 
כותנה, אצטט, פוליאסטר, משי וצמר, ניילון ואורלון; וכן על מולקולות צבענים שונים, שוב, טבעיים ומלאכותיים. 
נרטבים  הסיבים  אם  ולחזות  חומר  בכל  הפונקציונליות  הקבוצות  את  לזהות  נדרשו  והתלמידות  התלמידים 

בקלות ונצבעים בקלות. הפעילות התבצעה במערכת ״פטל״.

בחלק המעבדתי, השתמשנו בפסי בד מיוחדים, המשמשים בתעשיית הטקסטיל, ומכילים שמונה סוגי סיבים 
שונים באותו פס. הכיתה התחלקה לקבוצות ובכל קבוצה הכינו תמיסת צבע, וצבעו את פס הדוגמה בתנאי 

חומציות שונים: חומצי, ניטרלי ובסיסי.

התוצאות המרהיבות הושוו עם ההשערה של התלמידים, ובנוסף נדונה בכיתה ההשפעה של תנאי החומציות 
על הצביעה.

במסגרת  התקיים  שלה  הפיתוח  מן  חלק  בין-מולקולריים.  קשרים  של  הפרק  לסיכום  התקיימה  הפעילות 
ההשתלמות ״כימיה יוצאת לעבודה בפטל״.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: מבנה החומר, קשרים בין מולקולריים, חומצה בסיס.
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פדגוגיה מעוגנת גוף
ד״ר רות ולדמן, תיכון עתיד למדעים לוד

אוכלוסיית היעד של הפעילות:  כיתות כימיה  י'-י״ב

להתפתחות  התנועה  של  החשיבות  את  מציינים  החינוך  מתחום  רבים  תנועה  חוקרי  הפעילות:  תקציר 
ועזרתה בתחומים אקדמיים. בהסתמך על מחקרים אלו חשוב להיות מודעים לתנועה במהלך  הקוגניטיבית 

השיעורים ולאפשרויות לשלב אותה. בהתאם לכך נוצר תחום חדש שנקרא פדגוגיה מעוגנת גוף. 

בפעילות זו נגביר את המודעות לחשיבות התנועה במהלך השיעורים, נכיר סוגים שונים של תנועה שמשתלבים 
בשיעורי הכימיה, כדוגמת תנועה מושכלת, זו שמתקשרת לחומר הלימודים, מלווה את המסר המילולי בסימון 
לא מילולי, מקטינה את העומס הקוגניטיבי ומאפשרת הגברת ההטמעה של החומר הנלמד. נתנסה גם בתנועה 

שמדגימה תהליכים כימיים שונים ובתנועה לשיפור הריכוז ומיקוד תשומת הלב.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: אפשר לשלב את הפעילות בכל הנושאים בתוכנית 
הלימודים.
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משחקים בתשומת לב - שילוב חלקי לגו בהוראת הכימיה
ד״ר דינה פליקוביץ׳ , אורט שמעון פרס יקנעם עילית יקנעם

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי כימיה י' ו-י״א, מדעים ח' ו-ט'

2 סוגים של לגו אחר, המורים יתנסו בלמידה  תקציר הפעילות: בעזרת לגו גדול מסוג Mega Blocks, ועוד 
בנושא הטבלה המחזורית, חומרים יונים, מבנה וקישור, וחומצות ובסיסים.

המורים המתארחים יתבקשו לנהוג כתלמידים, יקבלו חלקי לגו, ויעבדו בהנחיית המורה. נשים לב לאן נתונה 
תשומת הלב שלנו.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: מחזוריות בטבלה המחזורית, חישוב נוסחה אמפירית 
של חומרים יונים, יכולות קישור של אטום, חומצות ובסיסים.
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להגיע מוכן...?
אתאר עאמר, ד"ר עירית ארנן וד"ר רחל אידלמן, כימיה ברשת, מכון דוידסון

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידים במגמת הכימיה

תקציר הפעילות: כימיה ברשת היא תכנית היברידית ארצית ללימודי כימיה 5 יח״ל לבגרות. התכנית מיועדת 
לתלמידים אשר אין בבית ספרם מגמת כימיה. התלמידים מגיעים ממגוון ביה״ס ולעיתים אף לא לומדים לימודי 

מדעים בחטיבת הביניים. הלימודים העיוניים מתבצעים מרחוק.

