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מושב חמישי - סוגיות סביבתיות וחברתיות
ביולוגיה כדרך חיים 

ד"ר מאיה מירוז, קמפוס פרס, חולון. 

ובתיכון "צפית" בקיבוץ כפר מנחם אנו מלמדות  בתיכון "קמפוס פרס" בחולון 
שעשינו  משמעותיים  פרויקטים  בכנס  נציג   .)PBL( פרויקטים  דרך  ביולוגיה 
בכיתותינו, ביניהן פעילות אקולוגית במסגרת פרויקט TiME הבינלאומי, ביוחקר 
בנושא  בינתחומי  פרויקט  תל-אביב(,  )אוניברסיטת  מהאקדמיה  חוקרים  עם 

קיימות, וכו'. 
 PBL" בנוסף נשתף בפרויקטים שתוכננו על ידי מורים/ות במסגרת ההשתלמות
בביולוגיה" מטעם מט"ח שהתקיימה במהלך השנה. כל הפרויקטים תוכננו ונעשו 
מתוך מטרה ללמד ביולוגיה לבגרות תוך חיבור של הלמידה לחיים האמיתיים, 

לעולם "שבחוץ".

מיזם אקולוגיה בשילוב הקהילה- מיזם חינוכי להטמעת חומר בשילוב 
הקהילה

גילת שלמה, בית ספר תיכון שוהם.

מעוניינים לשמוע על דרך להטמעת חומר לבגרות בעזרת שיתוף קהילתי? דרך 
המטפחת מוטיבציה לימודית, יצירתיות, למידה עצמית וקבוצתית וכמובן מגבירה 

אקטיביזם אצל הלומדים. 
והשייכות של  ידגים את אפקט המעורבות בקהילה להגברת המעורבות  המיזם 
התלמידים לסביבת היער ולקהילה. התלמידים הופכים להיות אקטיביים ומחנכי 
והשלכותיו,  האקלים  בשינויי  במלחמה  הטבע  במשאבי  אחראי  לשימוש  קהילה 
ויצירת חלופות ברוח קיימא. המיזם כלל 120 תלמידים בשכבת יא' וכלל 3 שלבים:

שלב א': חקר ולמידה עצמאית בקבוצות; השלב הראשון חושף תהליכי למידה 
עמוקה, פיתוח לומד עצמאי תוך יישום תפקודי הלומד ומיומנויות למידה חדשניות 
זה  בשלב  למידה.  בניהול  עצמית  הכוונה  פיתוח  וטכנולוגיה.  מדיה  בשילוב 
 התלמידים למדו עצמאית נושא-על מתוך ארבעה נושאי-על באקולוגיה לבגרות.

המפתחת   ,SEL מבוססת  עמיתים  למידת  כולל  עמיתים;  למידת  ב':  שלב 
התושבים.  קהילת  של  התנהגות  לשינוי  מכוונות  תוך  סביבתית,  מנהיגות 
שלב  תוצרי  בעזרת  הכיתה  את  ולימדו  ידע  למומחי  הפכו  התלמידים 
הלמידה(. על  ומשוב  רפלקציה  והעבירו  מצגות  מושגים,  )מפות   א 

שלב ג': יזמות ויצירה של סדנאות הפעלה חווייתיות והפעלת הקהילה; שלב 
זה שבו התלמידים יוזמים ומפתחים תחנות הפעלה לקהילה הוא גולת הכותרת : 
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הילדים הופכים למקצוענים בתתי נושאים באקולוגיה, מפעילים ומלמדים בצורה 
ערכית וחווייתית את משפחות הקהילה. בשלב זה התלמידים הופכים לאקטיביים 
על  בהגנה  והשלכותיו,  האקלים  בשינוי  במלחמה  הקהילה  בחינוך  ומעורבים 
מערכות אקולוגיות ביבשה בדגש יער, ובעצירת האובדן של המגוון הביולוגי. יום 
שיא שבו משפחות הישוב עברו ביער במסלול מנותב מראש דרך תחנות שונות 
רלוונטיים  להיות  ההזדמנות  על  והשמחים  החייכנים  תלמידנו  ע"י  שהופעלו 

אותנטיים ומשמעותיים בקהילה.
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