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 אמבו
מדע : "המיועדות למקצוע החדש) מודולות(ו הוחל בהפעלה ניסיונית של מבניות "ת הלימודי תשננשב

 לתלמידי אשר באורח מסורתי אינ בוחרי נועדשהמדובר במקצוע . ע"בחט) ב"מוט" (וטכנולוגיה בחברה
 .ידות לימודחי 5 וא 3להתמחות במדעי בהיק של 

 ):ח הרריוד" (98מחר " תמצית ההמלצה לגבי המקצוע כפי שהיא מופיעה בדוח להל
יי וגהמדובר במקצוע שיילמד בכל בתי הספר העיוניי והטכנול": ע וטכנולוגיה בחברה המודרניתמד"

 .מידי שאינ מתכווני להמש לימודי בכיוו מדעי טכנולוגי לתלדוהמיוע
ל וייבנה בצורה מודולרית ה מבחינת הנושאי וה "חי 3עדה ממליצה כי המקצוע יהיה בהיק של הוו

לא ללמוד א אחד ' המקצוע יהיה חובה לכל התלמידי אשר החליטו בתו כיתה ט. מבחינת החומר הלימודי
הוועדה ממליצה כי לאחר שלב הניסוי יוכנס המקצוע למסגרת . ל לפחות"חי 3יק של קצועות המדעי בהממ

. בנתיב העיוני והטכנולוגי' בחינות החובה בבגרות ויחלי את המקצועות המדעיי הנלמדי היו בכיתות י
המדע עות ולמוד את מקצ לימשיכו, ל ומעלה"חי 3תלמידי שיבחרו ללמוד לבגרות מקצוע מדעי בהיק של (

 .)ולא יחויבו בלימודי המקצוע החדש' במתכונת הנוכחית בכיתות י
עבור תלמידי שאינ בוחרי בלימודי ' ונה היא להחלי את לימודי המדע הנהוגי היו בכיתות יהכו

ישגי ההמבחינת התכני ו, הוועדה שמעה טענות רבות נגד לימודי אלה. מדעיי כלשה לקראת הבגרות
 .לכולאפוא להמלי על החלפת לימודי אלה במקצוע מדעי כללי, יטהוהחל ,בפועל
התכני נושאי אופי . ש"ש 4030וכל מבנית נלמדת בהיק של , )מודולות(רי הלמידה מאורגני במבניות חומ

 יישומי י וה כוללפיזיקה ומדעי כדור האר , ביולוגיה,  כימיהאינטרדיסציפלינרי של המדעי 
, בגלל האופי האינטרדיסציפלינרי של המקצוע החדש). טכנולוגיהחברהמדע( והשלכות חברתיות וגיילטכנו

ונה אשר עברו השתלמות מתאימה ומקיפה בתכני ילעהכוונה היא שיוכלו ללמדו מורי כל המדעי בחטיבה ה
 . ובפדגוגיה של המבניות השונות

, צפייה בסרטי וידיאו, ולבו ניסויי מעבדהה ישאבהור:  מגוונותאהאת המקצוע תיעשה בדרכי הורהור
התלמיד יוער על כל אחת מפעילויות אלו . משחקי ועבודה ע מאמרי מתו עיתוני מדע ועיתוני יומיי

, יסודי העלוניתפיסה זו מתאימה לגישה החדשה במערכת הח. כחלק מציו הבגרות הכולל של מקצוע זה
ובכלל זה המלצה לשינויי , )ו"תשנ, ל כ"חוזר מנכ(מער הלימודי  של ש של ארגו מחדלישמתבצע בה תה

נויי אלה כוללי שימוש במגוו דרכי חלופיות יש). 1994, פרדוח ועדת ב(במתכונת בחינות הבגרות 
ה בית ספרית רכשה זו ניתנת ליישו במסגרת העיג). 1995, בירנבוי(להערכת הישגי מלבד בחינות ובחני 

שמומל ללמד אותה (ב "דרכי הערכה אלה מתאימות ג להערכת תכנית מוט. ידי פיקוח חיצוני עלושרתאהמ
 ).בשיטות מגוונות

, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה: ב הוכשרו להוראת מקצוע מדעי מסוי כמו"רי המלמדי את תכנית מוטהמו
 :הל תכנית זו ה אשוהבעיות העשויות להתעורר ביי, על כ. חקלאות
 . ורי אינ מכירי טכניקות ואסטרטגיות הוראה והערכה מסוימימה •
 .ורי אינ מכירי את תחומי התוכ שבה לא קיבלו הכשרהמה •

ה נוספת שיש להביא בחשבו היא שלא תמיד המורי מכירי את אסטרטגיות ההוראה יעב
 .הנדרשות

 
ה בדרכי ההוראה וה , )ח"ב בתשנ"מוטלו בהוראת חאשר ה(מנת לסייע לקבוצת מורי משני בתי ספר על 

 . הוחלט על פתיחת סדנה למורי אלה במחלקה להוראת המדעי במכו ויצמ למדע, בדרכי ההערכה
 

 ונות מנחיעקר
 שלאול דווקא ב. נה כללה מורי למדעי בעלי ניסיו הוראה של הרבה שני בבית הספר התיכוהסד

 :ודעות לשני היבטיהיה צור לעורר בה מ, ניסיונ הרב
 ).1995', ממלוק ושות(ב כמקצוע חדש "לדרכי ההוראה ולדרכי ההערכה בהוראת מוט, וכני המקצועתל .1
או קד(אשר מוגדרי כהומניסטי , )'החל בכתה י( תלמידי החטיבה העליונה וכלוסיית התלמידי אל .2

 .ר"די בכיתות מבמידי הלומלוכ לת,  בחרו בלימודי מדעלאואשר ) הומניסטי
 :נו הסדנה נלקחו בחשבו הגורמי האלהכתב
 ).Harrison & Globman, 1988(ולכ יש ללוות בשלבי ההוראה השוני , רי חרדי משינויומ .1
 ).Joyce & Showers, 1988(המעונייני בשיפור דרכי ההוראה שלה , רי ה לומדי מצויניומ .2
 :שי ודרכי הוראה מגוונות טוב יותר א הרי מטמיעי תכני חדומ .3