את  מבצעים  הם  מדעי.  לחינוך  דוידסון  למכון  מגיעים  התלמידים  החקר,  ליחידת  מעבדות  ביצוע  לצורך 
שנת  במהלך  )פעמיים  בשנה  פעמים   4 מגיעים  הם  כאשר  לימודיהם,  שנות   3 במהלך  הנדרשות  המעבדות 
הלימודים ועוד פעמיים בחופשת הקיץ(. יחידת המעבדה ממחישה ומדגימה את התכנים העיוניים בכימיה וכך 
מעוררת סקרנות ועניין בכימיה והופכת את הכימיה לרלוונטית. המטרות העיקריות ביחידת המעבדה הן פיתוח 
מיומנויות החקר, פיתוח היכולת ללימוד עצמאי, שאילת שאלות, תכנון ניסוי, פיתוח מיומנויות של עבודה בצוות 
ועוד. למעבדת החקר הראשונה, התלמידים מגיעים אלינו לא מיומנים מחטיבת הביניים והעבודה לוקחת זמן 
רב מהמתוכנן, בשל אי ניסיון קודם במעבדה או לחילופין, בלי הבנה ברורה של המיומנויות ומה מצופה מהם 
וניתן להבחין בהתפתחות התלמידים על פי השינויים החלים  בעבודת המעבדה. פיתוח מיומנויות דורש זמן 

ברמת הגשת דו״חות המעבדה לאורך השנים.

בהרצאה זו נציג פתרון תלת-שלבי אפשרי לפיתוח מיומנויות המעבדה:

1. היכרות עם סביבת המעבדה, כלי מעבדה ובטיחות

2. הכנה מוקדמת של מיומנויות המעבדה

3. הכנה לנושא הספציפי של המעבדה

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: הכנה למעבדות החקר.
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 קידום לומד עצמאי בכימיה 
באמצעות שילוב הנחיות ייעודיות במשימות מקוונות

בעז הדס, ד״ר אורית הרשקוביץ, פרופ' יהודית דורי הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון חיפה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורים לכימיה / תלמידי כימיה

תקציר הפעילות: למידה בהכוונה עצמית )Self-Regulated Learning – SRL(, מייצגת לומד עצמאי בעל 
כישורי למידה, מכינה תלמידים לחיים ומאפשרת רכישה של מיומנויות המאה ה-21. במהלך תקופת הקורונה, 
המעבר ללמידה מקוונת מרחוק, הדגיש את הצורך של תלמידים ואף מורים לקיים תהליכי למידה בהכוונה 

עצמית והוראה המקדמת למידה זו.

לומד בהכוונה עצמית לוקח חלק פעיל בשלבי תכנון, ביצוע ובקרה על תהליכי הלמידה שלו. לכן על המורים 
לתכנן את יחידות הלמידה – המשימות, תוך יצירת תמיכה בלומדים בקיום השלבים האלה. באמצעות שילוב 
הנחיות המקדמות לומד עצמאי, ניתן להפוך משימות למידה בכלל ומקוונות בפרט, למתאימות עבור למידה 
מסוג זה. הנחיות כאלה יכולות לעסוק בהכוונת התלמידים לכל אחת או לחלק מחמש האסטרטגיות העיקריות 
בקשת  מיטביות,  למידה  אסטרטגיות  בחירת  הזמן,  ניהול  מטרות,  והצבת  תיכנון  עצמית:  בהכוונה  בלמידה 
עזרה וניטור התהליך באמצעות רפלקציה. הנחיות המזמינות את התלמיד לביצוע רפלקציה בזמן הלמידה או 

לאחריה, תוך כדי משוב והפקת לקחים – חשובות ביותר להטמעת תהליך הלמידה בהכוונה עצמית.

