
הרצאות מקוונות 
: במסגרת השתלמות 

ביולוגיתפדגוגיה 
 ( מחוזית)

 8–א "ב בכסלו תשפ"כ
2020בדצמבר   

ראובן יוסף ' פרופ: מוביל   

המפגש יחל בשעה  
20:00 

מיפוי חשיבה והובלה לניסוח שאלת חקר : מפגש שני 



מחקר עם : חשיבה מחוץ לקופסא

תלמידים ובעלי חיים

ראובן יוסף' פרופ

ryosef60@gmail.com

אילת, ש יצחק רבין"תיכון מקיף ע

קמפוס אילת, בן גוריון בנגב' אונ

חלק מהחומר הוסר בכדי לשמור על פרטיותם של התלמידים** 



34 שנה מגיש תלמידים לעבודות גמר בביולוגיה



.......תיכנון, חשיבה, סקרנות, גירויים

הכשרת מורים מנחים

פעילות קהילתית

מעורבות הורים ומשפחות

מנהיגות סביבתית

ג"הרחבת נושאי ע

הגברת המודעות לסביבה

אקטויזם סביבתית



OPERATION  WALLACEA – PERU

PACAYA-SAMIRIA  NATIONAL  PARK 2013, 2014



,  סינגפור, אנגליה, קנדה–תלמידי תיכון 

ב"ארה, אוסטטרליה



OPERATION  WALLACEA – HONDURAS

CUSUCO NATIONAL  PARK, 2015, 2016



,  פולין, רוסיה, הודו, מוגוליה ,ישראל: סטודנטים בעולם

....ואחרים, ירדן, קנדה, צרפת, אנגליה, ב"ארה, שוויץ



2019יוון –מחנה אקולוגי 

הונגריה, תלמידים בשנים קודמות עבדו גם בקפריסין*



.........הכל עניין של גישה



בניסוי כושל 

נמצאת 

........ההצלחה





)1452-1519(י 'לאונרדו דה וינצ

Simplicity is the ultimate sophistication

“ פשטות היא התחכום האולטימטיבי"



JULY 1838

....רלס דרווין'צ



?למה לשאול שאלות

:שאלות מעוררות

  סקרנות

גירוי

מעורבות בלמידה

למידה עצמאית

אחריות ללמידה

עניין אישי

מיקוד חשיבה •

חשיבה ביקורתית •

שימוש בידע קודם •

מוטיבציה •

זיהוי בעיה •

פיתוח חשיבה יצירתית  •



...............תצפית ראשוני



מפות חשיבה



שיטת מיקוד הילדים  

....מיפוי חשיבה–



?מה אני אוהב

?במה אני טוב

?במה אני יכול לתרום

?איך זה ישתלם





......סדנאות גיבוש, משרדי ממשלה, שימוש בתעשיה וניהול

https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%9E%D7

%A4%D7%AA-

%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%

94/

https://ecat.education.gov.il/popplet



....תוכנות



מיפוי חשיבה בכיתה

כל תלמיד רשאי לנסות לעשות  •

"לא צמודה"עבודת גמר 

מורכבות, עומק–מיון לפי יכולות •

מאפשר הבנת צורת חשיבה של  •

אוצר מילים ומושגים, התלמיד

בחירת מנחה מתאים לרמת יכולות•

.  לעולם אל תניח שאתה יודע את התשובות

.הרשו לתשובות להגיע, במקום זאת



האם קיים קשר –ס תיכון רבין אילת "ביה

?בין אוצר המילים לסיכויי ההצלחה

2015-2019

N

אשכולותמספר מילים

.ת.סממוצע.ת.סממוצע

6633840.5365.9סיימו

95-1003034740.9366.3

90-941933338.2353.6

80-891732540.437.57.2

2333538.620.746.6לא סיימו

7415879.717.96.6לא הגישו

R² = 0.791

R² = 0.851
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קיצוניות בהגשות



....מגוון הגשות



.......המרחב



מסרים סמויים



...חשיבות הפנמת הסיטואציה



............לכן

קחו דף נייר ועיפרון או עט

 נושא ורשמו אותו במרכז הדף/ שם / תבחרו מילה

תוסיפו סביבו מילות קישור בצורת שמש

 סביב כל מילת קישור תכתבו מילים המתקשרות

אליו בלבד

למילה  , תכתבו שאלת מחקר למילה המרכזית

.ברובד השני ושאלה למילת המשך ברובד השלישי

מי יותר קל לביצוע?



