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        תקצירתקצירתקצירתקציר

.   טיפוחם של תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים מהווה אתגר מתמיד למערכת החינוך

ציפיות נמוכות : נוצר לרוב מעגל שלילי הכולל, במיוחד במגמת מכונות, בלימודי הטכנולוגיה בתיכון

דימוי עצמי נמוך של , הסטוריה מתמשכת של כישלונות, ספרית מהתלמידים-של המערכת הבית

 לא מתאימות וסביבת לימודים מיושנת ודימוי עצמי מקצועי של המורים הוראה בשיטות, תלמידים

ומדיניות של הכוונת תלמידים בעלי הישגים לימודיים , הסטוריה של כישלונות מתמשכים. במגמה

כדי להוציא תלמידים ממעגל זה נדרש לפתח .  ב למגמה עשויים להנציח מצב זה"נמוכים בחט

תוכנית לימודים ייחודית לתלמידים אלו הסובלים מליקויי למידה וחוסר התאמה לצורת הלמידה 

  .הפרונטלית הנפוצה בבתי הספר התיכוניים בישראל

ל דרך פיתוח ויישום של תוכנית "המחקר המוצג בודק את האפשרות להשיג את המטרות הנ

אותם , למידה באמצעות פרוייקטים מדעיים טכנולוגיים: הם" מלמיד"מאפייני תוכנית ".   מלמיד"

מפתחים התלמידים בסביבת מולטימדיה המשמשת כמנשא פדגוגי לפיתוח מיומנויות חשיבה 

שיטת המחקר כללה תיעוד ומעקב אחר תהליך .  שיפור בדימוי העצמי ובהישגים הלימודיים, יוצרת

תוך כדי המעקב בוצעו .  הלמידה של שתי קבוצות תלמידים לאורך לימודיהם בבית הספר התיכון

של ) 'מסוף כיתה ט(ספריים על הישגיהם הקודמים -נאספו נתונים בית, ראיונות עם תלמידים

  .  התלמידים ועד סיום לימודיהם בתיכון

פותח כלי להערכת פעילויות תלמידים , בניסיון להעריך את תהליך הלמידה בסביבת מולטימדיה

,  בקבוצה הראשונההכלי נבנה מתוך הראיונות שבוצעו עם התלמידים.  בסביבת לימוד פתוחה

מניתוח הממצאים עולה כי תלמידים מעריכים את סביבת הלימודים .   והועבר גם לקבוצה נוספת

שלהם על פי קשר משמעותי של תשומות מסוימות בתוכנית הלימודים לתפוקות משמעותיות 

 תשומות המשפיעות 6המחקר מתאר בידוד של .  בתהליך הלמידה שלהם במישור הריגושי וההכרתי

לממצאים אלו יש השלכות להמשך מחקר בנושא עיצוב .  י התלמידים" תפוקות כפי שהוערכו ע6על 

  .סביבות לימודיות

נשענת על ההנחה כי פעילויות התלמידים בסביבת לימוד פתוחה ועשירה מלווה " מלמיד"תוכנית 

להקנות מיומנויות אנו חושבים כי ניתן .  בחשיבה על תכנון ובניית הפרוייקטים שהתלמידים בחרו

כ על נושאים הקרובים לעולמם של "אח, תירגול תחילה על נושאים כלליים: חשיבה יוצרת על ידי

התלמידים ולבסוף ליישם מיומנויות אלו על הפרוייקטים של התלמידים סביב נושאים של מדע 

במהלך המחקר פותח כלי הנשען על העבודות האותנטיות של התלמידים שנאספו . וטכנולוגיה

התלמידים הגדירו קריטריונים לפיהם ניתן להעריך את התפתחות החשיבה .  בעזרת תיק עבודות

ממצאי המחקר מראים על שיפור בדימוי .  היוצרת כפי שמשתקפת מתיקי העבודות של התלמידים

.  רכישת רמות הישג שונות בחשיבה יוצרת ועלייה בהישגים הלימודיים, העצמי של התלמידים

מחקר בתחום של הערכת התרומה של תשומות בתוכנית לימודים לתפוקות בעיני ממצאי ה

מציעים כר למחקרים בעלי , ולהערכת התפתחות חשיבה יוצרת באמצעות תיק עבודות, התלמידים

  . היקף רחב יותר בדרך לביסוס תיאוריה מחקרית הנוגעת לסוגיות אלו
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         מבוא מבוא מבוא מבוא1.01.01.01.0

: נדיר הדבר שמורה יכריז"..., אך.  מטרת המערכת החינוכית לקדם את תלמידיה להישגים מרביים

שהישגים לימודיים בכיתה , הדיעה הרווחת'  100שכל הנבחנים ישיגו , התוצאה האידיאלית היא'

מעידה על התנגדות מושרשת להצלחה לימודית של כל , על פי עקום, באורח טבעי, מתפלגים

  ).1982, מור" (התלמידים

 שמטרתם לקדם תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים מהווה אתגר פיתוח ויישום דרכי הוראה

תלמידים אלו מאופיינים בקשיים לימודיים ואחרים שגורמים .   מתמיד למערכת החינוך

).   Movshovitz-Hadar, 1992(, לתלמידים אלו לחשוב על עצמם בתור כשלונות צפויים מראש

על מערכת ).   86' עמ, שם(הדר -רשימת מאפיינים חלקית של תלמידים אלו מתוארת אצל מובשוביץ

החינוך להשקיע משאבים כדי לקדם תלמידים שהישגיהם נמוכים בנקודת זמן במסלול לימודיהם 

מכאן נובע הצורך לבנות תוכנית לימודים שעונה לצרכיהם של .   ולא לסווגם כמקרים אבודים

נקודת המוצא .  פניהם דרך חדשה להצלחהתוציא אותם ממעגל הכשלונות ותיפתח ל, תלמידים אלו

  .ס התיכון עשויים לשמש מנוף להשגת מטרה זו"למחקר זה היא שלימודי הטכנולוגיה בביה

ומכאן שלימודי , המחשבים והמתמטיקה, הטכנולוגיה המודרנית מתקשרת מצד אחד עם המדעים

לטכנולוגיה , מצד שני.  טכנולוגיה אמורים להוות אתגר לתלמידים בעלי הישגים לימודיים גבוהים

