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יכולות  מערכת החינוך שואפת להקנות לתלמידים 

וערכיםמיומנויות ,ידעהמשלבת,מעמיקהלמידה

אתגריעםמוצלחתלהתמודדותיםהבוגראתמכשירהו

 21-ההמאהשלהישראליתבחברההמשתנההסביבה

והתעסוקתיתאזרחית-החברתית ,האישיתברמה

'הבוגרדמות'

למידה מעמיקה באה לידי ביטוי בין השאר  
בלמידה סביב רעיונות גדולים
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גדולרעיוןסביבלמידה 
ת פרטים מנקודת מבט רחבהלמידמאפשרתוהנלמדיםהפרטיםמןגדולה1.
מתרחש בתוך הקשר רחב2.
הדעתבתחוםמרכזית3.
הנושאעליומיומיידעשלמחודשתבחינהמזמינה4.
תלמידיםומעניינתרלוונטית5.
מחוברת לחשיבה ערכית  6.



,  מוקד, רעיון גדול הינו נקודת מבט
ויש  , שלאורו אפשר ללמוד את היחידה
בכוחו להעלות את הבנת הנושא  

הנוגעת לנושאים רבים )לתובנת על 
(.נוספים

.  להלן הצעות לרעיונות גדולים
מוזמנים גם לבחור רעיון גדול  )

(.לאורווללמד את היחידה , בעצמכם

לפעמים חייבים לשנות את התפיסה  

לחלוטין כדי להתמודד עם שינויים

מהפכות הן תוצאה של גורמים רבים

".  קדמה"ל" קדם"יש מתח מתמיד בין 

"מהפכה"שינוי התפיסה שביניהם הוא 

רעיונות גדולים ביחידת לימוד 
בהיסטוריה בנושא המהפכה המדעית

איך נראים רעיונות גדולים  
?בתוך הלמידה



ככל שחירותו של האדם  
הולכת ומתרחבת היא גם  

נעשית פגיעה יותר
תהליכי הגלובליזציה הם תוצר  

אבל הם גם עלולים  , של חירות
-גיאוגרפיה )בחירות לפגוע 

(גלובליזציה

ועוד דוגמאות לרעיונות גדולים

מציאותיוצרהאדם
דימיונותבעזרת

שלובכוחםומחשבותיו
בחייושינוילחוללאלו

על בדיה  -ספרות )
(ספרותית

האדם אינו אלא "
".  תבנית נוף מולדתו

באדם הישראלי 
משתקפת התבנית של  

-גיאוגרפיה )הארץ 
(  מפת ארץ ישראל

חירות ואחריות
היציאה לחירות כרוכה  

בקבלת אחריות  
.למעשים

(ספר שמות-תנך )





? מה צריך לעשות

רעיונות גדולים ' לחלץ'ללמוד 

לקשור את הפרטים אל הרעיון הגדול 

לדון ברעיון הגדול ולבסס אותו על עדויות 

לפתח חשיבה סביב רעיונות גדולים



?נצפההשפעהלאיזו

עובדהביןיבחינוהתלמידים-
ודעה

סקרנותיותריגלוהתלמידים-
בנלמדוהתעניינות

חדשידעלחברידעוהתלמידים-
רעיונותסביבקייםידעאל

גדולים

גדוליםרעיונותלאורללמדיבחרוהמורים-
גדוליםרעיונותסביביהיובכתההדיונים-

הפרטיםהבנתאתלבססיצטרכוותלמידים
 .שלהםהרחביםההקשריםבתוך

הלמידה לאור רעיונות גדולים  -
בחשיבה ודיון סביב ערכיםתלווה 

התלמידים תכלול גם התייחסות  הערכת -
לרעיונות גדולים   



???ומה הרעיון שלכם



http://bit.ly/2PfT4lq

