
 
                                        

 

 

 PROFILESסיום רשמי של פרויקט 

במהלך שנת הלימודים תשע"ד התקיים המחזור האחרות של ההשתלמות הוראה בדרך החקר 

 בהקשרים רלוונטיים. את סיומו של מחזור זה חתם כנס הסיום בברלין.

 :שנה זו הניבה מספר מודולות מעניינות

  ,מערכת -התלמידים לנושאים ביולוגייםהמודודלה חושפת את  - סטלה מגיד מוסר כליות

ההפרשה ומערכת החיסון, דרך התמודדות עם דילמות אתיות, מוסריות וחברתיות בנוגע 

 לסחר האיברים הן בעולם והן במדינת ישראל

  ,במודולה זו  - גרבט, שרון דויטש-גולדרייך, סמדר אהרוני-בתיה ליפשיץ צבע מהטבע

עים לשימוש בצבעי מאכל. הם יכירו את ההבדלים ייחשפו התלמידים להיבטים שונים הנוג

 בין צבעי המאכל השונים ויתנסו בהכנת צבע מאכל ממקור טבעי.

  ,המודולה דנה בֶשֶמן זית  - אמי חלפון, יעל בונדי, עדינה ארבל טוב שם טוב משמן טוב

המשמש אותנו במטבח לתיבול סלט. התלמידים יבדקו מה ידוע לנו על שמן  הזית שאנו 

 .כים ומהם השיקולים המנחים אותנו בבחירת סוג השמןצור

 ים המלח הוא אוצר טבע וכלכלי. מה מיוחד בו? כיצד  - אסנת רוהטעם מלוח לים המלח  ,

צריך לשמור עליו? במודולה זו התלמידים יכירו את הבעיות הסביבתיות הנוצרות בים המלח 

בין התועלת המופקת ממשאב טבע ובסביבתו. ויבינו שקיים צורך חיוני בשמירה על האיזון 

    לבין הנזקים הנגרמים לו.

 ?המודולה עוסקת בהכרת  - מרים סרוסי ואודליה מרי "לחמניות נושמות" היכול להיות ,

שמרים וחיידקים בהקשר של תהליכי התסיסה. התלמיד יחקור את  -מיקרואורגניזמים

 המיקרואורגניזמים כיצורים חיים בהכנת לחם.

 ,  נורית דקלו, נינה לוי התאמה לכיתה יוד – טעים יותר מה - לבן או חלב, מריר

גרבט, -גולדרייך, סמדר אהרוני-בתיה ליפשיץקיימת שמודולה התאימו  – לבנת עמיאורו



 
                                        

כוללת פעילויות שנועדו לאפשר לתלמידים להכיר כתבו על שוקולד. המודולה  שרון דויטשו

היבטים שונים של המוצר "שוקולד": תהליך ייצור , סוגים, הרכב ועובדות מעניינות אחרות. 

יש יותר תמיכה במיומנויות חקר בשלב של שאלת חקר,  במודולה המותאמת לכיתה יוד

 משתנה תלוי ובלתי תלוי. 

אז  ,PROFILESמהוראה ברוח  מעותית, אין מתאים יותרבמסגרת תכנית משרד החינוך ללמידה מש

במסגרת  את המודולותבמלואן או חלק מהן. ניתן לשלב  לשימוש כולם, באתרהמודולות מופיעות 

 .03%-ההערכה חלופית של ה

נציגי המורים שנבחרו להשתתף פשית של ברלין. באוניברסיטה החו לסיום הפרויקט התקיים כנס

 בכנס הם בתיה ליפשיץ גולדרייך, עדינה ארבל וסופי לידרמן. 

 

ערב הפתיחה התכנסנו כל משתתפי הכנס למפגש הכרות בלתי פורמלי. במפגש על כוס יין או ב

בקבוק בירה ניהלנו שיחות הכרות אישיות עם שאר המשתתפים. ביום הראשון התקיימו הרצאות 

לאחר ארוחת הצהריים  .נוספות וגישות חקר בלמידתבנושאים מגוונים בהוראת המדעים 

שבים מקבילים של קבוצות  עבודה, כל קבוצת עבודה הורכבה המשתתפים לקחו חלק במו

ממשתתפים ממדינות שונות. הקבוצות עסקו בנושאים שונים כמו : למידה מבוססת חקר, סצנריו 

מעוררי מוטיבציה, כיצד מורים מבצעים רפלקציה על עבודתם, גישות הוראה חדשניות ועוד. נקודת 

טרים האינטראקטיבי, במהלכו כל מדינה הציגה את תוצרי השיא בכנס מבחינתנו  הייתה מושב הפוס

 –שלה. אנו הצגנו שני פוסטרים, האחד שעסק בפיתוח מודולות שעסקו במזון ) שוקולד  הפרויקט

עדינה ( והשני שעסק בשיתוף תלמידים בתחרות "יש לי כימיה" בנושאים  –בתיה , שמן זית 

אירוע מעניין נוסף היה היריד  .PROFILESרוח בשקשורים למודולות שסופי פתחה ולימדה בכיתתה 

 .המדעי בו כל מדינה הציגה ניסויים מעניינים שהתבצעו במסגרת המודולות שפותחו

 ממכון ויצמן והמורים שהשתתפו בכנס בברליןצוות הפרויקט 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/profiles/


 
                                        

 להלן הפוסטרים שהוצגו בכנס:

 

 

 !להתראות בפרויקט הבא