זהו הרקע לכך שתלמידים .   יש היסטוריה של זיקה מסוימת לרכישת מקצוע וסוגי מלאכה פשוטים

מופנים , ב נראים כנמוכים מהדרוש ללימוד במסלול בגרותי"שהישגיהם הלימודיים בסיום חט

  ".נמוכים"למסלולי לימוד 

לתלמידים בעלי הישגים " כפוי"קלט ס התיכון הייתה במשך שנים מ"מגמת המכונות בביה

נוצר מעגל סגור של קליטת תלמידים .  לימודיים נמוכים וקשיי הסתגלות ללימודים בכיתה רגילה

לרוב התלווה לכך  פיגור בפיתוח התשתית .  ס והמורים מהם"ציפיות נמוכות מצד ביה, "חלשים"

הבעייתיות של תהליכי הכוונת תלמידים בבית ספר והפנייתם .   ס"האנושית והפיסית בביה

עבור ).  1993, ברק(, למסלולים לא בגרותיים ידועה היטב וכן גם השלכותיה של הכוונה זו

מורים .  זהו המשכו של מסלול כישלונות שהתחיל לפעמים עוד בבית הספר היסודי, התלמידים

חוסר אמונה ומ, דימוי עצמי ומקצועי נמוך, מתיסכול, במקרים רבים, במגמת מכונות סובלים

  .ביכולת תלמידיהם להצליח

המתקשרים למחשבים ולסביבת , אולם עבודות מהשנים האחרונות הראו כי לימודי הטכנולוגיה

וטיפוחם של תלמידים שלא , מהווים מצע לפיתוח מיומנויות חשיבה ולמידה, לימודים מתקדמת

מצביעים ) 1993(סלומון ואחרים ).  1993ברק (, מיצו את יכולתם בשיטות ההוראה הקונבנציונליות

המאפשרת התנסות פעילה והתמודדות עם מערכות טכנולוגיות , על כך שסביבת לימודים ממוחשבת

  .אינטראקטיביות מסייעת לפיתוח כשרי חשיבה גבוהים
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, לקידום תלמידים במגמת מכונות, מתוך קו מחשבה זה החלה לקרום עור וגידים תוכנית לימודים

  .עידידידידוטיבציה וממממקידום ללללנוף ממממ -" מלמידמלמידמלמידמלמיד"נו לה שמאוחר יותר קרא

התוכנית נשענת על מספר עקרונות חינוכיים שעיקרם יצירת דרגות חופש רבות ללומד לבחור את 

סביבת הלימודים שנבחרה לשמש מצע ליישום .   נתיבי פעילותו בתוך סביבת לימודים עשירה

  ).   1993, ערמון ועמיתיו(, "לוגו בעברית-לגו"העקרונות החינוכיים הייתה 

אופי משחקי הקרוב , עושר אפשרויות לבחור פעילויות:  סביבה זו נבחרה בגלל מספר איפיונים

בסיס לעידוד תהליכי , יכולת לתיכנון הנדסי של דגמים טכנולוגיים מבוקרי מחשב, לעולמו של הילד

ור הצורך בהרצאות שחר, חופש להתנסות ולטעות, חקר וגילוי של עקרונות מדעיים טכנולוגיים

  .פרונטליות של המורה והפיכתו למנחה ולמדריך

ס "במסגרת לימודי הטכנולוגיה בביה" מלמיד"המחקר עוסק ביישום והערכה של תוכנית לימודים 

בעזרת , המחקר בודק את השפעת התוכנית על התלמידים במישור ההכרתי והריגושי.  התיכון

התפתחות מיומנויות חשיבה והישגיהם , משוב מהתלמידים, מעקב אחר תהליכי הלמידה בכיתה

עבודה זו נועדה לתרום נדבך נוסף למחקר החינוכי העוסק בדרכים לקידומם של .   הלימודיים

  .תלמידים למיצוי היכולת האישית שלהם תוך פיתוח מיומנויות החשיבה והלמידה שלהם
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         רקע תיאורטי וסקר ספרות רקע תיאורטי וסקר ספרות רקע תיאורטי וסקר ספרות רקע תיאורטי וסקר ספרות2.02.02.02.0

נחוץ לגעת בהיבטים , תלמידים בלימודיהם בבית הספר התיכוןבבואנו לדון באפשרות לקידום 

בחרנו למקד את הסקירה התיאורטית בשישה תחומים שיש .  רבים של תהליכי הוראה ולמידה

למידה , חשיבה טכנולוגית, חשיבה יוצרת, חשיבה והתפתחותה: להם נגיעה מרכזית למחקר הנוכחי

  .מאפיינים ריגושיים בלמידה ושיטות הערכה, סביב פרוייקטים במדע וטכנולוגיה

         חשיבה והתפתחותה חשיבה והתפתחותה חשיבה והתפתחותה חשיבה והתפתחותה2.12.12.12.1

לאוכלוסיות , התקווה להקנות מיומנויות חשיבה ופתרון בעיות כחלק שגרתי מתוכנית בית הספר

פיתוח תוכניות חינוכיות המניחות שאוכלוסיית התלמידים כולה .   "היא חדשה יחסית, "חלשות"

' עמ, Resnick, 1987" (מהווה אתגר חינוכי חדש, חשובמסוגלת ללמוד ל) ולא רק מיעוט אליטיסטי(

7.(  

   גישות עיקריות ללימוד חשיבה2.1.1

או לשלב את פיתוח החשיבה במסגרת , כמקצוע לימודי בפני עצמו, האם ללמד חשיבה בנפרד

בשאלה זו מתחבטים החוקרים העוסקים בפיתוח ?    מקצועות הלימוד הנלמדים בבית הספר

 מספר גישות -ניתח את הגישות השונות להוראת חשיבה וחילקם ל) Ennis, 1989(אניס .   חשיבה

  :עיקריות

  .ומיומנויות החשיבה אינן תלויות תוכן,      ניתן ללמד חשיבה כמקצוע עצמאי: הגישה הכללית

