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الطالب والمعلمون وأصحاب العلم يدرس من خالله تربوي نموذج  ،= أخوية الباحثين المتعددة الثقافات (ת"אחר) أبم"ث

 الدارسين ته إكسابهم  وم   ،في المدارس الثانويةسنوات  10غير معروف. يعمل هذا النموذج منذ حوالي  اعلى السواء موضوع

لتربية والتعليم واعتماد رغبة في التأثير على منظومة اتعليم موضوع الفيزياء ل ةدفعإعطاء و مستحدثة،ة الالمهارات التعلمي  

 م البحث.تعل  ل وسائل

 كسابإلبشكل خاص على تدريب المعلمين وتوظيف المتخصصين في العلوم كخبراء في مجال البحوث فيها التركيز  يتم   

النشاط  ي جرىالفيزياء.  موضوع رجراء الدراسات العملية فيوإلالعمل التعاوني )المعلم والطالب( مجال الطالب خبرة في 

 القلوب. يعمل على تقريبفي مجاالت المعرفة القريبة من مضامين المرحلة الثانوية و البحثي

، إيزوري رجليل معربي مدارس )مانور كابري، أوفيك عبرون 4بين  تعاون، ك2006ألول مرة عام أبم"ث نموذج  ط ب ِّق

 צביר) التكت ل البحثي تسمى هذه المجموعة من المدارس المتجاورة ذات الخصائص الثقافية المختلفة .والسالم في شيخ دانون(

 تكت الت بحثيةأنشئت  وبوحيه ر القطري،ويأبم"ث، ويستخدم كنموذج للتطهو القلب النابض لـ الجليل الغربي  كتُّل. ت(חקר

 رجميع أنحاء البالد.أخرى في 

 أبم"ث أنشئكابري وبدعم من مؤسسة غاليليو برئاسة السيد أفيغدور فيلنتس،  - في إطار رجمعية مانور أبم"ثنموذج  أنشئ

 أبم"ثبهدف تغيير طريقة تدريس موضوع الفيزياء في المدارس فوق االبتدائية من خالل تغيير مكانة المعلم ودوره. بدأت 

تشارك اليوم في نموذج  .كشريك إقليمي في أبحاث الفيزياء في المرحلة الثانوية وفي العلوم والرياضيات في المرحلة اإلعدادية

 ةمتعددعمال نهاريا ، ة، رجولس الشامل، ياني كفار ياسيفهزوي رجسر –تسور  سوالممدارس أخرى:  أبم"ث الجليل الغربي

 التخصصات.

"ث موشي ريخ، معل م لموضوعي الرياضيات والفيزياء، من مواليد الجليل الغربي ومن سكانه. فاز أبمبادر إلى تأسيس نموذج 

ويعمل اليوم على تطوير مجاالت التعلم  ،وية في مجالي الرياضيات والفيزياءز متعددة تقديرا لمبادراته التربموشي بجوائ

 المذكورة بطريقة البحث. 

التي  الك ت اب. هذا 2012" عام أرخميدس"نقطة  تحت اسم للمعلمين الباحثين ك ت اب أنشئ تطوير النموذج من أرجل التوس ع في 

، ةق  م  ع  لى إرجراء دراسات فيزيائية م  المختبرات ع متخصصيو يعمل على تدريب مرشدي البحثموس كوهين عا د. هديري

وشهادة خبير أبحاث تتيح لهم العمل  ،أورانيمفيزياء بالتعاون مع كلية العلى شهادة تدريس  المركز مستكملوويحصل 

 .ةيفيزياء البحثال موضوعفي  رشدينكم

بحثية إضافية في البالد، معظمها في  تكت الت، يتم تطوير ، باإلضافة إلى الجليل الغربيأبم"ث حاليا، على أساس نموذج