 משתתפי באופ פעיל בפיתוח דרכי הוראה או הערכה .א
   )Sabar & Shfriri, 1982; Connelly & Ben-Peretz, 1980.( 
 ).Compfell et al., 1994(שתפי פעולה במסגרת של צוות מורי בתכנו עבודת מ . ב 
 
נקבעי ה הקריטריוני וה משקל , ת והערכה בדרכי חלופיותבדרכי מגוונו פי הגישה של הוראהעל

. בחלק מ המטלות השתתפו התלמידי בקביעת הקריטריוני ושקלול. היחסי בהערכת פעילויות התלמיד
ידי מורי וה לע  ההערכה זו .  הערכת עמיתיפעמי מספר העריכו התלמידי את העבודות של חבריה 

התבצעה תו כדי דיאלוג בי מורה לתלמיד והתייחסה ,  התמשכה לאור שנת הלימודי ידי התלמידילע
הערכה כזאת יכולה ג לכלול התייחסות לשלבי שבה התלמיד . לשלבי הביצוע של כל אחת מ המטלות

ראו (מורה הפי הערות ותיו עלדובד מקבל ציו זמני ומתק את עמיהתל: מתק ומשכתב את עבודותיו
 ). מאות בהמשדוג

 
, ב"מר יתמקד בתיאור הסדנה שבה התנסו המורי בדרכי הוראה והערכה חלופיות להוראת תכנית מוטהמא

ת רואת דרכי העבודה בסדנה זו נית לייש ג לעבודה ע מורי במסג. ויכלול דוגמאות שגובשו בסדנה
 . שונות אחרות

 
 ייני הסדנה ותוצריהפאמ
ב שהיו מעונייני ללמד ולהערי את תלמידיה "ו במורי המלמדי מוטמה על מנת לתמינה התקידסה

 :את מאפייני הסדנה נית לחלק לשני תחומי. בדרכי מגוונות וחלופיות
 ;ילויות בסדנהפע. 1
 ).בכיתות(ילויות בשדה פע. 2
 
 ת בסדנהיוילועפ. 1
י משני בתי ספר בהנחיית מור, משתתפי הסדנה. נה כללה מפגשי של ארבע שעות אחת לשבועיידסה

בחרו במפגשי הראשוני את הפעילויות אשר בה , מדרי שהשתל בנושאי חלופות בהוראה ובהערכה
, דיימלטלו על התהובפעילויות אלה נכללו דרכי הוראה ומטלות אשר . ביקשו להתמקד ועליה דנו בסדנה

פעילויות "תתפי הסדנה בחרו בה היו הפעילויות שמש ).ראו דוגמאות בהמש(וקריטריוני להערכת 
 .ב"ופעילויות כלליות לתכנית מוט) פעילויות שליוו הוראת מבנית מסוימת" (צמודות מבנית

 :ב שנבחרו לדיו בסדנא היו אלה"ילויות הכלליות לתכנית מוטהפע
 ;"טכנולוגיה בשירות האד "יכו  סודתבע •
 ;ודה ע קטעי עיתונותבע •
 .בוריבת עלו הסברה לציתכ •

 :היו אלה" צמודות המבנית"ילויות עפה
 ;)ז"תשנ, ממלוק" (המדע כישות מתפתחת"במסגרת לימוד " אד מאחורי המדעה" •
 ).ח"שנ ת,כה" (תרופות וסמי, מוח"בוד נתוני והצגת במסגרת הוראת יע •
בית ספרו התאי אות בא כל מורה , לתלמיד" ניירות העבודה"תפי הסדנה גיבשו את תשמ •

 .מידיולתל
 

במטרה לבצע , זאת. רי הפעילו כל אחת מהמטלות בבית ספר וחזרו לסדנה ע עבודות התלמידיהמו
ושקלול ליעדי  הערכה משותפת של המטלות תו מת דגש לבדיקה מחודשת של התאמת הקריטריוני

את  שדלשקול מחובכל שלב היה צור , בילכיוו שכל אחת מ המטלות נעשתה בש. אשר הוצבו מלכתחילה
פעילות ". בדיקה מחודשת של התאמת קריטריוני"הייתה חשיבות רבה לפעילות זו של , ביצועו ואת הערכתו

 .ידי התלמידי ובהערכת המטלותזו נעשתה תו דיו בקשיי שהתעוררו בביצוע המטלות על
גדרת מטלות ביצוע הדבר התבטא בה.  בעבודתתל הסדנה העידו המורי שחלה התקדמות משמעותיבמה

 . ברורות יותר ובהרגשת שליטה וביטחו בהערכת המטלות
 
 )בכיתות(ילויות בשדה עפ. 2
בהצגת הפעילויות הובהרו ה דרכי ההוראה וה ). ראו פירוט לעיל(גו פעילויות השדה אשר נדונו בסדנה צוה

 .דרכי ההערכה
 
 עילויות שאינ צמודות מבניתפ. א
 
 "כנולוגיה בשירות האדט "ודת סיכו עב) 1(

ב העוסקי ביחסי הגומלי מדע טכנולוגיה "מתאימה מאוד לנושאי מוט" טכנולוגיה בשירות האד"ודה העב
נותב נושא , באחד מבתי הספר הנושא אופי התיישבותי. יודוחברה וניתנת כמטלת סיכו לקראת סיו הלימ

 :ההעבודה לכיוו ביוטכנולוגי
 ".ביוטכנולוגיה בשירות האד"תרת  נושא התוא את הכובחר



 
 "הביוטכנולוגיה בשירות האד"כת העבודה הער
 :כת העבודה תתבצע בשלושה שלביהער

 .10% מקורות , שאילת שאלות, עת נושאצה . 1
 .20% רשימת מקורות מעודכנת , ראשי פרקי, השלד כולל הקדמה מפורטת. שת שלד העבודהגה . 2
 .70% שת העבודה המלאה גה . 3
 

 : פירוט שלבי העבודהלהל
 

  שלב אטכנולוגיה בשירות האד ביו
 
 ".ביוטכנולוגיה בשירות האד: "צע נושא לעבודה אשר תוא את הכותרתה. א
 
 .ב שאלות אשר במהל העבודה תענה עליהכתו. ב
 
 .יי את המקורות שתתבסס עליה בעבודתצ. ג
 
 