 פיתוח החשיבה משולב במסגרת ההוראה השוטפת של מקצועות הלימוד : הגישה המשלבת

  .ס"הרגילים בביה

במסגרת לימוד תחומי תוכן , לימוד מכוון של מיומנויות חשיבה כלליות  :ה המעורבתהגיש

  .ספציפיים

 De(שיטתו של דה בונו .   תוכנית הלימודים שנבדקת במחקר זה מאמצת את השיטה המעורבת

Bono, 1987( ,והיישום , נבחרה לצורך לימוד מיומנויות חשיבה כלליות, השייכת לגישה הכללית

כמתואר בחוברת (לוגו בעברית -שלהם מתבצע סביב תכנון ובניית דגמים הנדסיים בסביבת לגו

  ).לתלמיד
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   התפתחות קוגניטיבית2.1.2

אינטראקציה בין , בשילה:  התנאים למעבר בין שלבי ההתפתחות הם, )1972(ה ואינהלדר 'לפי פיאז

יבית נבנית מתוך גירויים ההתפתחות הקוגניט.  אינטראקציה חברתית וויסות עצמי, הילד והסביבה

.    עשוי להתרחש מעבר בין אופרציות קונקרטיות לאופרציות פורמליות15 - 11ובגיל , והתנסות

שאין להסיק שכל הילדים רכשו את המיומנויות הקוגניטיביות , עצמו טוען) שם(ה 'פיאז

).  הנדרשים למשל מתלמיד בלימודי הטכנולוגיה והמדעים(להתמודדות עם תכנים פורמליים 

 מגיעים לשלב זה 18 מבני 25%שלא יותר  מאשר ,  מצביעות על כך18 עד 11בדיקות שונות של גילאי 

  ).   Shyer, 1981(של הישג  

ערכה מחקר מקיף על שלבי ההתפתחות של תלמידי תיכון עיוני בישראל ומצאה כי רק ) 1986(שמש 

מסיקה כי למוטיבציה ) שם(שמש .   יתשולטים באופני האופרציה הפורמל'  מתלמידי יב40% -כ

במקום .   ולתחום התוכן עליו מדובר השפעה רבה על התפתחות האופרציה הפורמלית באותו תחום

הקוריקולום חייב לנקוט בצעדים שיעודדו , לחכות להתפתחות ספונטנית של יכולת קוגנטיבית

קיומן של אופרציות פורמלית מהווה תוצר של תהליך הלמידה ולא ).    Case, 1985(השגת מטרה זו 

, אצל שוובל(ה 'פיאז).   Collings, 1985(תנאי מוקדם לשילוב התלמיד במסלולי למידה גבוהים 

והשפעתה על , כי המבנים הפורמליים מתפתחים בהשפעתה של סביבה מסוימת, מדגיש) 1980

  .   התהוותם מורגשת

ויות הגלומות בלימודים הטכנולוגיים מציג במחקרו מסקנות המלמדות על האפשר) 1986(ברק 

גם .   לרמות אופרציה פורמלית) 'בסוף כיתה ט(כאמצעי לקידום תלמידים בעלי הישגים נמוכים 

לתלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים בעבר יש יכולת להשתלב במסלולי לימוד הדורשים 

  ).Waks & Barak, 1988(מיומנויות שכילה גבוהות כמו לימודי אלקטרוניקה 

כי לסביבת לימודים טכנולוגית יש פוטנציאל לשמש , מחדד קביעה זו וטוען) Waks, 1995b(וקס 

ליצור ולפעול וכך מתאפשרת התפתחות קוגניטיבית של , מדיום פדגוגי המאפשר לתלמיד לעשות

, ותהלימוד סביב פרוייקטים טכנולוגיים מאפשר מעבר רציף וחופשי בין פעולות מוטורי.   הלומד

הצגת פתרונות שונים , התלמיד מתנסה בהצגה שיטתית של בעיות.   חשיבה קונקרטית ופורמלית

. מודעות לשגיאות והתמודדות עם תיקונן, הבחנה בין תיאוריה ובין יישומה בפועל, ובדיקתם

הדגישו את חשיבות ההתנסות הפעילה עם עצמים  ) 1960(וגם דיואי ) 1980(אצל שוובל , ה'פיאז

  .כאמצעי לפיתוח חשיבה

  :השלכות חינוכיות

  .הלימודים בבית הספר צריכים להוות מנוף לקידום תלמידים �

על בית הספר לספק סביבה דינמית המאפשרת אינטראקציה חברתית מחד ואינטראקציה עם  �
  .הסביבה הלימודית מאידך

  .הויסות העצמי יתרחש בסביבה בה הילד מרגיש בטחון עצמי לפעול ולטעות �
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. לוגו מאפשרת לתלמידים לפתח מיומנויות תכנון ופתרון בעיות בסביבה טכנולוגית-לגוסביבת 

ובכך מאפשרת ללומד " תמלילוגו"לוגו בעברית הוא בכך שהתוכנה בנויה בתוך -הייחוד של לגו

משמשת כשפה ) באנגלית( מציין כי שפת לוגו (Papert, 1980)פאפרט .  תיכנות בשפת האם שלו

.    לוגו בעברית ממלאת תפקיד דומה לדוברי עברית כשפת אם-לגו, )עבור דוברי אנגלית(טבעית 

יתרון נוסף הוא היכולת לתכנת אנימציות והדמיות גרפיות וצבעוניות לשיפור הבקרה הממוחשבת 

תכנות של , כלומר.  מדיה ממש-מתאפשרת פעילות בסביבת מולטי, כך.   של דגמים טכנולוגיים

.  אורות ותנועה אמיתית של דגמים הנדסיים של לגו, צלילים, צבעים, הגרפיק, אנימציה, טקסט

ללא אמצעי , התלמיד מתנסה באופן ישיר, לוגו-יתרון חשוב לסביבת לגו, מציין בנוסף) שם(פאפרט 

  .עקרונות ומושגים מדעיים טכנולוגיים, תיווך

         חשיבה יוצרת חשיבה יוצרת חשיבה יוצרת חשיבה יוצרת2.22.22.22.2

, חשיבה טכנולוגית, חשיבה מדעית, חשיבה ביקורתית: ומושגים הנלווים אליו כמו, המושג חשיבה

