סיכום פרויקט מיצגים מדעיים תשע"ט
מטרת הפרויקט
חיזוק הקשר בין הקהילות השונות בחבל אילות ע"י יצירת תהליך למידה ועשייה מדעיים משותפים
בין גורמים חינוכיים שונים באזור ,הכוללים את "המכינה הקדם צבאית באר אורה" ,תלמידי ביה"ס
"מעלה שחרות" ומרצים אקדמאיים מ"מרכז מדע ים המלח והערבה" .המיצגים נבנו ע"י חניכי המכינה
והוענקו לתלמידי ביה"ס ביום שיא מדעים.
התהליך
חניכי המכינה עברו תהליך לימודי בנושאים מדעיים שונים ובסופו בנו מיצגים מדעיים אותם העניקו
לתלמידי ביה"ס .החניכים קיבלו הרצאות מפי חוקרים ומרצים אקדמאיים ממרכז מדע בנושאים
התואמים לתכנית הלימודים של ביה"ס ,על מנת שיבינו את התהליכים ויחזיקו בידע המתאים לבניית
הניסוי/דגם שיוצג בפני תלמידי ביה"ס ,ותוך כדי למצוא דרך לאתגר אותם בצורה שתוביל אותם
לתהליך לימודי והתפתחותי שלהם עצמם .לאחר ההרצאות המקדימות החניכים הקדישו סדרת
מפגשים ושעות עבודה לתכנון ובניית המיצגים ,הפעילות המדעית החווייתית לילדים בכיתות ומפגש
חשיפה בפני החוקרים המלווים.
התוצרים
החניכים התחלקו לחמישה צוותים ,כל צוות בחר נושא מדעי שהותאם לכל אחת משכבות ב'-ו' ובנה
מיצגים מדעיים ומערכי שיעור תוך ליווי של חוקרי מרכז מדע .הנושאים שנבחרו הותאמו לתכנית
הלימודים של כל שכבה והיוו פעילות העשרה חווייתית לנושאים שנלמדו בכיתה במהלך השנה .חלק
מהמיצגים נבנו מחומרים ממוחזרים ,אדמה מקומית וחומרים מהסביבה .חלק מהצוותים ביקשו
מהילדים להביא בקבוקי פלסטיק משומשים לפעילות המדעית.
יום שיא
ביום ראשון ה 27/1/19-התקיים בבי"ס "מעלה שחרות" יום שיא מדעים לילדי היסודי 450 .תלמידים
נהנו משלל פעילויות ,הדרכות ,הפעלות ויצירות ,כולן על טהרת המדע 40 .חניכי המכינה הגיעו ליום
השיא בבי"ס כסיום לפרויקט מיצגים מדעיים ,הצוותים עברו בכל הכיתות של השכבה אותה הדריכו
) 3כיתות בשכבה( והעבירו מערכי שיעור ופעילות חווייתית לכל התלמידים.
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רשימת המרצים ונושאי ההרצאות
04/12/18

גבי בנט  -מחקרי אצות וקרקע

06/12/18

איתי עבאדי  -ארכאולוגיה

18/12/18

רחלי ארמוזה זבולוני  -הידרולוגיה

25/12/18

ניצן שגב שאולוב  -התאמת בע"ח לסביבתם

25/12/18

טארק אבו חאמד  -אנרגיה מתחדשת

חלוקת החניכים לצוותים ,גיבוש רעיון לביצוע ועבודה עם ייעוץ וליווי של החוקרים
27/12/18

ליאת לרנר  -מתאוריה למעשה

10/01/19

ליאת לרנר  -המשך עבודה בצוותים

22/01/19

ליאת לרנר  -המשך הנחיית הצוותים

24/01/19

הצגת התוצרים בפני החוקרים

27/01/19

יום שיא מדעים בבי"ס

רשימת הנושאים לפי השכבות
שכבת ב'

מים

מלווה :גבי בנט

שכבת ג'

חומרים )ארכאולוגיה(

מלווה :איתי עבאדי

שכבת ד'

הידרולוגיה ושטפונות

מלווה :רחלי ארמוזה זבולוני

שכבת ה'

התאמות בע"ח לסביבה מלווה :ניצן שגב שאולוב

שכבת ו'

אנרגיה מתחדשת

מלווה :טארק אבו חאמד

תודה לחניכי המכינה הקדם צבאית באר אורה על תהליך מוצלח ומושקע ,תודה לשרית גורן מנהלת
המכינה שהובילה אותם ולמדריכים איציק מתתיהו ואופיר ליכט שסייעו בדרך.
תודה לחוקרי מרכז מדע ים המלח והערבה שהגיעו למכינה ,העבירו הרצאות וליוו את התהליך.
תודה לצוות בי"ס "מעלה שחרות".

ליאת לרנר
רכזת חינוך סביבתי חבל אילות
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תהליך הבנייה
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פעילות חווייתית בכיתות
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