  ל עד ה"להגיש את המטלה הניש 
 .ציו הכולל על העבודההמ 10% זו תוער כחלק מעבודת הכוללת וערכה המטל

 
 ". נושא מעניי"קשה היה למצוא , ב של בחירת הנושא היה בחלק מהמקרי ארו ומייגעהשל
ו מגוו בהני, מפעלי ביוטכנולוגייתלמידי, הוריתלמידי, מורהתלמידי, תלמידיות תלמידישיח

 .נושאי מענייני
 

 ' שלב בו טכנולוגיה בשרות האד הבי
 

תיבת בכהגיע השלב הבא , ר שבחרת נושא והצגת את השאלות שאתה מעוניי לענות עליה בעבודהלאח
 .ציו הכללי של העבודההמ 20%שלב זה מהווה . העבודה

 . פירוט המטלה והשקלול להערכתהלהל
 
 30% תיבת הקדמה כ. א

 תכלול תקציר של העבודה וכ את הסיבות לבחירת הנושא מנקודת מבט אשר,  להגיש הקדמה לעבודהעלי
 .אישית
 :גמהלדו
 דתי תעסוק ב עבו

 
 תי לכתוב עבודה בנושא כי בחר

 
 .ג דרכי אחרות לכתיבת ההקדמה תתקבלנה בברכה, בכמו

 
 50% ניית שלד העבודה ב. ב

הפרקי יכללו תשובות לשאלות שהצגת הקפד שראשי .  להגיש ראשי פרקי של העבודה בסדר הגיוניעלי
 .'בשלב א

   . א
  . ב
  . ג
 
 20% שימת מקורות מפורטת ר. ג

 .א שברשימת המקורות שהצעת נמצאות התשובות לכל השאלות וראשי הפרקי שהצעתווד
 

  לא יאוחר מה' להגיש את שלב ביש 
 
. ולכ בוטלה דרישה זו, א קשה מדיהדרישה לכתוב תקציר בשלב זה היש כדי עבודה נית היה להבחי תו

ידע בי המקורות השוני ובניית שלד  מהצלבת, עיקר המאמ הופנה לחיפוש מידע במאגרי מידע שוני
 .העבודה

 
 



  השלב האחרו" וטכנולוגיה בשירות החברהבי"
אשר כל ,  המהווי את שלב העבודהיר שיש ל הקדמה המתארת במה תעסוק העבודה וכ ראשי פרקלאח

 .לסכ ולייפות, להרחיב, לפתח": בשר"נותר הוא להוסי את ה
 

 :ודא שהנושאי הבאי יהיו מטופלי, תצעגרת ראשי הפרקי שהבמס
 

 :שאי והערכתהנו
 10% מה הקד
 15% ? תפקידה של הטכנולוגיה שבחרתמה 
 15% ?  העקרונות המדעיי שעליה מושתתת הטכנולוגיהמה
 15% ? לוגיהד מתבצעת הטכנוכיצ
 10% ונות וחסרונות של הטכנולוגיה יתר

 10% ר אח* 
 10% ו סיכ
 5% רות מקו
 2x5.4 ( 10%(מקוריות , אסתטיקה, הדפסה, סדר

 .משהו ייחודי ל: ראח* 
  : ד אחרו להגשת העבודהמוע

 
 .ד בהקשר לצורת הכתיבהובייח, "הבעה"יבת העבודה נעשתה בשיתו המורה לתכ •
 . בסביבת מגוריה" מפעלי ביוטכנולוגיי"בודה ביקרו התלמידי בכמה הל העמב •

 : גמהודל
ידי הנדסה גנטית וה ה על, ידי הכלאותפעל העוסק בשיפור תכונות פרחי ציפור ה עלמ  .1

 .ידי הקרנות בכור בנחל שורקעל
 .וספי מחלב תאונעל המייצר גבינות ומוצרי חלב פמ . 2
 .ממשק ברפתעל העוסק בפמ . 3

ושבי שבה מתגוררי התלמידי גרמו לתחושת במ" מפעלי ביוטכנולוגיי"ודות שנכתבו על בע •
 .כלשו התלמידי, "ברי החכמי המתבצעי במושבנוהדעל "גאווה 

 .נשי שטופלו בדר זואהוא כלל ג ריאיו ע . זכה לפופולריות רבה" גופיתהפריה חו"שא ונ •
. להארות ולהערכה, להערות, התלמידי את עבודת וזכו להתייחסות המורה כל שלב הגישו רחא

התלמידי תיקנו את עבודת בכל שלב ושיפרו בעקבות כ את ציונ בשיעור מחצית ההפרש בי 
 .הציו לעבודה הראשונית והציו לעבודה המתוקנת

 
 ודה ע קטעי עיתונותעב) 2(

, וכהנמאו יכולת /מקצועות המדעי מטעמי חוסר עניי ולוסיית התלמידי שבחרה לא להתמחות באוכ
מאופיינת בהתעניינות מועטה בכתבות העוסקות בנושאי מדעיי פופולריי בעיתונות היומית או בירחוני 

בתקווה , יינלכ בחרנו במטלה אשר תיאל את התלמידי לחפש כתבה המעוררת בה ע. מדעייחצי
 .לתחו עניינ יינות נוספת ותפתח בפניה עול שהיה בעבר מחושהתעמקות בכתבה תוביל להתענ

 : פירוט המטלה כפי שהוצגה בפני התלמידי בתחילת שנת הלימודילהל
 

 . . . . . .העיתונות מ 
לא , העוסקות בנושא מדעי כלשהו, ל שנת הלימודי הקרובה עלי למצוא שתי כתבות בעיתונות היומיתבמה

