
 2019 -מעבדת החקר למורים חדשים בחקר בכימיה תשע"טבהשתלמות   נושאי המפגשים

מס' 
 שעות

שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה
 מפגש

מירה תמיר  9:00 14:00 6
אורית 

 מולווידזון,

 סינכרוני-מפגש א
 הכרות עם אתר מפמ"ר מעבדת חקר

 יחד עם הלבורנט בבית הספרמלא  2ביצוע ניסויים ברמה 
: רקע מדעי, בטיחות ותכנון 2הכנת דוח מעבדה ברמה 

 ניסוי חקר

  .1 1/7 ב

מירה תמיר  9:00 16:00 8
אורית 

 מולווידזון, 

 פנים אל פניםמפגש 
 היכרות עם המשתלמים

בדרכים ם ויישו , דרישותהיכרות עם תכנית הלימודים
 מעבדת החקר  –שמפתחות הבנה וחשיבה 

להדגשת מיומנויות חקר: תצפית,  1ניסויים ברמה ביצוע 
 פרוש, הצגת תצפיות ותוצאות, בטיחות

  2/7 ג
 6מעבדה 

2. 1 

שירה ארנפלד  9:00 16:00 8
 רים סאבא,

 

 מפגש פנים אל פנים
תכנון ניסוי, הזמנת  סדנא בדגש על מיומנויות חקר: 

 כתיבת טיעון, חומרים וציוד, מגבלות הניסוי, שאילת 
 חלקי 2ביצוע ניסוי ברמה 

, סדנא בדגש על מיומנויות חקר: כתיבת דו"ח חלק א
הזמנת ציוד ,הצגה, ניתוח ועיבוד תוצאות, גרף, טבלה, 

 הסבר התוצאות

  3/7 ד
 2מעבדה 

3. 2 

אורית  9:00 16:00 8
 מולווידזון 

 רים סאבא,
 

 מפגש פנים אל פנים
שאלות, שאלת חקר, גורמים  סדנא בדגש על המיומנויות: 

 קבועים, בקרה מגבלות מדידה, השערה, ביסוס ההשערה/ 
 חלקי  2ביצוע ניסוי ברמה 

דיון מסכם, תוקף מסקנות  סדנא בדגש על המיומנויות: 
 וחשיבה ביקורתית 

 הכנת דוח, הצגה בעל פה של תוצאות הניסוי.
 2ביצוע ניסוי רמה 

 :דיון מסכם סדנה לכתיבת דוח

 4/7  ה
 2מעבדה 

4. 3 

אורית  9:00 16:00 8
 מולווידזון 

 שירה ארנפלד
 

 מפגש פנים אל פנים
 מלא 2ביצוע ניסוי רמה 

סדנא בדגש על המיומנויות:  דיון מסכם, תוקף מסקנות 
 וחשיבה ביקורתית 

 הכנת דוח, הצגה בעל פה של תוצאות הניסוי 
סדנה בדגש על המיומנויות ברמת חשיבה גבוהה וחשיבה 

 ושאילת שאלות חקר נוספות להמשך החקר רפלקטיבית

  7/7 א
 5מעבדה 

5. 4 

 מירה תמיר  9:00 16:00 8
 שירה ארנפלד

 מפגש פנים אל פנים
 מלא 2ביצוע ניסוי ברמה 

 סדנה להכרת מיומנויות הערכה: מחוונים והערכת דוחות 
סיכום  סדנה לחיזוק מיומנויות הערכה של דוח מעבדה

 הניסוי בכיתה

  8/7 ב
 2 מעבדה

6. 5 

שירה ארנפלד  9:00 14:00 6
 רים סאבא,

 

 סינכרוני-מפגש א
דגש על מיומנויות הערכה והתנסות בהערכת דוחות ע"י 

 המשתלמים

 6 .7 9/7 ג

  , מירה תמיר  9:00 16:00 8
 רים סאבא 

 מפגש פנים אל פנים
סדנת התנסות משותפת בהערכת דוחות בשיתוף מדריכי 

 הכימיה
סדנה בדגש על הקשיים והבעיות בבדיקת דוחות 

 התלמידים 
 סיכום כללי ומשוב, הצעות לרצף ניסויים

 11/7 ה
מעבדה/כ

 יתה?

8. 8 

       9. 9 

 סה"כ שעות 60



 