המורים, שהם בעלי מגוון סוגי ידע )תכני, פדגוגי, טכנולוגי, הערכה ועוד( צריכים כלומדים עצמאיים בעצמם, 
לרתום את סוגי הידע שלהם כדי לקדם ולטפח לומדים בעלי מכוונות עצמית.

במסגרת ההרצאה נציג דוגמאות להנחיות המתאימות למגוון נושאים ומשימות בכימיה, התייחסויות של מורי 
כימיה להתנסותם בשילוב הנחיות כאילו ונדון בשאלות המתעוררות בנושא כגון: באיזה שלב של הלמידה כדאי 
לשלב הנחיות לקידום SRL לתלמידי הכימיה? מה היקף ההנחיות? לאילו משימות כדאי ומתאים לשלב הנחיות 

אלו? כיצד ליישם בכיתה? וכן יתרונות ואתגרים בשילוב הנחיות ייעודיות במשימות קיימות.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים:  בכל נושא בתכנית הלימודים.
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מוטיבציה בכיתת הכימיה – איך זה נראה בתוך המוח?
ד״ר אינה שוורץ-סרברו, עתיד - תיכון למדעים לוד

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורים לכימיה בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה

תקציר הפעילות: עם פרוץ מגפת הקורונה שלוותה בסגרים מתמשכים, חוו תלמידים בכל רחבי העולם שינוי 
דרסטי באורח החיים שהביא עימו, בין היתר, לשינוי דרמטי באופן הלמידה. מחקרים רבים מצביעים פה אחד על 
רמות סטרס וחרדה מוגברות עליהם העידו תלמידים רבים והן מצב של ירידה במוטיבציה בכל הנוגע ללמידה. 
עתה, כאשר אנחנו כבר שנה לערך מאז פסקו הסגרים וחזרנו לשגרה הדומה לזו שהייתה לפני פרוץ המגפה, 
חשים רבים מן המורים כי התלמידים טרם השתקמו. מורים רבים מעידים על קשיים שנגררים גם לתוך ימים 

אלה, וביניהם היעדר מוטיבציה ללמידה.

זו, אתן לכן הצצה לאופן בו המוח, באופן בלתי מודע עבורנו, בוחר להניע אותנו להשקיע אנרגיה  בהרצאתי 
בביצוע פעולה מסוימת – דבר אותו אנו מכנים מוטיבציה. הבנה, ולו חלקית, של האופן בו המוח פועל, תאפשר 
לנו לנתח את הסיבות הבלתי מודעות של התלמידים להיעדר מוטיבציה, ותיתן לנו, מורי הכימיה, פרספקטיבה 
להצלחה  עצמית  הנעה  בעלי  לבוגרים  ולהפוך  אותה  לבנות  לתלמידים  לסייע  ניתן  בהן  השונות  הדרכים  על 

אקדמית.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים:  רלוונטי לכל תוכנית הלימודים.
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סיורים דו-יומיים בכימיה
אורית וינשטוק, על יסודי הרטוב, קיבוץ צרעה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי כימיה י'-י״ב

תקציר הפעילות: בשנים האחרונות התחלנו במסורת של סיור הכולל לינה )לילה אחד( לתלמידי כימיה.

מטרות הסיור הן למידה חוץ כיתתית ופעילות גיבוש למגמת הכימיה. הסיור יכלול הן למידה חווייתית באתרים 
שונים הקשורים לכימיה, מפעלים כימיים, פעילות ערב לגיבוש המגמה ולינה בסמוך לאתרים שבהם נבקר.

בהרצאה נציג רעיונות לאתרים הקשורים לכימיה, מקומות לינה בסמוך לאתרים אלו ורעיונות לפעילויות ערב 
לגיבוש. בנוסף, נציג דוגמאות ולקחים מסיורים שבוצעו בשנים האחרונות.

אפשרויות לשילוב של הפעילות בתוכנית הלימודים: בכל כיתות הכימיה בתכנית הלימודים.
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