חשיבה יצירתית או חשיבה יוצרת נתונים לפירושים שונים בעולם המחקרי ואין הגדרה אחת 

להיכנס לוויכוח העוסק בהגדרת המושג , במסמך זה, אין כוונתנו.  מוסכמת לכל אחד מהמושגים

ם אותם מצאנו רלוונטיים למחקר בחרנו להתמקד בשני מושגי.   חשיבה או המושגים הנלווים אליו

  .שתוזכר בהמשך" חשיבה טכנולוגית"ו, בה נדון כעת" חשיבה יוצרת:  "הנוכחי

  ? חשיבה יוצרת מהי2.2.1

 Creative(לבין המושג חשיבה יוצרת ) Creativity(רב הבלבול הקיים בין המושג יצירתיות 

Thinking (גילבוע , לדוגמה.   כתוצאה מחוסר הבהירות של מושגים אלו)מציין כי חשיבה , )1992

באותה פסקה הוא כותב על חשיבה , אולם.   יצירתית היא מתת משמים שיש להתפלל לקיומה

בעוד שהמונח חשיבה יוצרת .   כאותו סוג של חשיבה הקרוב ליצירתיות) De Bono, 1977(לטרלית 

ו במחקר זה להתמקד רק אנו בחרנ.   מבדיל בינה לבין היצירתיות) שם(המוזכר אצל דה בונו 

) De Bono, 1987( של דה בונו  .Co.R.Tבתהליכים של חשיבה יוצרת כפי שמוגדרים בתוכנית

  .כמפורט להלן

  .מתאר את תהליך החשיבה היוצרת כשילוב של חשיבה אנכית וחשיבה רוחבית, )1993(דה בונו 

אלטרנטיבות ודרכי ,  מאפשרת ליצור עושר רעיונות-) Lateral Thinking(חשיבה רוחבית  �
  .פעולה

, י כשרי ניתוח" חשיבה לוגית סיבתית המתאפיינת ע- )חשיבה מתכנסת(חשיבה אנכית  �
  .ביקורת ושיפוט

  .גורס כי אין האחת יכולה לפעול בלעדי השנייה) 1993(דה בונו 
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  ):1994, ערמון ואחרים( תנאים להתפתחות חשיבה יוצרת 2.2.2

  .סביבה עשירה ומגוונת �

  .ל"בתוך הסביבה הנ) ללמוד(ל חופש לפעו �

  .ל"בטחון עצמי לפעולה בסביבה הנ �

  .מרחב לגיטימי לעשיית טעויות �

  ):1996, דה בונו(  רמות של חשיבה יוצרת 2.2.3

נכונות לחקור נושא .   על משהו" לחשוב"נכונות ,  מודעות כללית לחשיבה כמיומנות- 1רמה 

  .  נכונות להקשיב לאחרים.   מסוים

התחשבות , התבוננות בהשלכות של פעולה ושל בחירה,  גישה מובנית יותר לחשיבה- 2רמה 

  .שימוש במספר כלים מתוך התוכנית שנלמדה, חיפוש אחר חלופות, בנקודות המבט של עמיתים

תחושת המטרה .  ארגון החשיבה כרצף של צעדים,  שימוש מכוון בכמה מכלי החשיבה- 3רמה 

  .בחשיבה

הערכת החשיבה של , מודעות ברורה לחשיבה משקפת, בים מהתוכנית שימוש בכלים ר- 4רמה 

  .תכנון משימות חשיבה ושיטות לביצוע משימות אלו.   ידי עצמו-החושב על

   השלכות חינוכיות2.2.4

  .לימוד מיומנויות חשיבה כלליות �

  .תרגול המיומנויות על נושאים הקרובים לעולם התלמיד ושימוש במספר כלים מהתוכנית �

  .סביבת לימוד מוכרת לתלמיד והתנסות בפעילות עד לרכישת בטחון לפעולה בסביבה �

  .ארגון החשיבה כרצף של צעדים, ל"תרגול המיומנויות סביב הפעילויות בסביבה הנ �

  .תיעוד והערכה של הפעילות בסביבה, חשיבה משקפת �

, תוארו לעילש, )De Bono, 1987(הקשר שמצאנו ביישום ההשלכות החינוכיות של שיטת דה בונו 

בתארם , )McCormic & Hennessy, 1994a(לחינוך טכנולוגי מקבל חיזוק אצל מקורמיק והנסי 

מדע וטכנולוגיה וביחסם חשיבות גם ללימוד מיומנויות , את תהליך פתרון הבעיות במתמטיקה

זאת למרות חוסר בממצאים המראים על העברה של מיומנויות אלו לתחומי תוכן .   חשיבה כלליות

ידועה היטב כאחת הדרכים לפיתוח ) שם(עוד הם מוסיפים כי שיטתו של דה בונו .  אחרים

  . מיומנויות אלו

וקס ממחיש את הרלוונטיות של לימוד חשיבה יוצרת ללימודי הטכנולוגיה בעזרת מספר דוגמאות 

ים אנו רואים חשיבות רבה בלימוד המיומנויות בשלושה הקשר).  Waks, 1997(משטח החינוך 

י התלמיד "תרגול המיומנויות על דוגמאות שנבחרו ע, לימוד מיומנויות בהקשר כללי:  שונים

ויישום המיומנויות הללו בצורה שיטתית עבור פרויקט בתחום , מתחומי התעניינותו ועולמו האישי

 ).1996, דופלט ויחיאב, וקס(המדע והטכנולוגיה 



  8

.   מבהיר את ההבדל בין ידע פרוצדורלי לבין ידע קונספטואלי) McCormick, 1996(מקורמיק 

ביוצאו כנגד האסכולות שרווחו בעבר בעד לימוד פרוצדורות כלליות לשימוש כללי כמו תהליך 

ויסות עצמי במונחים של (ובתומכו בלימוד המביא ליציבות , )שיוזכר בהמשך(התיכון בטכנולוגיה 

