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 מרחוק הוראהב החברה במדעי חקר שיעור מערך :דוגמה

 מבוסס על מערך של המדריכה הארצית עינבל אריאלי בפיקוח מפמ"ר מדעי החברה
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 מפגש פא"פ/ וירטואלי
 

 עבודה במרחב הדיגיטלי

 מפגש פא"פ/ וירטואלי

 המידע

 משוב יםמקבל ,נפרד שיתופי במסמך יםעובד שלשה/זוג כל

  לצורך. בהתאם וירטואלית אתה יםונפגש מהמורה

 ,(דוגמאות ראו) חקר שאלת וניסוח נושא בחירת כוללים: השלבים

 רקע כתיבת לאישור, חקר הצעת והגשת מידע מקורות מציאת

 ורפלקציה. סיכום ומסקנות, דיון  ,שדה חקר תיאורטי,

 פוסטר או סרטון כגון תוצרב התהליך את מסכמים התלמידים לבסוף

 הדיגיטלי בכלי לשימוש והסבר  דוגמה ראו .דיגיטלי

  

  וירטואלי פא"פ/ במפגש תוצרים הצגת

 מפגשים מס'ל לחלק ניתן היצגים של גדול מס' ויש ידה*במ

 הכיתה. עם ומשתף שלו התוצר את מציג צוות כל

 .מחוון באמצעות עמיתים הערכת לבצע ניתן

 .ורפלקציה סיכום עורכים לבסוף

 הרחבה

  משה"ח של מודל סביבת •

 אריאלי ענבל שיצרה אתר •

 החקר סביבת על והדרכה היכרות מפגש הקלטת •

 במודל

  5-ה חידההי על להסברים קישור עם המפמ"ר אתר •

 יש בתבנית )לצפייה קלאסרום בסביבת חקר תבנית •

 ההנחיות( לפי המתאים הקוד את להכניס

 החקר עבודות להערכת למורה מחוון •

 עם )כניסה משה"ח ודלובמ החברה למדעי חקר בתבנית צופים

 ההנחיות ובעזרת לקישור נכנסים מכן לאחר .אחידה( הזדהות

 חקר בתבנית מוכן תוכן עם חדש למידה מרחב פותחים למורה

 כרצונכם. התוכן את ולשנות לערוך ניתן ה.החבר במדעי

 עם פגישה לזמן או *6552 בטל' בתמיכה עזרילה ניתן שלב בכל

 .זה בקישור פדגוגי-טכנו יועץ

 

  וירטואלי / פא"פ מפגש

 .להשראה ורעיונות דוגמאות לתלמידים מציגים

  .החקר תהליך שלבי את מסבירים

 .בו ולעבוד דלובמו מרחבל הצטרףל כיצד לתלמידים מסבירים

 .התהליך כל לאורך ביחד שיעבדו ,לזוגות מתחלקים התלמידים

 מכאןו ,הבאים במפגשים וההתקשרות העבודה דרך את יםממתא

 .הזוגות מול פרטני יהיה העבודה תהליך כל ואילך

 

 החברה מדעי :דעת תחום
 י"ב :יעד קהל
 מתמשך  תהליך : זמן

 משה"ח  ודלומ  למידה: ניהול סביבת
  

 45 דק׳

 הכנה

 מתמשך תהליך

 נוסף מידע

 30 דק׳

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/nosim-avodot-cheker.pdf
https://view.genial.ly/5e8ccd120548f10dfd577599/horizontal-infographic-review-
https://digitalpedagogy.co/2017/11/08/genial-ly-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99/
https://docs.google.com/document/d/1n5qpWbi6MSyzxWO7geSyIU5zTFa7KhgPI8ficTEz3cg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17_fMUecZnsRhnI7lrPlDD043JSkpQnLz7fyUopofM6A/copy
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/moodle-environment/
https://inbalariely.wixsite.com/seminr
https://www.youtube.com/watch?v=KUaSruDC4dY
https://www.youtube.com/watch?v=KUaSruDC4dY
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/YechidatCheker/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/YechidatCheker/
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/lemida-metukshevet/Google-Classroom1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/mechvan.pdf
https://sandbox.lms.education.gov.il/course/view.php?id=17576
https://edu.gov.il/tech/mbl
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/pluginfile.php/7418026/mod_page/content/46/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%93%D7%A2%D7%AA.pdf?time=1568614255610
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/pluginfile.php/7418026/mod_page/content/46/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%93%D7%A2%D7%AA.pdf?time=1568614255610
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/pluginfile.php/7418026/mod_page/content/46/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%93%D7%A2%D7%AA.pdf?time=1568614255610
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/pluginfile.php/7418026/mod_page/content/46/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%93%D7%A2%D7%AA.pdf?time=1568614255610
https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/ZimunTorim.aspx
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/
https://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj4kfM4IYEdGSn_ZgIXKobfJWMBKfvIlk