 :מאמר על פי המתכונת הבאה/כתבה העלי לעבד את.  ישירות לחומר הנלמד בכיתהבהכרח נושא הקשור
 .א את הכתבהרק •
 .צא מושגי לא ברוריוה •
 ).בעזרתי, ובאי מוצא(לקסיקו מדעי , ספרות עזר, ר אות בעזרת מילואב •
 .לות המקשרות את הכתבה לתחומי ידע אחריאר שאלות מתאימות לכתבה וכ שבח •
 . ות שחיברתה על השאלנע •
 ושנייה לא יאוחר , ונה יש להגיש לא יאוחר מאשה רכתב
 . כמוב נית להגיש את העבודות מוקד יותרא, מ

' בלהדרי ולייע בימי , לעזור, אני פנויה לשמוע. כדאי מאוד להיפגש אתי להדרכה, ר עבודה ראשוניתלאח
 .תא מראש את הפגישות ליש. בשעה השמיניתבאות שעות וביו רביעי ' בימי ג, בשעה שלישית רביעית

 .ל היא חלק בלתי נפרד מציונ הסופי"ת העבודות הנהגש
 !דה נעימהעבו

 
. להתייעצות ולתמיכה, לעזרה, תלמידמורה, שיח מתמשדו: ה זו מציגה היבט חשוב של שיטת העבודהמטל

 .ה הוא מאבני היסוד של הערכה מתמשכתזעיקרו 
 .)שרות לטפל בדר דומה בכתבה מצולמת אשר הוקלטה מהטלוויזיהלמידי ניתנה אפלת(



 . תורגלה בספרייה מטלה על כתבה שהמורה בחר,  שביצוע המטלה יהיה ברור לתלמידיכדי
הכוללות את , רטות יותרוקיבלו התלמידי הנחיות מפ, בות קשיי שהתעוררו תו כדי ביצוע המטלהבעק

 :שקלול ההערכה
 

 ל כתבה מהעיתונות עת עבודהטריוני להערכקרי
 15% צאת מושגי וה •

 .תדל להוציא מושגי רבי ככל האפשרשה
 20% בר המושגי סה •

 .רשו ליד ההסבר את מקורו. מילוני ולקסיקוני, עזר בספרי עזריה
 40% בור שאלות יח •

 ;אלות צריכות להיות מנוסחות בצורה ברורהשה
 ;ע בכתבהפישובות לשאלות אמורות להותה
  ;וי לחבר שאלות המעוררות ביקורות על הכתוב בכתבהצר
 .ת לחבר שאלות המקשרות את הכתוב בכתבה ע תחומי ידע נוספי שנלמדו בכיתהינ

 20% ובות לשאלות שת •
 .ובות קצרות וממצותשת

 5% ר וארגו דס •
 .כתב קריא והגשה אסתטית,  על עבודה מסודרתדפקה
 .לאפשרות תיקו ולבסו לציו סופי, מני זכאי לציו זמניק תלמיד אשר עומד בלוח ז ר!רוכז

o ודה נעימהעב! 
 

בכל מטלה נקבע . טת הערכה זו באות לידי ביטוי אפשרויות התיקו והשיפור בעקבות הערות המורהבשי
הציו הסופי (קו אחד תיבדר כלל הגישו התלמידי רק . ההגשות הנוספות השקלול של הגשה ראשונה ושל

 ). 40% שה נוספת גה, 60% הגשה ראשונה : דר הבאהחושב ב
 : כדי בדיקת עבודות התלמידי התעוררו קשיי מספר בהערכת עבודתתו

 .בטענה ששאר המושגי ברורי לה, מידי הוציאו מעט מושגילת •
 ולכ ה לא שאלו שאלות על כל היבטיה של, הנחיה ברורה לתלמידי לגבי מספר השאלות  הייתהאל •

 . הכתבה
 .מידי שבחרו כתבות ארוכות התקשו יותר בעבודתלת •
מילו המושגי : לדוגמה, עברה מטלת העיתונות שינוי במחצית השנייה,  להתגבר על חלק מ הקשייכדי

.  לאד שאינו בקי במדע וחייב את התלמידי לערו מילו מושגי מקידהיה מיוע, שהיה על התלמיד להכי
 :להלהל פירוט המט

 
 . . . . . .העיתונות מ 
במחצית . צית הקודמת הגשת עבודה על כתבה מדעית הלקוחה מהעיתונות היומית או מכתבי עת מדעייבמח

 .א הטיפול בכתבה יהיה שונה, זו עלי לבצע מטלה דומה
 :וט המשימה וכ שקלול ההערכהר פילהל
 .30%  בנושאי מדעיי אשר יעזור לקורא שאינו בקי, לכתבה מילו מושגי ורע •
 .15% ר את אחד המושגי המרכזיי והרחב עליו מספרות עזר חב •
 .15% משפט אחד לכל פסקה , תק מהכתבה משפטי מפתחעה •
 .25% וב תקציר לכתבה תכ •
 .15% '  לתכנית הלימודי וכושרק, ביקורת, עניי אישי?  מחבר אות אל הכתבההמ •

 
  .להגיש את הכתבה עד היש 
, לעזור, אני פנויה לשמוע. כדאי מאוד להיפגש אתי להדרכה, או עבודה ראשונית/ר בחירת הכתבה ואחל

 .פגישותהיש לתא מראש את . באות שעות' בימי ג, בשעה שלישית רביעית' להדרי ולייע בימי ב
 !ודה נעימה עב

 
דרישה לביקורתיות ולמעורבות ה, ט נוס בהערכה שבא לידי ביטוי במטלה הוא החלק האישי של התלמידהיב

סעי זה אפשר לתלמיד לבדוק היכ עולמו הפרטי משתלב בעול המדעי ולגלות שהמדע . אישית בנושא
 . שהוא שיי אליהההיישוב שלו או החבר, במקרי רבי הוא חלק מסיפור משפחתו

, צה בצפו הארמחלת הכלבת אשר פר:  שבחרו התלמידי לעבודה בכתבותיה מגווני מאודישאהנו
אסטרואידי אשר עלולי להתנגש , חיסו למחלת האיידס, הנשק הביולוגי אשר איי עלינו מכיוו עירק

רופות ת, שהיא  בי מוח גבר למוחההשווא, חמצניצבעי לנטרול פחמ חד, סוללות חשמליות, בכדור האר
 .התמכרות לסמי ועוד, דיכאונוגדות
חיפוש במקורות מידע לצור , תלמידדיאלוג מתמש מורה: משיגה מספר יעדימטלת העיתונות : כולסי