חרות יש להבנות את הידע דרך עשייה במילים א.   בידע הקונספטואלי אצל לומדים) ה'פיאז

  .והתנסות בסביבות מוחשיות ומוכרות לתלמיד כפי שנרחיב בהמשך

         חשיבה טכנולוגית חשיבה טכנולוגית חשיבה טכנולוגית חשיבה טכנולוגית2.32.32.32.3

כ נציג גישות מחקריות המתאימות "אח, תחילה נביא את הגדרות המושג טכנולוגיה מהמילון

  .להוראת חשיבה טכנולוגית וחשיבה יוצרת

   הגדרת המושג טכנולוגיה2.3.1

  :נציג כמה מהן, למושג זה מספר הגדרות

  )Technology:) 1989, s Encyclopedic'Websterטכנולוגיה 

  .הנדסה וכדומה, במדע יישומי, ענף הידע העוסק באומנויות ובמלאכות התעשייתיות �

באמצעותן קבוצה חברתית מספקת ) שיטות, חומרים, מיומנויות, אמצעים(מכלול הדרכים  �

  .ל תרבותהאת הצרכים החומריים ש

  .  שיטתיות-לוגוס , מיומנות, יד-חכמת,  אומנות-טכנו :  מיוונית �

המיומנויות והאמצעים לסיפוק צרכי האדם ומאווייו , טכנולוגיה משמע מצבור הידע �

שימוש והערכה של מוצרים או תהליכים , הרכבה/עשייה/יצור, )Design(באמצעות תיכנון 

  ).1996, וקס(

מגדירים טכנולוגיה כשיטות המעשיות שאיפשרו , )Black & Harrison, 1994(בלייק והריסון  �

, נוחיות, אספקת מזון, לאדם להעלות את עצמו מעל לדרגת בעלי החיים וליצור לא רק הרגלים

כל אלו הם .  מוסיקה וספרות, פיסול, אך גם אמנות, תחבורה ותקשורת, רפואה אמצעי

חשיבה רצויה , לא הגיעו מלימוד אקדמי טהורכל אלו .   התוצאות של כשרון האדם לפעילות

.  טכנולוגיה תמיד נקראה לספק פתרונות מעשיים לבעיות של האדם.   או ספקולציות

לטכנולוגיה חלק חשוב בתרבותו של האדם משום שהיא מאפשרת השגת טווח רחב של מטרות 

  .האדם

רואה את חשיבות הטכנולוגיה בתור סביבה התנסותית מוחשית המהווה איזון , )1960(דיואי  �

  .לסביבות הסימבוליות המאפיינות את הלמידה בבתי הספר

מדגיש את החשיבות שיש להתנסות ישירה של הלומד עם תכנון , )Papert, 1980(פאפרט  �

  .ובניית דגמים הנדסיים כאמצעי לבניית המושגים הקוגניטיביים אצלו
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   חשיבה טכנולוגית2.3.2

בחרנו הגדרה .  ואין הגדרה אחת למושג חשיבה טכנולוגית, יחסיתהמחקר בחינוך טכנולוגי צעיר 

  .אחת מקובלת למושג זה

עם אפשרויות של , חשיבה טכנולוגית מאפשרת מצב של עיצוב ובנייה קוגניטיבית הלכה למעשה

עם אימא טבע , )עבודת צוות(מימדית של הלומד עם עמיתים -אינטראקציה רב, למידה פתוחה

י רתימתם לטובת "מיומנויות וכלים מתוחכמים ע, תוך יישום ידע) בזמן אמיתי ומשתנים ריאליים(

  .(Pea, 1987)האדם והסביבה 

תהליך התיכון דומה . יש המזהים את המושג חשיבה טכנולוגית עם לימוד תהליך התיכון הטכנולוגי

איסוף , ו בעיהזיהוי צורך א:  בעיקרו לתהליך פתרון בעיות ומציג אלגוריתם כללי בעל מספר שלבים

הערכה , תיכון ובניית אב טיפוס, בחירת פתרון אופטימלי, הצגת מגוון אפשרויות לפתרון, מידע

מבקרים גישה זו וטוענים כי , )McCormick & Murphy, 1994(מקורמיק ומרפי .  ותיקון התהליך

יש להתרחק מלימוד , לדבריהם.   לתלמידים ואף למורים קשה ללמוד את השימוש בתהליך התיכון

  .תהליך התיכון ולהתקרב לפתרון בעיות בגישות הרגישות לתוכן

סיכם את ההסתייגויות מלימוד תהליך התיכון כאוסף של , )De Vries, 1996(דה וריס 

עלינו להימנע , ראשית:  בציינו ארבע נקודות עיקריות הרלוונטיות לחינוך טכנולוגי, אלגוריתמים

עלינו לסייע בידי תלמידים לשלב בין תחומים בלימודיהם , ניתש; משימוש בתהליך תיכון כללי

תהליך , שלישית; זוהי האפשרות היחידה שתהליך התיכון יכול להצליח, ובעבודת התיכנון שלהם

עלינו , ואחרונה; התלמיד/התיכון עשוי להשתנות מתלמיד לתלמיד כפונקציה של אישיות המתכנן

כל זאת כדי , ודרישות שוק, חוקים, תחומי על תקינה-ללמד בנוסף לבסיס מדעי נרחב גם ידע בין

  .לאפשר לתלמידים להתנסות בתיכנון הקרוב למציאות

הדבר דומה להבדל בין הגישה הכללית ללימוד מיומנויות חשיבה כלליות לבין הגישה המעורבת בה 

ל למידה הושם דגש ע" מלמיד"בתוכנית .   מיישמים שימוש במיומנויות חשיבה על תחומי תוכן

ספונטנית של עקרונות מדעיים וטכנולוגיים שנגזרו מפעילויות התלמידים סביב נושאי הפרויקטים 

  .אותם הם בחרו ולא של לימוד אלגוריתמים לפתרון בעיות

   השלכות חינוכיות של תפיסות המושגים טכנולוגיה וחשיבה טכנולוגית2.3.3

  :על החינוך הטכנולוגי להשיג שלוש מטרות, )Black & Harrison, 1994(לפי בלייק והריסון 

לתת לילדים מודעות לטכנולוגיה וליישומיה כמשאבים להשגת מטרות האדם ותלותה  �

  .במעורבות האדם בסוגיות ביקורתיות

  .יכולת מעשית לעסוק בפעילויות טכנולוגיות, בעזרת התנסויות אישיות, לפתח אצל הילדים �

המיומנויות הקוגניטיביות והאינסטרומנטליות להן לעזור לילדים לרכוש את משאבי הידע ו �

  .יזדקקו כאשר יצטרכו לטפל בפעילויות טכנולוגיות
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לסיכום ניתן לומר כי טכנולוגיה ענינה בתוצרים בעתיד וחשיבה טכנולוגית עוסקת בפתרון בעיות 

הנולדות מצרכים חברתיים מצויים ומחפשת פתרונות טכנולוגיים ההופכים את המצוי בשטח קרוב 

  .יותר לרצוי עבור החברה

לוגו בעברית -סביבת הלימוד לגו, )Pea, 1987(לפי ההגדרה של חשיבה טכנולוגית שאימצנו 

  .מאפשרת את יישומן של המטרות שהוזכרו הלכה למעשה

  :   מאפייני הפעילות בסביבה זו הם

  .עבודה בצוותי פרוייקטים �

  .הנדסייםחקר וגילוי תוך התנסות בתכנון ובנייה של דגמים  �

  .קונקרטיזציה של מושגים פורמליים בטכנולוגיה �

) לגו(גמישות הנובעת מפעילויות אינטראקטיביות של הלומד עם הסביבה הקונקרטית  �
  ).לוגו(והסביבה המחשבית 

, תיכנות תמליל, תכנות גרפיקה, בנייה, עושר הסביבה הלימודית המתבטא בפעילויות תיכנון �
  .תיכנות צלילים וכדומה

         לימוד סביב פרוייקטים במדע וטכנולוגיה לימוד סביב פרוייקטים במדע וטכנולוגיה לימוד סביב פרוייקטים במדע וטכנולוגיה לימוד סביב פרוייקטים במדע וטכנולוגיה2.42.42.42.4

כ נדבר על "אח, תחילה נציג תימוכין לאפשרויות שסביבת לימוד טכנולוגית מגלמת בתוכה

  .מאפיינים של למידה בצוותי פרוייקטים ונסיים תת פרק זה בעקרונות של למידה פעילה בסביבה זו

  "חלשים" לימודי הטכנולוגיה כמנוף אפקטיבי לקידום תלמידים 2.4.1

חינוך טכנולוגי לקראת סוף המאה העשרים חיוני כמרכיב בהשכלה של כל בוגר מערכת חינוך כערך 

  ).1996, שחר(י המערכת החינוכית "מקביל ושווה לערכים אחרים המוקנים ע

.   לימוד טכנולוגיה היום מאפשר פעילות בסביבת חקר ותרומה ליצירה של עולם מעשי ידי אדם

למידה כזו מלווה בפתרון בעיות ויצירת פתרונות אנושיים בתוך התווך של העולם הטכנולוגי 

  ).Mioduser, 1996(המציאותי 

בה יוכל התלמיד ללמוד ) Learning Environment(החינוך הטכנולוגי עשוי לספק סביבת לימוד 

רת הטכנולוגיה יכולה לשמש כערוץ אפקטיבי להגברת מוטיבציה והס.  נושאים הלקוחים מעולמו

בדרך להתמודדות קוגניטיבית ולמימוש הפוטנציאל האישי של הלומד ) או צמצומם(מחסומים 

, תנאי הכרחי לקידומם של תלמידים בעלי הישגים נמוכים למסלולי לימוד גבוהים).  1993, ווקס(

והסטת הדגש מהקניית אוצר ידיעות לעבר לימוד מעמיק ושימוש בידע , הוא שינוי דרכי ההוראה

יצירת הנעה ללמידה חיונית במיוחד אצל תלמידים בעלי הישגים נמוכים הגוררים שרשרת .  נרכש

  ).   Barak, Yehiav & Mendelson ,1994(של אכזבות וכישלונות 
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.  הנוגעים באופן ישיר לצורכיהם האישיים, דווקא תלמידים אלו זקוקים לנושאי לימוד מעוררי עניין

להגיע בהם להישגים , נושאים ומטלות שמעניינים אותםעלינו לתת להם הזדמנות לעסוק ב

להוציא , כדי לשנות, כלומר.  שיאפשרו להם להגביר את הביטחון העצמי ביכולתם, משמעותיים

  .תלמידים ממעגל הכישלונות יש ליצור הנעה ללמידה ולאפשר למידה משמעותית

מבחין בין טכנולוגית מחשב המשמשת למסירת ידע כדוגמת סרטי וידיאו , )2' עמ, 1993(סלומון 

לבין סביבת לימודים ממוחשבת המעודדת ומסייעת ללמידה ולפיתוח , לימודיים או לומדות סגורות

עיצוב ובנייה קוגניטיבית של מושגים , התנסות פעילה: המאפשרת, סביבת לימודים כזו.   חשיבה

מנת עבודת צוות וכוחה ל מז"פעילות בסביבה הנ, תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה הלימודית

ל בזימון האפשרות ללמידה פתוחה המבוססת על התמודדות עם פתרון "העיקרי של הסביבה הנ

  .בעיות אמיתיות ללומד

מאירים מספר נקודות חשובות לגבי סביבת , )Salomon & Perkins, 1996(סלומון ופרקינס 

  :לימודים עתירת טכנולוגיה

  .למידה מונעת על ידי בעיות או סוגיות הנובעות מהחיים האמיתיים �

  .למידה כזו מצריכה בנייה ותכנון של ידע אמיתי ומזמנת ביצועי הבנה וחשיבה ברמה גבוהה �

  .הידע הנאסף לצורך פתרון בעיות הוא לעתים קרובות רב תחומי �

  .תהליך הלמידה הוא צוותי ומבוסס על שיתוף פעולה �

  .לליםהתהליך מסתייע במגוון של כלים טכנולוגיים משוכ �

מחדדת את העובדה כי הטכנולוגיה משמשת אותנו ככלי רב עוצמה ליצור סביבה ) 1995(לוין 

.  לימודית כזו שמורים ותלמידים שולטים בה במעשיהם ובהחלטות באווירה פתוחה ותומכת

דחיית שיפוט שהיא אחד מהמרכיבים החשובים בעידוד תהליכי (אווירה זו מעודדת חשיבה חופשית 

