
אנחנו גאים להציג בפניכם את תכניות הליווי למורים של עמותת אופנים לשנת הלימודים תשפ"ג.
כל התכניות פותחו על-ידי אנשי העמותה או בשיתוף פעולה משלים עם גופים מקצועיים נוספים.

_______________________________________________________________________________________________________

www.ofanim.org.il :לפרטים המלאים על התכניות
מאחלים לכם שנת לימודים מהנה, מעשירה ומקדמת.

_______________________________________________________________________________________________________

תכניות למורים 

אוריינות מדעית
תכנית לליווי תהליכי חקר מדעי

מהות התכנית: תכנית תלת שנתית לליווי תהליך החקר המדעי בבית הספר. 
איך זה עובד: מנחים של אופנים ומרכז למדע באוניברסיטת תל-אביב מלווים את המורים למדעים 

וטכנולוגיה, לטובת שיפור הוראת מיומנויות החקר המדעי, ופיתוח חשיבה מדעית. 
היתרון שלנו: הליווי כולל הקניית כלים מקצועיים ופדגוגיים ובניית התשתית, שישמשו את המורים 

לביצוע תהליכי החקר באופן עצמאי בשנות הלימודים הבאות.
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הכרת המודל
הנחיה של תהליך החקר בכיתות

כל כיתה מתנסה בתהליך החקר המדעי במשך שעתיים אקדמיות קבועות, במערכת השעות השבועית, 
בין החודשים ספטמבר-מרץ, בהתאם ללוחות הזמנים של משרד החינוך. 

תהליך הליווי כולל:
• הדרכה שבועית של מורי כיתות ה-ו וליווי במהלך השיעור.

• הוראה בכיתה בגישת ה-co teaching של המנחה והמורה.  
• מיקוד בהוראה מפורשת של מיומנויות החקר ומתודות להוראת החקר.

• סה"כ: 20 מפגשים ו-35 שעות הוראה משותפת.
הנחיה פרטנית

הנחיה פרטנית במפגשים אישיים אחת לשבועיים בין המורה למנחה. 
בפגישה נבחן את מה שנעשה ונחווה בכיתה ונתכנן את המפגש הבא. סה"כ: 25 שעות הנחיה. 

העצמה
בשנה השניה המורים מיישמים באופן עצמאי את מתודות הוראת החקר בהקשר נושאי אחר, 

שיגובש יחד עם המנחה. בשנה זו זוכים כלל המורים למדעים )ביחד( בבית הספר ל-10 שעות 
ליווי ועוד 10 שעות ליווי פרטני למורים בכיתה ו'. 

סה"כ: 20 שעות הנחיה פרטנית.

הפנמה
בשנה השלישית המורים ממשיכים ליישם את מתודות הוראת החקר באופן עצמאי, 

אך הפעם הם בוחרים את הנושא.
סה"כ: 10 שעות הנחיה פרטנית.
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הטמעת הדפסת תלת ממד כחלק מפדגוגיה חדשנית
מהות התוכנית: לממש את החזון המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים לקידום למידה 

פעילה וחשיבה מעשית, בעזרת חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.
איך זה עובד: תכנית תלת שנתית להטמעת טכנולוגיה של הדפסת תלת ממד בתהליכי הלמידה בבית 

הספר. הכשרה וליווי במתכונת היברידית 
היתרון שלנו: 

• תרומת מדפסת תלת ממד לבית הספר.
• הכשרה טכנו-פדגוגית וליווי מקצועי ופדגוגי של הצוות החינוכי.

• שימוש במדפסת ככלי חינוכי במסגרת הבית ספרית על ידי צוות בית הספר.
• יצירת קהילה לומדת פעילה להמשך הלמידה וההטמעה.

למידה 
הקניית ידע מעשי ותאורטי בהדפסת תלת-מימד. המשתתפים ירכשו אסטרטגיות למידה והוראה   •

להפיכת הלמידה עם טכנולוגיה ללמידה משמעותית. 
פיתוח יחידות לימוד נתמכות מדפסת תלת מימד בתחומי דעת שונים, לצד דיון בסוגיות העולות   •

משימוש במדפסת במסגרת חינוכית.
קהילת מורים פעילה ומקוונת לטובת התיעצות ושיתוף עם עמיתים.   •

30 שעות השתלמות סדנאית בשבעה מפגשים, חלקם פרונטליים וחלקים מקוונים סנכרוניים, למידה   •
עצמית והתנסויות בכיתה, ו-30 שעות נוספות של מפגשי קהילה פרונטליים ולמידה סינכרונית וא-

סנכרונית במהלך כל שנת הלימודים.

הטמעה
התמקדות בהטמעת הכלי בבית הספר והמשך ליווי המשתתפים

העצמה
הרחבת השימוש בכלי בכיתות נוספות ובהטמעה של 

הכלי בקרב מורים נוספים בבית הספר
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