כל זאת בתקווה שבעתיד . הכנסת נושא מדעי אקטואלי לעולמו הפרטי של הלומד, הכנת מילו מושגי



א , זה גוהיה רצוי להרבות במטלות מס. ג על קריאת כתבות העוסקות בנושאי מדעיילהתלמיד לא יד
 .כדאי לאמ מטלה זו ג לתלמידי המתמחי. טלות הנוספות הדבר לא ניתמפאת עומס המ

 
 יבת עלו הסברה לציבורכת) 3(

פשרת לו להתבטא אא מ, בת עלו הסברה לציבור בנושא מדעי דורשת מהתלמיד שליטה בתחו התוככתי
 למטלה זו חשיבות רבה ,כמו כ. 'ציור קומיקס וכו, איור, כתיבה יצירתית, כתיבה לוגית:  דרכיוובמג

ור בתחו מדעי ביצ ניתנת לה ההזדמנות להיות מקור הידע לב "בבניית הדימוי העצמי של תלמידי מוט
 .כלשהו
השנייה בעקבות גירוי  וסקר מודעות בציבור האחת בעקבות,  שתי דוגמאות לכתיבת עלוני הסברהלהל

 . כעלו הסברהמציאת התשובות והצגת, שאילת שאלות, סקרנות התלמידי
 
 סקר בציבור והפקת עלו הסברה בנושא הממיר הקטליטי) א(

ביצעו התלמידי סקר , גרת הדיוני על זיהו האוויר הנוצר בעקבות שרפת דלקי במיוחד מכלי רכבבמס
 .מיר הקטליטיהמ ועמדות בנושא עהבודק יד

 
 ו בנושא הממיר הקטליטישאל

 
 :ותשאל

 ?י יש ל ממיר קטליטאה . 1
  ?  אתה יודע מהו התפקיד של הממיר הקטליטיאה .2
 ?א אתה יודע באיזה חלק של הרכב מתקיני את הממיר הקטליטיה  .3
 ? אתה יודע מדוע חייבי להשתמש בדלק נטול עופרת במכוניות שבה מותק ממיר קטליטיאה .4
 ? אתה חושב שהוג לשל מחיר גבוה עבור הממיר הקטליטיאה .5
 ? אתה רוצה מעוניי במידע נוס בנושאאה . 6
 

 : דוגמה לד איסו נתונילהל
 

  הנשאלימ לא/ובת הנשאל כשת  הנשאלש 
 

  
 .קריסנ 100ג כלל המד
 .צת תלמידי הייתה אחראית על עיבוד הנתוני ופרסומ בכיתהקבו

 עלו הסברה בנושא הממיר ולכ תלמידי קיבלו מטלת רשות להכי, נסקרי ביקשו מידע נוס מה80%
 .הקליטי

 :פי הקריטריוני הבאיכת עלו ההסברה התבצעה עלהער
 80%  רחב  הע ממוקד ברור ופונה לציבורמיד
 20%  אסתטיקה ויצירתיות , ההפק

 
 עלו הסברה בנושא הרדו) ב(
 

 ...  אורב לנו במרתפירדו
 .לי לחבר עלו הסברה על גז הרדוע . א

 .כלוסיית היעד את אועבק
 .ב בשפה ברורה וידידותית לקוראכתו
 . את המידע על הרדו והכנס א ורק פרטי רלוונטיימיי
 .י מדויקיי שכל הפרטי המדעודא
להביא למודעות הציבור את בעיית הרדו ולספק לציבור דרכי להתמודד ע : ר את מטרת העלוזכו

 .הבעיה
 .רה אסתטית ואטרקטיבית שתמשו את הקורא ההסברה חייב להיות ערו בצועלו
 .גרפי ותמונות מתאימות,  יכול לצר איוריאתה
 .קומיקס או דר יצירתית אחרת, ו יכול להיכתב בצורת סיפורהעל

 .עד התארי , שת העבודה יכולה להיות בזוגותגה 
ו באחוזי בקביעת הציו כמו כ ציי ליד כל קריטריו את משקל. צע קריטריוני להערכת העבודהה . ב

 . הכללי
ריטריוני הסופיי הקלאחר דיו בכיתה ייקבעו . עת קריטריוני להערכה תוגש עד התארי הצ

 . ובאו לידיעתוי העבודה תלהערכ
 

הדיו . ו התלמידי בקביעת הקריטריוני להערכה ושקלול הינו דוגמה נוספת של ההערכה החלופיתשית
 :לפי הפירוט הבא, שתי מערכות קריטריוני להערכה" הוליד"קביעת הקריטריוני שנער ע התלמידי ל



 
 :לו הסברה לציבור על גז הרדו עטריוני להערכתקרי
 :י התלמידי" פירוט הקריטריוני ושקלול כפי שנקבעו עלהל
 ":מרובעת"דה עבו

 60% * טי מדעיי מפורטירפ •
 25% מוש במושגי מדעיי יש •
 15% אסתטיקה נו וגס •

 
 ":יצירתית"דה ועב

 50% * טי מדעיי מפורטירפ •
 15% גי מדעיי ושמוש במיש •
 35% נו ואסתטיקה גס •

 :טי מדעיי מפורטיפר* 
 ? הרדו" בנות"צד נוצרו הרדו ויכ •
 ?י השפעתו הרפואיתהמ •
 ?כ הרדו מצטבריה •
 ?צד להפחית את הצטברותו בבתייכ •
 ?ו בדיקה בבית וכדי לקבל אינפורמציה נוספתי צרי לפנות כדי לערמל •

 
 עילויות צמודות מבניתפ. ב
 
 "המדע כישות מתפתחת" במסגרת הוראת המבנית " אד מאחורי המדעה" )1(

אשר פעלו , נחשפו התלמידי למדעני רבי" המדע כישות מתפתחת"הל לימוד המבנית מב 
די כדי   היו פורצי דר בתחו המדעי והיו אמיציחלק א. בתקופות שונות והאמינו בתאוריות שונות
, תוחבויות נורמות חברתי, י כל מדע מסתתר סיפור חיירמאחו. לצאת נגד התאוריה המקובלת בתקופת