מציעה סביבה שאם אין עשייה אין " מלמיד" ותוכנית -עשייה (פעלתנות , )חשיבה יוצרת לפי דה בונו

מציעה שימוש בהערכה עצמית והערכת עמיתים כדרך " מלמיד"תוכנת (ונטילת אחריות ) למידה

  ).לנטילת אחריות על תהליך הלמידה של הלומד עצמו

למנחה המסוגל לבחור , קור הידע המרכזיעל שינוי תפקידו של המורה ממ) שם(ועוד מוסיפה לוין 

היכולת לנווט על תהליכים .   עבור תלמידיו סביבות לימודיות עשירות במקורות מידע וחומרי לימוד

מחייבת את המורים ללמוד להיעזר , אבל גם חברתיים ואישיים, מהם קוגניטיביים, דינמיים בכיתה

חשיבה זו . בטכנולוגיה ככלי המטפח חשיבה שאינה מתוחמת על ידי תכנים של מקצוע ספציפי

הבנה של עולם .   הפעילות ההוראתית עצמה והחשיבה הרפלקטיבית, נועדה לשרת את צרכי התכנון

לכן אין סיכוי לקדם מורים .   עשיר ומתוחכם מצריכה מיומנויות ויכולות של דמיון הערכה ושיפוט

או למידה ,  של זכירת עובדות וחוקיםותלמידים לקראת העתיד באמצעות למידה המנווטת לכיוון

הפועל היוצא מכך היא שתוכנית לימודים בעלת אורינטציה .   העושה שימוש במיומנויות של שגרה

אלא גם את האפיונים הרצויים של , עתידית חייבת להגדיר לא רק מיומנויות חשיבה שחיוני לטפח

  .המערכות המושגיות שהמיומנויות והידע נרכשים במסגרתן
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חינוך טכנולוגי .  החינוך הטכנולוגי עשוי לספק סביבת לימוד בה הלומד מתנסה עם העולם האמיתי

חיוני להבנת המורכבות של תהליך תכנון אמיתי של מוצר במציאות התעשייתית ולא רק 

המשפיעים על תכנון " האמיתיים"במציאות זו הלומד נדרש להתחשב בכל הגורמים .   התיאורטית

  ).De Vries, 1997(זה 

   למידה בצוותי פרויקטים2.4.2

לפירוק  למידה סביב פרוייקט טכנולוגי עשויה לספק ללומד אפשרות לספק את סקרנותו הטבעית

והרכבת מוצרים כמו גם להתמודדות עם אתגרים במציאת דרכים המובילות לפעמים לפתרונות לא 

סביבת לימוד המאפשרת עבודה בצוותי פרויקט ).  Barak, Eisenberg & Harel, 1995(אידיאליים 

מיומנויות תקשורת בין :  כמו) Butcher, 1995(עשויה לפתח מיומנויות שונות אצל התלמידים 

לתלמידים בעלי קשיים .  פתרון בעיות ועוד, )Presentation(מיומנויות הצגת עבודה , אישית

לתת את ההזדמנות , כנולוגיהמערבת תיכנון פרוייקט ט, לימודיים שונים עשויה סביבת לימודים

על המורה לאפשר להם את דרגות החופש המתאימות כדי , להשיג את ההצלחה בתכנון הדגם שלהם

  ).C.C.W., 1994(לבצע חקירה עצמית ולמידה מתוך התנסות בהתאם לקצב האישי שלהם 

ידי -במחקר שנערך על.   ההשפעה של למידה פעילה באה לידי ביטוי חזק גם במישור האפקטיבי

נמצא כי למידה בצוותי , )Lazarowits, Hertz-Lazarowitz & Hugh, 1994(לזרוביץ ואחרים 

 Academic( הישגים האקדמיים -פרויקטים תורמת לתלמידים גם בתחום הקוגניטיבי 

Achievement (הביטחון העצמי ומספר החברים שיש לתלמיד שלמד .  וגם בתחום האפקטיבי

פ לזרוביץ "ע.    ים במידה ניכרת יחסית לתלמידים שלמדו בלמידה יחידניתבצוותי פרויקטים גבוה

יישום נרחב של שיטה זו בלימודי המדעים יכול לתרום להישגים לימודיים וגם לצדדים ) שם(

תרומתם של מאפיינים אפקטיביים אלה שתורמים , בנוסף.   האפקטיביים של למידת התלמיד

  .לשיפור באקלים הכיתה לא נחקרה מספיק

לבין הסביבה והמורה כמנחה , סביבת לימוד המאפשרת אינטראקציה בין הלומדים לבין עצמם

ועוד מוסיף ).   Vygotsky, 1978(תורמת לתהליך הלמידה ולהתפתחות של הלומדים בסביבה 

כי אין עוררין על כך שלמידה המאפשרת התנסות קונקרטית תורמת לתהליך ) שם(ויגוצקי 

מד ולתהליך הלמידה אולם למידה זו לא יעילה בהיעדר אותה אינטראקציה ההתפתחות של הלו

  .שהוזכרה לעיל

משום כך היא , להוראה והקניית דעת יש טעם בסביבה בלתי משתנה) "108' עמ, 1973(רס 'רוג

אנו עומדים בפני מצב חדש לגמרי "...."הייתה במשך מאות בשנים תפקוד שלא היו עליו עוררין

אדם .   תהיה סיוע לשינוי וללמידה, כדי שנמשיך להוסיף ולהתקיים, אשר בו מטרת החינוך, בחינוך

אדם שתפש כי אין שום , אדם שלמד כיצד להסתגל ולהשתנות, משכיל הוא אך ורק מי שלמד ללמוד

  ".ושרק התהליך של בקשת דעת נותן בסיס לביטחון, אמת ודאית
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ללמוד להסתגל , ללמוד כיצד ללמוד, ראההחינוך כיום צריך לעודד שינוי מטרות ודרכי הו"

  ). a1995, חן" ( בסיס לביטחון-בקשת דעת , אין אמת ודאית, ולהשתנות

פעילויות עצמאיות ; אינטראקציה בדיונים קבוצתיים: בסביבת לימודים שתיארנו ככזו המאפשרת

