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 מודל למידה מרחוק של למידה רב תחומית  

 . ו'-מכיתות א' ,באופן מובנה ומאורגן ,ית ספר "ניר" בנה מודל ללמידה מרחוקב
 המתאים ללמידה מרחוק.משימת חקר רב תחומית  הכולל

 

בו   ,במרחב מלמדים. "יוצרים עתיד" 360 מרחב חקר שיתופי בבית הספר קיים

  מספר מורים מתחומי דעת: אוריינות, מדעים, אמנויות, ומתמטיקה. ,זמנית

ידה מהבית, בית הספר נערך להמשך למידת חקר באמצעות חדרים לאור מעבר ללמ

 וירטואליים.  

 :אופן העבודה

עוברים ללמידה בקבוצות קטנות  ,מציגים את תכנית הלמידה החקרניתהמורים 

 ע"י המחשב(. באופן אקראישנוצרים רנדומלית ) ,לייםטואבחדרים ויר

דק' ומנהל השיעור מחזיר  15-כמידים דנים על משימת החקר התל ,במרחב הקבוצתי

לשאלון ו אינטראקטיביים, דפי עבודה דיון בתוצריםל, לסיכום :את הקבוצות למליאה

, הקבוצות במהלך השבועסקר ברמת תוכן או ברמת אפקטיביות של הלמידה. 

 . להיפגש ולבצע את משימת החקר ותשנפגשו בחדרים ממשיכ

במרחב , חקר המדעי האת תוצרי פרזנטציה בהתלמידים מציגים  ,שלאחריובמפגש 

בהלימה למציאות  ,כמנוף למימוש עצמי ,לטפח כישורי יזמות במטרה, וירטואליוה

 .21 -במאה ה משתנהה
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 :וירטואלי ו ללמידה רב תחומית במרחב ה דוגמאות

 

 משימת חקר רב תחומיתמפגש מובנה :כיתות ו' 

 נושא: תיכון מוצר סטארט אפ רומאיה

ההמצאות הרומיות הגדולות,  - תיכון מוצר "סטארט אפ רומאי"מפגש מליאה: 

, עוד לפני תקופת 360במסגרת הלמידה של  .שמועברות דרך תהליך התיכון ההנדסי

 הצגת תכנית הלמידה החקרנית.. הקורונה

 

ללא מורים(: משימה קבוצתית בנושא "סטארט אפ עם ו) מפגש בחדרים וירטואליים

 במהלך המפגש ב"זום"  ,רומאי"

שיתוף הלמידה בקבוצה הסבר על תהליך הלמידה החקרנית במהלך חזרה למליאה: 

 . השבוע

 הועברו במליאה. ,יחידת ההוראהשל מצגות ו משימת חקר חודשית

https://drive.google.com/file/d/1G8WCFQ932Hgk7h4ihxnhS7ssGD2

pIt3g/view?usp=sharing 

 

 . 15:30 – 14:30בין השעות ,במהלך השבוע ,תיפגש וירטואליתכל קבוצה 

 בשבוע הבא: הצגת שלב החקירה בתהליך התיכון, בעיות ורעיונות בתיכון המוצר 

 

ה אדריכלית של יחוו את ההמצאות הרומיות בניסויים ובניהילדים במהלך הפרוייקט 

כעת, הם מנתחים את המודלים על פי תהליכי התיכון ועד ההתפתחות . ממש

 –צורך/ בעיה  : לבחון כל המצאה על פי עיקרי התוכנית עליהםהמודרנית שלהם כיום. 

הערכה ושוב בעיה, עד הגעה לגלגול המודרני של הרעיון  -בנייה   –רעיונות  –חקירה 

הנדסה רומית, גיאוגרפיה וריכלות הילדים היסטוריה, אד ,לומדיםהרומאי. בדרך זו

הרומיות  תדרך האוטוסטראדו .)ביקרו באקוודוקטים בכל רחבי האימפריה הרומית(

גם הרבה ביטויי לשון המתייחסים לתקופה )הגם אתה ברוטוס, כל שגילו, למדו 

 הדרכים מובילות לרומא, רומא לא נבנתה ביום אחד ועוד( 

 חידות ושאלות בנושא. מקיימים המשך משימות החקר, , ZOOM-וירטואלי בובמרחב ה

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G8WCFQ932Hgk7h4ihxnhS7ssGD2pIt3g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G8WCFQ932Hgk7h4ihxnhS7ssGD2pIt3g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G8WCFQ932Hgk7h4ihxnhS7ssGD2pIt3g/view?usp=sharing
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 משימת חקר רב תחומית במסגרת :מפגש מובנה  - כיתות ה'