באמצעות המטלה המובאת להל נחש התלמיד . וכמוב סיפור עבודתו המדעית, מסתתרת תקופה היסטורית
 .ו של המדעלנקודות הללו ויצר קשר ע עולמ

 
  העומד מאחורי המדעהאד
 :מתחומי המדע השוני, לפי נטיות לב,  במדעבחר
 .אבוגדרו, בויל, מנדלייב, קבנדיש, בלק, פרצלסוס, דלטו, פריסטלי,  לבואזיהמיה יכ •
 .אינשטיי, מארי ופייר קירי, רתרפורד, תומסו, ניוטו, גלילאו,  קופרניקוסזיקה יפ •
 .פאסטר, דארווי,  מנדלולוגיה יב •
 מדע אחר  כל •

 
 :השתדל לכלול בעבודה את הפרטי האלה. ב עבודה על המדע שבחרתכתו
 ;ע קצר על התקופה שבה חי המדעקר .א
 ;)האד העומד מאחורי המדע(פור חייו של המדע יס .ב
 ;אור עבודתו המדעיתית .ג
 ;או תאוריות חדשות שהציע, וריות שבה האמיאת .ד
 ;תו העיקרית למדעומרת .ה
 ;בכלל, בפרט ולתרבות האד ,כו אשר יכלול את הערכת האישית לעבודתו ותרומתו למדעיס .ו
 .ימת מקורותשר .ז

 .לסדר ולאסתטיקה, תו מת דגש לעריכה, בודה תוגש מודפסתעה 
 

ליה ראשי הפרקי שהתלמיד התבקש להתייחס א. לה דרשה מהתלמיד איתור מקורות מידע וארגונהמט
לדלות את החומר מבי  אלא חייבו אותו בחלק מהסעיפי, פשרו לו להעתיק קטעי שלמי מהמקורות אלא

 . לאחר קריאה ועיו, או ממבט כללי על הכתוב, השורות
החל במורי המדע השוני וכלה במורי ההיסטוריה , ה זו יצרה סביבה עבודת צוות בקרב מורי בית הספרמטל

כמו כ התבקש כל תלמיד . להתמקד בתקופת חייו של המדע מנקודת מבט היסטוריתאשר עזרו לתלמידי 
" ציר הזמ" לופרומוצגי אלו צו, אמרה שאמר או שנאמרה עליו,  תמונהא משהו אופייני למדע ילהב

מדעני ותאוריות , הוכ במסגרת הוראת המבנית על מנת למק אירועי" ציר הזמ. "שהכינה הכיתה
 . הרגיש כל תלמיד שהמדע שלו קיבל מקו של כבוד כ.שונותבתקופות 

 
 
 



 
 
 

 : שבו כותב המורה את הערותיו לתלמידה דוגמה לד הערכלהל
 : התלמידש 

  
 "האד מאחורי המדע"הערכה לעבודה ד 

 :המדעש 
 

 רותעה  סופירע ו לסעייצ קלשמ 
  הסעילש    

 
 10%  קצר על התקופה שבהרקע
 .המדעחי 

 
 20% האד (ור חייו של המדע סיפ
 ).מד מאחורי המדעהעו

 
 40% .ור עבודתו המדעיתתיא

 
 5% , ריות שבה האמיתאו
 ,תאוריות חדשות שהציעאו 
 .מתו העיקרית למדעתרו

 
 10% .יצירתיות, ארגו, סדר

 
 5% .מת מקורותרשי

 
 

 : ...................................  ציו
 

  : ות כלליותהער
  

 
נשאלו התלמידי באחת השאלות , ב"יונות שנערכו ע תלמידי לאחר סיו שנתיי של לימודי מוטברא

רבי מהתלמידי ציינו שאהבו במיוחד מטלה זו וציינו שנגלה לה ". ?מדוע? אילו מטלות אהבת במיוחד"
ייחסו לתגליות תה אי, טכנולוגיות היו אז ההיה מעניי לראות אי: "... עול חדש שלא היה מוכר לה

 ...". , אי הגיבו כאשר מדע אחר הביע דעה שונה, שלה
, היה מעניי לקרוא עליו, האיש עצמו היה מדע מאוד דגול, סיפור חייו, עבודה על המדע: "... וספתנידה תלמ

 ".יפיפצקוד לא יצא לי לדעת על מדעני באופ ס, העבודה הרחיבה לי אופקי
 
 "תרופות וסמי, מוח" במסגרת הוראת המבנית גרפיי ומילוליי , סכמטיי: תוני והצגתבוד נעי) 2(

 ".תרופות וסמי, מוח"ודה לקוחה מתו המבנית העב
סרטוט : ודה עוסקת באזורי תפקוד שוני במוח תו כדי פיתוח מיומנויות של הצגת מידע בדרכי שונותהעב

 .פ מילוליסרטוט גרפי והסקת מסקנות באו, סכמטי
 

 ? יש הבדל בי מוח אד למוחות בעלי חיי אחרי לגבי חלוקת תפקידיהא
לפני מפות . בבעלי חיי נית להשיג נתוני לגבי הקשר בי תפקוד מסוי ובי האזור במוח שאחראי לוג 

, ראייה, שמיעה, הרחה(זורי תחושה  אהמפות מייצגות תפקוד לפי. של קליפת המוח של שלושה יונקי
 .אזורי תנועה ואזורי קישור, )תחושות גו

 
 
 

 ראיו
 
 
 



 
א במציאות החד , המוחות מוצגי בגודל דומה למטרות התרגיל. חד וחולדה, אד: ות שלושה יונקימוח
 .העכבר הוא היונק הקט ביותר בעולדמוי

 
 : עיבוד הנתונימהל

וספור כמה משבצות מייצגות את שטח המוח בכל ייר מילימטרי שקו על כל אחד מהציורי  ניש .1
 .מקרה

 .גות את האזורי המתאימי לכל אחת מ היכולותצור בצורה דומה כמה משבצות מייפס . 2
את היחס בי מספר המשבצות שמייצג יכולת מסוימת לבי מספר המשבצות , עבור כל ציור, בשח . 3

