
 "בחוץ לומדים אחרת" 

 שעות  30בנושא למידה חוץ כיתתית בהיקף סילבוס פיתוח מקצועי למורים  

 

 ל:רציונ

בימי הקורונה למדנו כולנו עד כמה הטבע הקרוב לבית חיוני וחשוב לנו, אך דווקא בימי השגרה אנחנו  

ר  ד חינוכי יש חצלכל מוס -ן לכולם זמיהמרחב בחוץ ממעטים להוקיר את הטבע ולהשתמש בו, על אף ש 

ופארק יכולים לשמש זירה ללמידה  ציבורית , בכל יישוב יש שטח שאינו בנוי. כל שדה בור, גינה  או גינה

לפיתוח מיומנויות, כישורים מרחב כו, התומכת בתחומי הדעת הנלמדים בכיתהתית, התנסותית, יחווי

  ותרב ותוכרות מן המחקרים, מור. על אף התועלות הרבות המחיזוק הביטחון העצמיו ורגשיים חברתיים

. המחקרים מלמדים שהשינוי מתחיל בהסכמה על חשיבות  עם הילדים מיציאה החוצה עותנמנ ו ותחושש

הלמידה בחוץ, בהתנסות, קבלת כלים ויצירת תחושת בטחון. כל אלו ניתנים להשגה באמצעות הכשרה 

 מתאימה.  

עי המדעים והטכנולוגיה לקיים למידה חוץ כיתתית  לעודד את מורי מקצותכנית פיתוח מקצועי זו מיועדת  

 . ולהרחיב את ארגז הכלים העומד לרשותם לשם כך 

 

 מטרות: 

 לפתח את הידע, הכישורים ויכולות ההוראה בפדגוגיות חדשניות ללמידה בחוץ ❖

 , ולעודד את יישומן בפועל חוץ כיתתיותלאפשר למורים להתנסות במגוון רחב של פדגוגיות   ❖

 ללמידה וחשיבה יצירתית בקרב המוריםלפתח סקרנות  ❖

ללמידה  לטפח את המוטיבציה ולחזק את תחושת המסוגלות של המורים להוביל מהלך פדגוגי   ❖

   מרחב החוץ כיתתיב

 לחשוף את המורים לסוגי מרחבי פעילות שונים בלמידה החוץ כיתתית  ❖

 

 : עקרונות 

 תתבצע כולה במרחבים פתוחים, מחוץ לכיתה.  בהשתלמות  הלמידה  ❖

המפגשים ייערכו בשטח הפתוח ברמת הנדיב ו/או באתרים במרחב הקרוב, בהם נכיר את   ❖

 .   מפגשיםהמרחבים הטבעיים של משתתפי ההשתלמות שיהיו נכונים לארח 

חלק מהמפגשים יוקדשו להיבט המדעי )התבוננות בתופעות טבע, פעילות חקר( ואחרים יוקדשו   ❖

 יצירה, אומנות, פילוסופיה(רגשיים,  היבטיםלהיבטים נוספים של הלמידה בחוץ )

 במפגשים יושם דגש על שיתוף ולמידת עמיתים, רפלקציה ומשוב  ❖

 במפגשים יושם דגש על למידה פעילה והתנסות מעשית של המשתתפים  ❖



  המפגשיםתוכנית 

 
 

 
 מטלות

 למטלות הבאות: המשתתפים בקורס יידרשו 
 ( 10%הכנת מיפוי למרחבים טבעיים שיכולים לשמש כסביבות למידה ) ❖
 (30%בקרב שאר המשתתפים  ) לפעילות קצרה בטבע והפעלתהבניית מערך   ❖
 ( הכוללת:  60%הגשת עבודה ) ❖

o 50%   ת בטבעלפעילו מערך כתוב 

מספר 

 מפגש
 תאריך  

 

 סיום התחלה המרצה  נושא הלימוד    מקום יום 
סה"כ 

 שעות  

 –סוג המפגש 

 ההרצאה, סדנ 

 וירטואלי, סיור 

1 

רמת   'ב 1.3

 הנדיב 

היכרות ותיאום ציפיות,  

 למה בכלל ללמוד בחוץ? 

המרחב הטבעי: סיור  

 התבוננות ופליאה 

נירית לביא  

 אלון 

16:00 18:30 

 

  , סדנהסיור 3

 והתנסות מעשית 

 

2 

ייקבע   'ב 15.3

 בהמשך 

 –מהתבוננות לחקר 

    ?כיצד לבצע חקר בשדה

 מיפוי מרחבים טבעיים

נירית לביא  

 אלון 

16:00 18:30 

 

סיור  , סדנה 3

 והתנסות מעשית 

 

3 

5.4 

 

רמת   'ב

 הנדיב 

כלים חדשניים בחקר 

אקולוגי בשדה: מדע  

 אזרחי

  /יעל נבון 

נירית לביא  

 אלון

16:00 18:30 

 

  , סדנהסיור 3

 והתנסות מעשית 

4 
ייקבע   'ב 19.4

 בהמשך 

 –הגינה כמרחב למידה 

 רוח בגינת בית ספריא

לביא   נירית 

 אלון

16:00 18:30 

 

סדנה  סיור,  3

 והתנסות מעשית 

 
שעה סינכרונית   זום  'ב 26.4

 להתייעצות אישית  

נירית לביא  

 אלון

התייעצות   1 17:00 16:00

 אישית בזום 

5 

רמת   'ב 3.5

  הנדיב/

ן  מעג

  לכאמי

סדנת סיפור סיפורים,  

תכנון פעילות חוץ 

 כיתתית 

 מרב ברקוביץ' 

נירית לביא  

 אלון

סדנה והתנסות  4 19:15 16:00

 מעשית 

6 
בי"ס גבע  'ב 10.5

 גבעת עדה 

השהות בטבע ככלי  

 מודל גן יער   -ללמידה 

נירית לביא  

 אלון

סיור, סדנה   4 19:15 16:00

 והתנסות מעשית 

 
שעה סינכרונית   זום  'ד 19.5

 להתייעצות אישית  

נירית לביא  

 אלון

התייעצות   1 17:00 16:00

 אישית בזום 

7 

כמרחב ליצירה  הטבע  זכרון יעקב  'ב 24.5

הבעה    –וליצירתיות 

 מחומרי טבע  

 טלי ביכלר

נירית לביא  

 אלון

סדנה והתנסות  4 19:15 16:00

 מעשית   

8 

ייקבע   'ב 7.6

 בהמשך 

  –התנסות עמיתים 

העברת פעילות חוץ  

 כיתתית, סיכום 

נירית לביא  

 אלון

התנסות מעשית,   4 19:15 16:00

 למידת עמיתים

 
ייקבע   'ב 14.6

 בהמשך 

יך חלופי למקרה תאר

 של ביטול/גשם

נירית לביא  

 אלון

    



o 30%  בקרב העמיתים ו/או התלמידים הפעילות  משוב ותובנות מההפעלה של 
o 20%  ולמפגשים השונים משוב ורפלקציה מסכמים לקורס 


