
 
 

 '. טשכבת  -קטיםפרויסת  למידה מבוס

ביולוגית ורפואית אלא גם   ותגרת את האנושות לא רק מבחינתא מפת הקורונה מג

חברות ומשטרים בעולם כולו מנסים   פוליטית.ו  חברתית מבחינות נוספות, לרבות 

להתמודד עם המגפה בדרכים שונות. בחלק ממדינות העולם משתנים הסדרים  

 . עמהחברתיים וחוקיים כדי להתמודד עם המגפה או במסווה של התמודדות 

לאורך ההיסטוריה מדינות דמוקרטיות ניסו להתמודד עם אתגרים שונים שאיימו  

חלקן קרסו והתמוטטו. בפרויקט הלמידה הנוכחי  חושלו בהצלחה ו חלקן  –עליהן 

זאת בהווה  ולבחון את    ות/צעירים   ות/, להפוך לחוקרים ות/התלמידים  ן/ עליכםיהיה  

 ו/או בעבר. 

 "עקרונות דמוקרטיים בתקופת חוסר וודאות/משבר/מצב חירום.  "  יקט:נושא הפרו

ייקח חלק במחקר קצר שמטרתו   ן /מכם ות/השבועות הקרובים כל אחד 4לאורך 

הבנתנו לאתגרי שמירת הדמוקרטיה בתקופות חוסר וודאות/משבר/מצב  להעמיק 

 חירום. 

תלמידים   4-5תחולקו לקבוצות של  ן/קט( אתם וע ראשון לפרוי)שב בשלב הראשון

 אחר סיעור מוחות אזרחי והיסטורי וסדנת יצירת שאלות חקר כל קבוצה לבקבוצה.  

. השאלות צריכות להיות שאלות פתוחות שאין עליהן  בנושאתיצור שאלות חקר 

כל השאלות אשר ינוסחו בשכבה ירוכזו יחד ומהן נבחר את  תשובה חד משמעית. 

בשאלה אחת שמעניינת    כל קבוצה יהיה לבחור. בסיום השבוע הראשון  הטובות ביותר

 לחקור לעומק.  אותה במיוחד

תלמדו על מציאת וניתוח מקורות מידע מחקריים.   יקט()שבוע שני לפרו בשלב השני

. בסיום  שכבתיכל קבוצה תאתר מקורות מידע איכותיים ויחד תיצרו מאגר מידע 

 . הקבוצתית רשימת מקורות מידע קבוצתית לשאלת החקר  השבוע השני תגבשו

תחקרו את השאלה שבחרתם/ן באמצעות  יקט( )שבוע שלישי לפרו  בשלב השלישי

בסיום   ן./מקורות המידע שברשותכםתובנות ממיזוג ודעתנית ו  חשיבה ביקורתית

 פסקאות המייצגות תובנות וממצאים מרכזיים.השבוע השלישי תגישו 

להציג באמצעות תוצר   ן/ יקט( יהיה עליכם)שבוע רביעי לפרו בשלב הרביעי והאחרון

בעקבות עבודת החקר.   ן/ סופי ויצירתי את הרעיונות והמסקנות שאליהם הגעתם

 תוצר יגולם באמצעות שימוש במיומנות ו/או טכנולוגיה מתקדמת.  ה

לאורך כל תקופת המחקר נסייע לכם/ן בסיעור מוחות, הכוונה והדרכה קבוצתיים  

   מקצועות הרלבנטיים.כל ה תוצר החקר יהווה רכיב הערכה משמעותי ב  ואישיים. 

 ,  עבודה נעימה ובהצלחה

 וצוות חינוך שכבת ט'.  עברית  היסטוריה,מקצועות אזרחות,  יצוות 