 ). התוצאה באחוזיבטא את, לנוחות ההשוואה(וח כולו המות את ארהמת
 .ו את הנתוני בטבלהשר . 4
 .פי בחירתג את התוצאות בדר גרפית על צה . 5
 . במשמעות התוצאות שמצאתוד . 6

 ?מהו, א כ?  יש קשר בי ממצאי לבי סביבת החיי וצורת החיי של בעלי החייאה 
 וג של חלקי גו שוני בקליפת המוח  סמ היכרות ע בעלי חיי שוני ומה שלמדת לגבי ייצלע . 7

 ?רחב יותר ביחס לחלקי גו אחרינבאופ , לדעת, אילו חלקי גו שלה יהיו מיוצגי
 

 :פי הקטגוריות האלהכת העבודה נעשתה עלהער
 15% יתו פעולה בעבודת המדידה ש. א
 15% גשת הנתוני המספריי באחוזי ה. ב
 50% צגת הנתוני באופ גרפי ה. ג
 .20% ח "יו במשמעות הקשר בי הממצאי ובי צורת החיי של בעד. ד
 

  ותוצריההכת הסדנהער
 ומת הסדנה למשתתפיר ת )1

ציינו המשתתפי את השינוי שחל בעבודת בשני , יונות שהתקיימו ע משתתפי הסדנהארב
 :מישורי

 .להכיר בערכ ולאמצ, לחבב,  אותלהפני, יש להכיר שיטות עבודה חדשות: ישור הרעיונימב ) א
 .החדשות יש להכי פריטי לעבודה בשיטות: ישור המעשימב ) ב

הלכו הדברי ) ככל שהושקע יותר מאמ(א לאט לאט , לי השינוי היו רגעי של בלבול ותסכולהתב
 .יותר נינוחהה וההרגשה נעשת, והתבהרו

הוא העבודה ,  בדרכי ההוראה וההערכהשעזר לי להתגבר על הקשיי, בר הבולט ביותרהד"
ועל כ אני , וע המנחה רחל, )ר דומהגאת(המשותפת ע משתתפי הסדנה שהייתה לה מטרה זהה 

 !".אסירת תודה
לעידוד רב ,  הדדיתיההביאו להפר, הביקורת ההדדית, סיעור המוחי המשות, לבטות המשותפתתהה

 .ולתמיכה
 
  החלופית לתלמידיומת דרכי ההוראה וההערכהרת   )2

בשיחת סיכו שכללה תלמידי והורי וכ בראיונות , ב מ התלמידי התקבל במהל שנת הלימודימשו
צידדו בשיטת , ללא יוצא מ הכלל, כל התלמידי. אישיי ע התלמידי לאחר סיו תכנית ההערכה

לדרכי  הר משיטת ההערכה קשוהתלמידי ציינו ששביעות רצונ. ע מספר מועט של הסתייגויות, כהערהה
 .ההוראה ולמטלות המגוונות שביצעו

בגלל , השיג ציו סופי גבוה יותר מזה שהיו משיגי אילו נבחנו בבחינת בגרותלשהצליחו , ידי ציינותלמ
 . לות רבותמטהיכולת לתק עבודות וכ הודות לשקלול של 

א הייתי מקבל בבחינת בגרות ציו , בל מצד שניא, תחלה חשבתי שאולי כדאי לעשות בחינת בגרותבה"... 
היו לי עבודות נוספות לשפר , א בעבודה אחת קיבלתי ציו נמו, אבל ע עבודות. נמו לא הייתי יכול לשפר

 ..."' יהניהזדמנות ש'וג באותה עבודה אפשר היה לשפר ב, את הציו
שקדנות , משכת משקפת יותר את ידיעותיהידי התייחסו למהימנות ההערכה וציינו כי ההערכה המתתלמ

אתה מראה את היכולות , אתה עובד כל השנה, טה נכונהיזו ש. שיטת הערכה מעולה. "... והיצירתיות שלה
...". לתק , את עצמ רפתה יכול לש אבמש השנה.  מבח בגרותולא רק מבח אחד , וזה הציו הנכו, של

אלא הצגת עבודה , לא רק כתיבה יבשה, ר היה להתבטא בדרכי רבותבעבודות אפש: "... תלמידה אחרת
 ...".בדרכי אלו קל לי יותר להתבטא. או סיפור על רדו, במחשב
 במקו למידה רק לפני ידי והורי ציינו ששיטת ההערכה שינתה את הרגלי הלמידה של התלמידי תלמ
וכא זה היה לימוד , תי השנה חרשתי שבועיי לפניבשאר בחינות הבגרות שעשי. "... למידה מתמשכת, מבח

אבל בתחו הזה , ה יושביה הוא לא, בדר כלל בשנות לימודיו "... :אמא של תלמיד...". אינטנסיבי כל השנה
, הוא לא עשה את זה כעונש, פתח לו אופקי, ודותעבזה לימד אותו להכי , קרא התעניי, הוא ישב והתאמ

 ...". זה לא כמו ללמוד למבח , מהעבודות נשאר.  הציו שלוהוא ידע שהעבודות ה
כשאני יודעת מראש את : "... לפי משוב התלמידי, שקלול הייתה יתרוועת הקריטריוני להערכה ידי

 ...". ח אני יודעת במה להשקיע כדי להצלי,  %השקלול ב



, כמו כ..." . זה החיסרו העיקרי , עבודותהרבה "... ייגויות התלמידי התמקדו במיוחד בעומס העבודה הסת
כל התלמידי טענו ...". כל דבר קט קובע להערכה ,  קובעייכל הדבר: " ... הצור להיות במיטב כל הזמ
י בי חברי לא נעי לתת ציו כ, כת עמיתיערכ בעד האני לא כל: " ... שהערכת עמיתי אינה אמינה

כשהערכנו אחד את השני בהרצאה . ל את ציו יותר גבוה ממה שמגיע לובא, 100אמנ אני לא את , נמו
 ".ני גבוהי מדיונתתי לחברי צי