 נושא: מערכת הובלה ומערכת העיכול ה

 מערכת הובלה ומערכת העיכול, הצגת תכנית הלמידה החקרנית.מפגש מליאה: 

ללא מורים(: קבוצות  ך מורה וישבחלק מהקבוצות משוי)מפגש בחדרים וירטואליים 

 .ב"זום"משימה קבוצתית בנושא מערכת הובלה במהלך המפגש ניתנת 

 ,הסבר על תהליך הלמידה החקרניתו שיתוף הלמידה בקבוצהחזרה למליאה: 

 במהלך השבוע. 

 ומצגות ליחידת ההוראהמשימת חקר שבועית 

https://drive.google.com/file/d/1dP_FL7OPwpLR28Yf6bRGdK_vq6InnN

7R/view?usp=sharing 

 

 15:30 – 14:30בוע בין השעות כל קבוצה תיפגש וירטואלית במהלך הש

 .שבוע הבא: פרזנטציה של המחקר המדעי בפני הכיתהב

 

לומדים הילדים על גוף האדם דרך מדעים, אמנות ושפה. הם  -כיתות ה'   תכניתב

עושים תוך שילוב של  ,לומדים על מערכות הנשימה, ההובלה והעיכול, ואת כל זאת

מערכות אינטראקטיביות, אמנות בלמידה מרחוק ואף משתעשעים בביטוי לשון  

שונים שנבנו  קישורים ברי גוף שונים. השיעורים מועברים בכל פעם עםיהקשורים בא

יחד עם מורה  ,בעזרתו הם בונים דגם כלשהו או מודל ,עבורם או בשיעור הצגה

 .coבהנחיה ב  ZOOMלאמנות ומורת מדעים באותו שיעור

 הדריכהושנב יצרה דוגמה  –)דפים אינטראקטיביים  WIZERשימוש בתוכנות כמו:

  https://app.wizer.me/learn/E0UV92למשל: את הצוות 

-שניתן לשלב ב,  - realtimeמצגות אינטראקטיביות ב -  ZEETINGSדוגמאות נוספות: 

ZOOM. 

WIZER דפים אינטראקטיביים( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dP_FL7OPwpLR28Yf6bRGdK_vq6InnN7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dP_FL7OPwpLR28Yf6bRGdK_vq6InnN7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dP_FL7OPwpLR28Yf6bRGdK_vq6InnN7R/view?usp=sharing
https://app.wizer.me/learn/E0UV92
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 משימת חקר רב תחומית  -כיתה ד' 

 נושא: חוקרים חיים בארץ ישראל  בתלת מימדה

 תכנית הלמידה החקרנית. והצגת  חוקרים חיים בתלת מימדמפגש מליאה: 

ללא מורים(: משימה קבוצתית בנושא חוקרים חיים  עם ו)מפגש בחדרים וירטואליים 
 ZOOM-במהלך המפגש בבארץ ישראל 

 שיתוף הלמידה בקבוצה חזרה למליאה: 
 הסבר על תהליך הלמידה החקרנית                       
 במהלך השבוע. 

 משימת חקר שבועית
le.com/file/d/1T8ieIOoDtZQ8TKlOG7vFvZJS9lDwzCrT/viewhttps://drive.goog 

 
 .15:30 – 14:30בין השעות  ,כל קבוצה תיפגש וירטואלית במהלך השבוע

 .של המחקר המדעי בפני הכיתה שבוע הבא: פרזנטציה

 

https://drive.google.com/open?id=1T8ieIOoDtZQ8TKlOG7vFvZJS9lDwzCrT
https://drive.google.com/file/d/1T8ieIOoDtZQ8TKlOG7vFvZJS9lDwzCrT/view

