מה קרה הסמסטר?
סמסטר ב' זיכה אותנו בקציר של עשייה ברוכה בתחום למידה פעילה ומערבת ב"אקדמית גורדון"
תהליך הלמידה ברוח הייטק היי ,מעצים את תחושת המסוגלות בקרב הסטודנטים ,מקדם ומייצר חקר והעמקה
של הפרקטיקה .תהליך החקר ,בחירת וקריאת המאמרים ,נעשית בהנחיה צמודה תוך כדי כיוונון והיזון חוזר
מבוקר של הקבוצה והמנחה .כל אלו מפתחים שני רבדים של למידה :א .טיפוח לומד עצמאי ,התנסות בהכוונה
עצמית ובתהליך המייחד את הלמידה /הוראה סביב שאילתות ופרויקטים; ב .פיתוח מיומנות מקצועית
להוביל את היוזמה בבית הספר.
הצוות שלנו השכיל לפתח תכניות חלוץ בתחום זה והוביל מהלכים להטמעה במגוון קורסים ושיתופי פעולה
מיוחדים.
לפניכם חלק מהעשייה הברוכה של צוות למידה פעילה ומערבת ב"אקדמית גורדון" בשיתוף אנשי חינוך,
בתי ספר וגופים נוספים במרחבים העירוניים.

ולסיום ,אני שמחה לבשר שהכנס הארצי יערך בשנה הבאה אצלנו במכללה!!!
תודה לכל התומכים הנלהבים מהסגל האקדמי והמנהלי.
חופשה נעימה
דר' הדס הובר

התקיים בהצלחה יום
העיון ללמידה פעילה ומערבת
ליום העיון הגיעו מנהלים מאזור
חיפה ,מורים מבתי ספר בסביבה,
נציגים ממכללות במרכז הארץ
וסטודנטים מהחוג לאנגלית
ומהמכללה ,יום העיון הועבר על
ידי מרצות מביה"ס הייטקהיי
מסאן דיאגו ועסק בסדנאות
לטיפוח ההקשבה ,הדיון
הסוקראטי ,הטרוגניות בכיתות

ופיתוח כתיבה סביב תוצרים .יום
העיון נועד לסגל ,למורים ומנהלים
הרוצים לעשות שינוי בהוראה
בכיתות.

ביקור מנהלת בית ספר "עגנון-
מנדל" גב' לאה ספקטור
מקליוולנד ארה"ב העמקת הקשר
במפגש עם הצוות .לאה העבירה
לנו חומרים המתארים את
העשייה מגיל הגן עד כיתה ח'
והם מופיעים במודל בחלון
"קהילת PBLחושבת יחד"

תערוכה פעילה מחוזית,
בה הציגו סטודנטים שלנו ,משתלמים ומורות מבתי ספר בחיפה (גם מהחינוך המיוחד) ,איתם עבדנו והדרכנו
בקורסים השונים .בתערוכה הוצגו תהליכי הלמידה והתוצרים אותם הלומדים תכננו ,הפיקו והעבירו לקהילה
בדרכים שונות.

להלן פירוט של שני מיזמים להטמעת למידה פעילה ומערבת בשיתוף בתי ספר באזור:
חטיבת הביניים רוגוזין א' קריית אתא ,מנהלת גב' פרומה צולר מורות ומחנכות כיתות החינוך המיוחד בליווי
אסתי כץ ,מדריכה פדגוגית מהחינוך המיוחד וסטודנטים ממסלול הסבת אקדמאים במסלול החינוך המיוחד
אשר העבירו תהליך למידה מיטבי בנושאים מגוונים הקשורים באקולוגיה.
להלן קישור לסרטון המציג תהליך ארוך שהחל כבר בקיץ שעבר.....

ביה"ס הממלכתי דתי "אריאל" מטירת הכרמל :הטמיעו בשתי כיתות תהליך מיטבי והציגו בתערוכה

קורס פיתוח יוזמות ופרויקטים במתמטיקה  -מירי הילאי
בשעורים הראשונים נחשפו הסטודנטים לרקע ללמידה מבוססת הפרויקטים .שניים משלושת היסודות ללמידה
זו :טיוטות מרובות ,משובים ואירוע מסכם חוו דרך התנסות אישית ובמליאה .הם כתבו טיוטה של קורות חייהם,
דיווחו במליאה ,קיבלו משובים ,ונתנו משובים לחבריהם .לאחר מכן כתבו טיוטה נוספת ,הציגו אותה ושוב
קיבלו משוב .הסטודנטים למדו על היתרונות בכתיבת טיוטות מרובות ,ועל הדרך היעילה והנעימה להעברת
משוב.
בשלב הבא חיפשו הסטודנטים רעיון לפרויקט בדברים ,שהם נלהבים לגביהם ,או בדברים שהתלמידים שלהם
מתרגשים מהם .הסטודנטים גיששו על ידי שיחה עם הקבוצה הנבחרת ,ומצאו מכנה משותף שמסקרן הן את
הילדים והן את עצמם.
בין הרעיונות היו :בניית חדר חלומותיי – בעזרת ספרים מאיקאה וסכום כסף מוגבל שבו ,יוכלו הילדים לעצב את
חדר חלומותיהם .בכיתות ו' יוכלו אף לשרטט את החדר תוך כדי שימוש בקנה מידה – נושא שיילמד תוך כדי
עבודה על הפרויקט .רעיונות נוספים היו :הכנת קיר פעיל בנושא שברים תוך כדי למידת הנושא ,למידת נושא
כמו מידות אורך או סימטריה והכנת מערכי שעור עם הילדים כך שהם ילמדו את הכיתה ,הכנת משחק חפש
את המטמון לתלמידי השכבה ,ועוד...
הסטודנטים נתבקשו לדווח באופן פרטני על שאלות מהותיות כמו :מה צריך לדעת על פי תכנית הלימודים
בנושא? מהם הקשיים? באילו אמצעי המחשה ניתן להדגים? בנוסף נתבקשו לדווח על ,רציונל ,חומרי עזר
נדרשים ,לוח זמנים ,מיומנויות נרכשות ,מטרות ,תהליכי הערכה ,תוצר מסכם ,וקריטריונים להצלחת הפרויקט.
הם התבקשו להתייחס לששת העקרונות בלמידה מבוססת פרויקטים ,ולהדגיש את הדרך ,שבה הם יבואו לידי
ביטוי בעבודה .ששת העקרונות הינם :אותנטיות ,רצינות אקדמית ,למידה יישומית ,חקר פעיל ,הערכה וקשר
לעולם המבוגרים.