המורה , בגדול עדי שלא. כי לא רוצי לפגוע בחברי, הערכת עמיתי לא תמיד אמינה: " ... יד נוסתלמ
 ".יותר אובייקטיבית

, ניתנה לה אפשרות להתבטא בדרכי מגוונות. וק רבב ע סיפ"מידי העידו שסיימו את תכנית מוטהתל
חל : "... לפי עדותה של אחת האמהות. המדעי תפסו הצלחות ואת מקומ של כישלונות העבר במקצועות

 והביעה דומא שיתפה אותנו בנושאי הליהי, שינוי משמעותי בדימוי העצמי של בתי בעקבות הצלחותיה
 ".התלהבות מכל תהלי הלמידה וההערכה

 
 נות והמלצותמסק
 :קנות שהוסקו מהפעלת סדנה זו מתייחסות לתחומי האלההמס
 ;מתנסי בדרכי הוראה והערכה חלופייהורי מל •
 ;ומרי הלמידה וההערכהחל •
 .ב"למידי אשר מתנסי בתכנית מוטתל •
 .ב"לצות ה לגבי התארגנות בית הספר להוראה ולהערכה של תכניות מוטההמ

 
 נות לגבי מורימסק
, ביולוגיה: שהתמחות מתאפיינת בהוראת אחד המדעי, ב דורשת מער הכשרת מורי"לת תכנית מוטהפע

הסדנה . הערכה הדרכי ההוראה ודרכי, הכשרת המורי חייבת להיות בתחו התוכ. חקלאות, פיזיקה, כימיה
כולי לתרו זה י יולכ המור, א ה בעלי מטרה משותפת, מהווה מפגש למורי שהרקע שלה אמנ שונה

 .לזה ולהפרות זה את זה
 

 הנות לגבי חומרי הלמידה וההערכמסק
ה דנלכ בחרה הס, ב"י הוראה והערכה קונבנציונליות לא הוכיחו את עצמ לגבי אוכלוסיית תלמידי מוטדרכ

 .להתמקד במציאת חלופות ה בתחו אסטרטגיות ההוראה וה בתחו ההערכה
היא מאפשרת למורה להפעיל בשדה את החומרי , המורה במהל עבודתו בכיתהו שהסדנה מלווה את כיו

 .כמעט בזמ אמת, במידת הצור, להפיק לקחי מהפעלת ולשפר, סדנהבשפותחו 
לענות על צורכי המורי המלמדי בשדה , מצד אחד, באו, מרי שפותחו בסדנה ושחלק הוצגו במאמרהחו

השתדלנו להערי את מרב . ב בתחו המיומנויות והחשיבה"ת מוט לענות על מטרות הוראומצד אחר 
גרפיות  תוהצג, סיכו תוצאות ניסויי, צפייה בסרטי, עבודות סיכו: תלמידיההמטלות שהוטלו על 

 .הרצאה בפני הכיתה והכנת פוסטר, כתיבת עלו הסברה, עריכת סקר,  מהעיתונותבהעיבוד כת, וניתוח
 
 נות לגבי התלמידיקסמ
בכל מטלה ניתנה . ותרו המטלות אפשר לתלמידי להיות במיטב במטלות מסוימות ולהצליח פחות באחוגמ

 שיפרה את יכולת יעבודת האינטנסיבית של התלמיד. לתלמידי אפשרות לתק לאחר הערות המורה
 . התבטאות בכתב ובעל פה וכ את מיומנות חיפוש מקורות מידע ואחזור

 
 המורה.  שהתפתחה בי המורה לתלמידיו היוותה גור נוס למוטיבציה של התלמידיכת היחסימער

מיד תלד הבדיקה המפורט שקיבל ה. להדרכה ולהתייעצות, והתלמידי נפגשו מעבר לשעות ההוראה בכיתה
 .את ציונו רפא רצונו כמוב לש, איל אותו להתייחס במלוא הרצינות להערות, לאחר בדיקה של כל מטלה
מה אנחנו : "...כלפיה כ רצינית של המוריא פע לא הרגישו התייחסות כל, התלמידי העידו כי בעבר

 ". כ הרבהאת מקדישה לנו כל? כ חשובי לכל
 
 נות בית הספררגצות לגבי התאלמה
. עבדהיתייחס למקצוע כאל מקצוע מדעי ויקצה לו שעות מ, ל שבית ספר אשר מתארג להוראת המקצועמומ

את ניסויי המעבדה המתוכנני נית לבצע בעזרת חומרי וציוד הנמצאי בדר כלל במעבדות המדעי בבית 
שות לטלוויזיה ולמכשיר יגנלכ יש לאפשר ו, צפייה בסרטי וידאו מהווה חלק מובנה של ההוראה, כמו כ. ספר

 מהמורה קשר הדוק ע שיטת ההערכה המתמשכת דורשת. וידאו בכיתות שבה מלמדי את החומר
 . ולכ מומל להגביל את מספר התלמידי בכיתה, התלמידי

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 ליוגרפיהביב

, )"205187( לקראת הערכה מותאמת לפרט חלופות בהערכת הישגי ). "ה"התשנ(' מ, רנבוייב •
 .אביבתל, ותמר, 21החינו לקראת המאה ה, )עור(ח ' ד: ותב

 
 וחשבו הוועדה לבדיקת המתכונת של בחינות יד" 2000בגרות ). "ה"התשנ(פר ח ועדת ב"וד •

 .ירושלי, התרבות והספורט, משרד החינו, הבגרות והגמר
 

משרד החינו התרבות , יסודיכת הלימודי בבית הספר העלערארגו מ). ו"התשנ(' זר מיוחד כוח •
 .והספורט

 
 . רחובות,  למדעמח תרופות וסמי מכו ויצמ). ח"התשנ(' ד, הכ •

 
 .רחובות, עמכו ויצמ למד, המדע כישות מתפתחת). ז"התשנ(' ר, לוקממ •

 
מודל : ות לימודי בכימיה בגלילניהפעלת תכ). "ה"התשנ(' ר, וב צבי' א, הופשטיי' ר, לוקממ •

172' מע, )10(הלכה למעשה בתכנו הלימודי : בתו, "קצוע אחד למקצוע אחרממלהסבת מורי 
153.  
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