 :طرافاأل
 يا، معلفراديم، معالوت ترشيحاساسا ، كفر  -وسط الجليل • 

 تل حاي -في شرق الجليل األعلى • 

 .الشمالي مرج ابن عامرجلبوع ، الناصرة ومنطقة الفي • 

 ، سخنين ، كرميئيل ةرامال،  ةرابعمسغاف ،  - هجليل كرمي

 رثوذكسيةاألو الريالي -حيفا • 

 مركز العلوم -يروحام  -في النقب • 

مجموعة من المعلمين الباحثين يترأسها مرك ز أكاديمي ومدير تنظيمي تربوي لمجموعة مرشدي البحث،  يبحث تكت لفي كل 

 ص مختبر.تخص ِّ م   دعم المرشدين والطالب في أبحاثهمعي، ويعض أصحاب العلم بشكل تطو  بينضم إليها 

 

 :أبم"ثأهداف نموذج 

 

 طالبه. بمشاركةالمعرفة  في إنشاء يساهم يوسيط معرف خالل معلم الفيزياء من مكانة. تغيير 1

 ية.فيزياء البحثال البحث مثل موضوعمهارات و المبادرة تعمل على تنمية حس  . إنشاء برامج تعلمية تجلب المتعة والفضول و2

بين الطالب اليهود  التواسع يزي ِّ م  ت  م  برنامج ، مثل طالب من خلفيات مختلفة. تطوير مهارات العمل الجماعي والتعاون بين 3

 والعرب.

 نفس المنطقة الجغرافية. في ،نيوالمعلم مدراءال ،. التعاون بين المدارس4

 ، أبحاث الطيران.ةيهندسالفيزياء ال، الطاقة المتجددة / التلسكوبات اآلليةمثل  :ين. تطوير مشاريع المعلم5

 د السنوات.منظور متعد ِّ ب، وأخرى في مواضيع أبم"ثالبحث وفقًا لنموذج  منطاق تعل   . توسيع6

 

 :الجليل الغربيفي  البحثي التكت ل -نموذج الممارسة العملية 

 



ع س  و  مع التركيز على الفضول والمغامرة. تشجيع الطالب على اختيار موضوع م   ،م بطريقة البحثالتعل   -المرحلة اإلعدادية 

ع ل البحثم من خالل في األبحاث في المرحلة الثانوية. التعل    .يعلمموضوع  ختياراللفتيات كمشج ِّ

التركيز على مهارات البحث من خالل مع  إضافيتين،العاشر: يدرس رجميع طالب الفيزياء في المدارس ساعتين  فوفص

 م مواضيع الفيزياء البحثية والفيزياء الباحثة بمستوى رفيع.تحضيرا لتعل   تعتبر هذه السنة مشاريع صغيرة. بناء تجربة

مستوى بوحدات تعليمية أو  5% من  45 نسبةب ن على كل طالب فيزياء تقديم بحثالصفين الحادي عشر والثاني عشر يتعي   في

 إضافية(. وحدات 5)وحدات تعليمية في الفيزياء البحثية  5

الدائم لمرشدي البحوث الشباب م التطور الفيزياء البحثية في نطاق مجموعة إقليمية. يمك ن هذا النوع من التعل   وضوعم متعل   يتم  

 إلى رجانب المرشدين من ذوي الخبرة.

 ، ولكن هناك أيًضا مجموعات إقليمية يدرس فيها معلمون وطالب من مدارس المنطقة معًا.معظم األبحاث في المدارس جرىت  

ز األكاديمي في قيادة المرك ِّ ب من الزمالء(لتعل م )ا لدراسة أقران يجتمع مرشدو البحث مرتين في الشهر -ورشة مرشدين 

م ورشة العمل الدعم للمعلم المبدع قد  مجموعة البحث. تطرح في الورشة قضايا متعلقة باألبحاث التي يتعامل معها المرشدون. ت  

 ها.ل حل   إيجاد التي لم يتم   قضاياال لتعامل معمن أرجل االذي يتوارجد غالبًا مع طالبه 

 تطوير مبادرات مثل:ن ك ِّ ي م  ، ورشدين والطالبالم ،ر الشخصي والمهني للمعلمينالبحث مساحة للتطو   تكت لتوفر 

 رياح.للفي نفق  بحثال، الطاقات المتجددة والفيزياء الهندسيةالتلسكوبات اآللية، 

 