לאחר חופשת החנוכה החל תהליך הכיוונון ,הסטודנטים התחילו בהנחיית הפרויקט בבתי הספר ,כתבו טיוטות,
בשעורי הקורס דווחו במליאה על התהליך ,קבלו משובים והמשיכו בהתאם.

סטודנטית העובדת כמורה בפועל כותבת לדר' ליאת מנדלבאום
על חווית ההוראה בחוג למקרא

"תהליך הכנת הפרויקט במשותף היה תהליך מלמד מאוד ומעשיר עבורי .אני מתנסה בפרויקט בביהס בו אני
עובדת .....בשיעורים למדתי על מהות הפרויקט ומבנהו ,על סוגי הפרויקטים וכיצד נכון לבנות פרויקט לפי אבני
הדרך החשובים ,וכמובן השאלה הפורייה .בבית הספר בו אני עובדת סיימנו עכשיו את הפרויקטים .....אני
שמחה מאוד שיצא לי לבנות בשיעורים דגם לפרויקט ולחוות את ההתנסות הזו .הדיונים בקבוצה תרמו מאוד
לחשיבה ולתוצר הסופי .אני ממליצה לשמר את מבנה הלמידה בקורס וללמדו מורים בכל מקצועות הלימוד.
תודה על ההזדמנות ללמוד אחרת בצורה משמעותית".
שימוש יצירתי באייפד בגן הילדים – דוידה פולק
בהשראת למידה מבוססת פרויקטים ( ,)PBLהתחלנו את דרכנו עם השאלה הגדולה" :כיצד ניתן לעשות שימוש
יצירתי באייפד בגן הילדים?"  .בשיעורים הראשונים חקרנו את האייפד ,נחשפנו למסגרת התיאורטית של
פתרון בעיות שיתופי .בקבוצות עבודה ערכנו סיעור מוחין וכל קבוצה בחרה לפתח פעילות המשלבת שימוש
יצירתי באייפד בגן הילדים .הפרויקטים הוצגו בתערוכה מחוזית שהתקיימה בגורדון ולהלן תמונות וקישורים
לסרטונים המציגים את הפרויקטים.
(לחצו על התמונות לצפייה בסרטונים)

אני סקרן בטבע

גינת הפרפרים

כולנו שווים

רב תרבותיות וזכויות הילד בשילוב מצטייני גורדון
מרצה :דר' רונדה סופר בליווי :דר' דיאנה טל

הסיפור שלי

אני מדבר צמחים

קורס רב משתתפים בהנחייתה ופיתוחה של דר' רונדה סופר .קורס זה מלווה בהוראת עמיתים של
סטודנטים מצטיינים שעברו הכשרה להוראת המתודה ללמידה פעילה ומערבת .הסטודנטים
המצטיינים קיבלו קבוצה של כעשרה סטודנטים מקורס רב המשתתפים וליוו אותם בתהליך לקראת
ביצוע פרויקט בנושא רב תרבותיות וזכויות הילד .תוצאות המחקר של קורס זה מוצגים בכנסים בארץ
ובעולם( .המחקר בוצע על ידי רונדה ,דר' חוה וידרגור והדס)
דר' דיאנה טל עוזרת בליווי והנחייה של הקבוצות הרבות .דר' דיאנה טל הצטרפה לשורותינו ומלווה
את הסטודנטים בתהליך בניית הפרויקט .דיאנה הינה מרצה וחוקרת בתחום המנהיגות והתקשורת.
תקשורת בין אישית מילולית ושאינה מילולית דיאנה תורמת רבות לתרבות השיח במסגרת הקורס
והתהליך..
הנושאים שבחרו הסטודנטים השנה עסקו בבעיות חברתיות מגוונות כגון ,השתלבות ילדים עיוורים
במערכת החינוך ,מעמדה של האישה באגדות בתרבויות השונות ,חשיפה לרב תרבותיות במכללה,
קבלת השונה בגן ונושאים רבים אחרים .ממשובי הסטודנטים ניכר כי הסטודנטים עברו חוויה מיוחדת
במינה של יצירת קשר ושיתוף פעולה עם סטודנטים אחרים ממגזרים שונים.
לעיונכם סרטון בנושא קבלת העדה האתיופית בארץ
הסרטון נקרא

שחור ולבן

