
   איך נסייע לתלמידים "לקחת את המסר הביתה"

  המדריך המקוצר לבניית מפות מושגים

 71,ואילן האגר  61,, איילת גולדשטיין 51,, אביבה סרי,3,41צחי בר  , 1,2דונוביץ' רענן 

תיכון ע"ש  3, מעלה אדומים, הקריה המדעית לתעופה וחלל של רשמת עמל 2,  (קישור הצטרפות)  "מאמצות מפות מושגים" וואטסאפ קבוצת 1

     קריית חינוך קציר, רחובות7 אולפנת צביה, רחובות, 6סבא, -בית החינוך על שם ברל כצנלסון, כפר 5כרטא הב, רמת השרון, 4 , יצחק שמיר, פ"ת

 

 שיסייע להם, וברור  בעל הגיון פנימי סדור רעיון לכדי   שלמדופיסות המידע  לחבר אתתלמידים נרצה לעזור ל , מוריםכ

 את זה בצורה קלה ויעילה?  נעשהגם להשתמש בהם בהמשך. איך  ובשאיפה , 'לקחת הביתה' את המסרים המרכזים

 

 המאה הקודמת ' של70שיעילותו נבדקה ואוששה באלפי מחקרים מאז שנות ה  כלי לארגון ידע מפת מושגים היא

(Evangelia Gouli, 2003)  ,תכונות זאת היכולת לראות על המפה אחד היתרונות של מפת מושגים  . (2020)יחיאלי

 .1איור בשדוגמה ל ה. נסתכל ע, תכונות ויחסים שלעיתים קשה לראות בלעדיההטקסט ויחסים חשובים בין מרכיבי 

 

פרק  , ומופיעה ב'נבנתה על ידיי רענן דונוביץ המפה .  הטקסט   על חשוב   מידע  ובבהירות בקלות  מגלה  מושגים  במפת  התבוננות:  1איור 
ונים הציבעוניים ותיבות  ללא הסימ  . המפה,ILשל קמפוס    אקולוגיה"  –הכנה לבגרות בביולוגיה קורס " מתוך ה ",  "מבוא לאקולוגיה

 נבנתה בכרטא.  הטקסט,

 חד משמעיות וברורותכללים לבניית מפות מושגים  

ניתן . חד משמעית וברורה כדי שהתלמידים יוכלו לנצל את היתרונות הגלומים במפת מושגים, המפה צריכה להיות

 הבאים:  פדגוגיים-טכנוהכללים ת הארבע לבנות מפות חד משמעיות באמצעות ישום של 

 לכל מפה יש שאלה או משפט מנחים. המפה תענה על השאלה או תסביר את המשפט המנחה.  .1

כל זוג מושגים מקושר יוצר משפט תיקני, לפחות בקירוב. ניתן לבדוק שהיגד יוצר משפט תיקני אם ניתן לומר על  .2

 תוכן ההיגד 'נכון' או 'לא נכון'. כדי ליצר מבנה כזה נעזר בשני הכללים הבאים: 

 . פעלים יופיעו לרוב בקישורים  .3

 אותיות ומילות קישור לרוב לא יופיעו בקצה של מושג, אלא בקישור.  .4

https://chat.whatsapp.com/H4IoRut1lDP281WcvQ6kVF


לפני  בסרטון מומלץ לצפות . ם האלו מציגות ומדגימות את כללי הזה הסרטוןשניות הראשונות של  20הדקה ו 

 .1בדקו האם הפרנו את אחד מהכללים במפה שבאיור  רוצים לתרגל? שמתחילים לעבוד עם מפות מושגים.

 

 : נוחות לקריאהמשמעיות שיצרתם לברורות ו-החד יהפכו את המפות פורמליים  לאשני כללים 

המפה   מושגים, מה טוב. 12אם אתם יכולים להסתפק ב  כל היותר.מושגים ל 15 בנות מפה בתהשתדלו ל .1

קטנות  מספר מפות יש מקום לאולי אם הנושא גדול,  . עמוסהכבר די  מושגים והיא 17שבדוגמה מכילה 

 לאורך הנושא. 

שההיגדים לבנות את המפה כך לקרוא מימין לשמאל ומלמעלה למטה. נסו  רגיליםבעברית ובערבית אנו  .2

  המרכזיים במפה יהיו בכיוונים האלה.

 

 מפה?  באיזה כלי בונים תכלס, 

מפות מושגים, בהן חובה  לבניית  ישנם מעט כלים, אך מפות חשיבה בהן אין טקסט על הקישור בניית יש הרבה כלים ל

מוש חינמי רובם המוחלט מאפשר שי מושגים בעברית וערביתתומכים במפות הכלים ש מבין . להוסיף טקסט בקישור 

 אנחנו ממליצים על תוכנות חינמיות ולא מוגבלות: מועט. 

1. cMap -  על אומנם אין ממשק בעברית ובערבית אבל תוכנה ל. ומעט באגים  טובותתוכנה עם יכולות גרפיות

 . שוםיקישור להורדת הי .מתאיםלעבור לפונט היא תומכת בשתי השפות אם מקפידים רוב המחשבים 

.  יהמסמך הנוכח  צחי בר, מורה לביולוגיה ואחד המחברים של על ידייתוכנה ישראלית, פותחה  - כרטא  .2

הגרפיקה . שמאל/כתיבה ויישור לימין הכיוון ב שליטה המאפשר , ערבית ואנגלית, בעבריתלכרטא ממשק 

 ;קישור לעמוד הבית. פדגוגיה וטכנולוגיה כאחד -טכנו נושאיב אנושיתמקוונת ו מיכה ת רטאלכבינונית אבל 

 לפני ההרשמה. בסרטון ההדרכהלצפות מומלץ  .קישור לעמוד התמיכה וההדרכה

 

להנות מכל מה  רוצים   פתח חומרי הוראה?ללמד עם מפות מושגים אבל אין לכם זמן ל וצים ר

 נותנת? שקהילה פעילה ותומכת 

המארגנת את הידע באחד מפת מושגים  תקבלו בכל שבוע מוזמנים( מורים"מאמצות מפות מושגים" )גם בקהילת 

- טכנויפים ט בנוסף תחשפו ל  +  שאלת יישום באותו נושא + פתרון בטקסט ובמפה. הלימודים תוכניתשל מהנושאים 

 . הוראה עם מפותו לבניית מפותפדגוגיים 

קהילה תומכת של מורים מנוסים בהוראה עם  ומ  עדכן וגדל מדי שבועתגישה לבנק מפות ושאלות המכמו כן תהנו מ

וגם לשמוע  , לגלות שאתם לא לבד, מפות מושגים איתה תוכלו לשתף בקשיים

   .עם אותם קשייםאיך מורים מנוסים בהוראה עם מפות מושגים מתמודדים 

. , איילת, אביבה, אילן, רענן וצחי מחברי המסמך  אנחנו הקהילה?מי מוביל את 

 מוזמנות ומוזמנים! 
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