
 במצפה גולן –למידה ב"מרחבים" 

בית הספר  השנה יצא
י הלמידה. לאחר מספר שנים של עיסוק ב"למידת חקר" למסע במרחבמצפה גולן 

, התגבשה בקרב הצוות תפישה ייחודית 21-מוכוונת תוצר ובהקניית מיומנויות המאה ה
להוראה וללמידה, והחלטנו "לקפוץ אל המים..." שכבה ד' נבחרה להיות ה"סנונית" 

 הראשונה. 

 בשנה"ל תשע"ח, ילמדו "במרחבים" שלוש שכבות!

התגבשה למידה אחרת, חדשנית,  בשכבה ד'
תוך קיום למידה מתמדת ודיאלוג פנימי בצוות, יחד עם למידת עמיתים עם חברי צוות 

מרחב למידה דינמי וגמיש (כיתתי "גוונים" מ"נופי גולן". בשכבה זו, יצאנו מן הכיתות, אל 
ו המורים, , אותן בחרו התלמידים אבחבורות למידהחלק ניכר מן השיעורים נלמד  ושכבתי),

בשיעורים שנלמדו ב"מרחבים", עבדו בשיתוף מספר מורים. . על פי הצורך או המקצוע
המורים המקצועיים התגייסו ובנו את השיעורים במתכונת חדשנית ומותאמת. הם הובילו, 

 והמחנכות ומורים נוספים הצטרפו להוראה וללמידה. 

ות יכלו לתת מענה אישי, הפכו ראינו בשכבה כולה, קהילה או משפחה לומדת. אנשי הצו
להיות משמעותיים ויכלו להנגיש לתלמידים דרכי הוראה



מגוונות: הקנייה בקבוצות קטנות, הקניית 
מיומנויות ותיווך ללמידה. שאלנו את התלמידים והם העידו כי עקרונות הלמידה הפכו להיות 

ולמידה מתוך הנעה להם טבעיים: עבודה בקבוצות, שיתוף פעולה בצוות, אחריות אישית 
פנימית. השיח בין הילדים והמבוגרים היה מכבד יותר, מספר אירועי המשמעת פחת, 

 התקיימה למידה והפנמה של הדרך החדשה על ידי צעירים ומבוגרים לאורך השנה כולה.

מרחבי הכיתות יהיו בעתיד, אנו שואפים לפרוץ גם את מגבלות עיצוב המבנים, כך ש
  .או החטיבה נגישים לכלל השכבה

 עקרונות נוספים של "מרחבים":

הלמידה תהיה בחבורות למידה  •
 ככל המתאפשר.

יחידות השיעורים יחולקו בצורה  •
 גמישה.

 הלמידה הפרונטלית תוקדש  •
הנחיה,  30%להקניות קצרות (

 למידה פעילה). 70%
העברת האחריות  –למידה פעילה  •

פרוייקט, ללומד, עבודה סביב 
 שאילת שאלות וכו'.

"עקרון  –הוראה בדרך שיתופית  •
 המשפחה". 

פיתוח לומד סקרן ובעל מוטיבציה  •
 לחקור.

שימוש במיומנות תכנון וניהול זמן  •
 בעזרת כלים שונים.

עיקר הלמידה יתמקד בהקניית  •
 מיומנויות וכלי עזר ללמידה.

חלק מהנושאים ישתלבו באופן  •
 תחומי.-רב

וף פעולה, הלמידה תטפח שית •
  עבודת צוות ולמידת עמיתים.

הסביבה הלימודית תעודד בחירה  •
 ותאפשר הנעה פנימית.

אל הלמידה יתלווה תהליך הערכה  •
 שכבתי.-קבוצתי-ומשוב אישי

למידה רב גילאית וחונכות •



 