?איך עושים את זה

:אז ככה

.דף חלק–הדבר הראשון שצריך הוא  .1

ותראו לאן    A4אבל בשביל ההתחלה תתחילו עם . לא שורות ולא משבצות ועדיף גדול–קחו דף חלק 

.אבל זה תלוי בנושא ובהיקפו ,3Aבאופן אישי אני משתמשת הרבה עם גודל . תגיעו

.מקמו את הדף לרוחב .2

.כך יהיה מקום לכל הרעיונות והנושאים שלכם. ולא לאורך, מקמו את הדף מולכם כשהוא לרוחב

.מפת חשיבה מתחילה במרכז הדף .3

.במרכז הדף כתבו במילים את הנושא המרכזי של מפת החשיבה או ציירו תמונה המתאימה לנושא

.נושא-קו לכל תת .4

.לכל ראש פרק) לא ישר(ציירו קו אורגני , מתוך התמונה המרכזית

.וכן הלאה, מכל ראש פרק ציירו קווים כמספר תתי הסעיף אתם רוצים לציין

.כתבו מילת מפתח אחת .5

על כל קו כתבו מילת מפתח אחת שתזכיר לכם כמה שיותר פריטים נוספים

.מילים 1000תמונה אחת שווה  .6

.  “מילים 1000תמונה שווה “זיכרו את האמרה . הוסיפו תמונה או ציור, במקום מילת מפתח או בנוסף לה

.הוסיפו כמה שיותר תמונות ותראו שתזכרו את המפה טוב יותר! זה בהחלט נכון, במקרה הזה

.השתמשו בצבע .7

למרות הנטייה הטבעית להישאר רק עם צבע  . כדי שתהיה הבחנה בין הנושאים, כל נושא צבעו בצבע אחר

אני ממליצה להשתמש בהרבה , לכן. הצבעים יוצרים סקרנות במוח שלנו וקל לנו יותר לזכור אותם, אחד

.צבעים

http://www.mind-connections.com

http://www.mind-connections.com/
http://www.mind-connections.com/
http://www.mind-connections.com/




ארץ  

החרדונים

ל"חוף ערדג וצה

המרינה

הכרית

המצפה התת ימי

חוף הנסיכה

חוף אקווה ספורט

המכון הבינאוניברסיטאי

מלחת אילת

העיר

א רמון&ש א"ת ע"שד

שמורת עין עברונה

צפוניות 20מ "בריכות ק

יער הולנד

מכון חקר  

ימים  

ואגמים

מטעי תמרים

אילתהרי 

,  מרבדי עשב ים, שוניות

ספינות מוטבעות

ים סוף



ערב עבודות גמר



Simplicity is the ultimate sophistication

“ פשטות היא התחכום האולטימטיבי"



השפעת תיירות על הסביבה–מדע אזרחי 



מעבודות גמר למאמרים מדעיים













?מדע אזרחי דרך עבודות גמר



שקיות תה ושינוי אקלים–מדע אזרחי 



לטרליזציה -מדע אזרחי 



סיס החומות –מדע אזרחי 

אמנון האן



!!תודה על ההקשבה

,העולם הוא מגרש המשחקים שלנו

!תהנו ממנו



ומוריםמורות
המשתלמים

בהשתלמויות
 ,המחוזיות

עבורהרשמהלצורך
:גמולקבלת

   /הברקודאתסרקו
 /הקישוראתהעתיקו

המופיעלקישורהיכנסו
אט'בצ

12.1.2021להתראות במפגש המקוון הבא בתאריך 

https://forms.gle/duDt4cFsCCec63n86