, המגלה, עידוד הממציא; חקירה וגילוי תוך שאילת שאלות והעלאת השערות ובדיקתן; וקבוצתיות

 -ועידוד עצמאותם וחוסר תלותם ; טיפוח העלאת רעיונות ותהיות של התלמידים; היוזם והיוצר

המורה מקבל על עצמו תפקיד נעלה של עיצוב הרמוניה בין תהליכים דינמיים קבוצתיים ואחרים 

  .לרשותווינצח עליה תוך שימוש מושכל בטכנולוגיות העומדות , מיומנויות וערכים, של רכישת ידע

 ,.Lazarowits et al(סביבת לימודים המאפשרת עבודה בצוותי פרוייקטים כמוזכר אצל לזרוביץ 

עשוייה לחולל שינוי דרמטי , )Salomon & Perkins, 1996(וגם אצל סלומון ופרקינס , )1994

מי שהיה עד לעבודה כזו מכיר בכך באופן מיידי ומעריך את היתרונות של שיטת לימוד זו .  בלמידה

)Denton, 1994  .( הוא מוסיף ומדגיש את החשיבות לעבודה בצוותי פרויקטים בתיכנון פרוייקט

בכך שמספר הרעיונות שצוות מעלה ודן עליו גדול בהרבה מממספר הרעיונות ) אך גם אחר(טכנולוגי 

 ואת מדגיש מאוד את חשיבות עבודת הצוות בפתרון בעיות, )1993(גם דה בונו .   של אדם יחיד

  .הרפלקציה של עמיתים על עבודתך

לעיתים קשה לתפוס את הרוח האביבית שהצלחה : "מסכם את מאמרו) Barlex, 1994(ברלקס 

אולי זה הסיכון שבכישלון וחוסר .  בלמידה בסיוע פרויקט טכנולוגי מביאה לקוריקולום חורפי

  ).תרגום חופשי" (הוודאות ללא תשובות נכונות אלא רק פתרונות אפשריים

  :סביבת לימוד כזו עשויה לכלול את המאפיינים הבאים

  .בה יכול התלמיד ללמוד נושאים הלקוחים מעולמו" עשירה"סביבת לימוד  �

  .חשיבה קונקרטית וחשיבה פורמלית, מאפשרת מעבר רציף וחופשי בין פעולות התנסותיות �

  .התלמיד מתנסה בהתמודדות עם בעיות �

  .די הפעילות בסביבה הלימודיתלגיטימציה לעשיית טעויות תוך כ �

  .מודעות לשגיאות �

  .הבחנה בין תיאוריה ובין יישומה בפועל �

  .הצגת פתרונות שונים ובדיקתם �

  .הערכת הפתרון הנבחר �
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   למידה פעילה2.4.3

המעמידה במרכזה את ייחודיותו של הלומד ומכירה , למידה פעילה היא השקפת עולם חינוכית

נשענים ) 1988(עקרונותיה של למידה פעילה על פי פוקס .   בשונות ובהבדלים הקיימים בין לומדים

המשותף .  רס ומסלו'רוג, דיואי, ה'על תיאוריות פסיכולוגיות חינוכיות כלליות כמו של פיאז

הוא הדגש המושם על ' למידה פעילה'והמהווה  גם בסיס לשיטה הכללית הנקראת , לתיאוריות אלו

קיים צורך אמיתי , לכן.   ד נתפש כבעל מאפיינים ייחודיים משלוכל יל,  הלומד האינדיבידואלי

שיש לחפש דרכים שתאפשרנה , מכאן.   להתמקד בתהליכי למידה המתרחשים אצל הלומד עצמו

 יחד עם התלמיד -יש ליצור , לשם כך.   ללומד להיות פעיל ומעורב בתהליך הלמידה שלו ואחראי לו

יחד עם תשומת לב למאפיינים אישיים ,  סביבה חברתית המטפחת שיתופיות ותקשורת חברתית-

  .של התלמיד

שני ממצאים ) 1993, אשל וגרוסברגר(למחקר על למידה פעילה ופיתוח עצמאותו של הלומד 

תלמידים , והשני, ניתן לאפיין תלמידים לפי מידת ההתנהגות העצמאית שלהם, האחד: עיקריים

אם שיטות הלימוד , בעיות הדורשות מחשבה והתמדהיגלו מידה רבה יותר של עצמאות בפתרון 

  . בכיתתם יהיו פתוחות יותר

ידי מתן -על, למידה פעילה מעבירה חלק גדול יותר באחריות ללמידה מהמורה אל התלמיד

מנחה , והדגשת תפקיד המורה כמדריך, הגמשת חומרי הלימוד ודרכי הלמידה, אפשרויות בחירה

הידע הפעיל הוא ידע שנרכש בהקשר של פתרון בעיות ).  Barth,1972; 1978, לביא(ושותף ללמידה 

כדי שהידע אכן יהיה פעיל הוא חייב להירכש במהלכה .   ולא כתוצאה של תרגול ושינון, ושל חשיבה

  . מה שמחזירנו לרעיון של רכישת הידע בתהליך פעיל-) Gardner,1991(של פעילות 

פעילה מאפשרת לתלמידים חופש בחירה רב יותר בהשוואה להוראה המסורתית שיטת הלמידה ה

ומעודדת יותר את , לקצב למידתם ולחומרי הלימוד, בנוגע לדרך בה הם מעדיפים ללמוד

הלמידה הפעילה מזמנת ללומד יותר הזדמנויות להתנסות .   השתתפותם בקבלת החלטות בכיתה

רואים ) 1973(רס 'ורוג) Papert, 1980(גם פאפרט .  בלמידה עצמית ובקבלת החלטות עצמאית

  .חשיבות רבה בהעברת האחריות ללמידה מהמורה לתלמיד

ואת הלמידה , תיאר את הילד כמדען המנסה להבין את העולם) Piaget, 1948, 1974(ה 'פיאז

מתבססים , כראייה לכך שאכן התרחשה למידה.  האמיתית כבניית רעיונות ולא כשינון מידע

  .ילים ותהליכים שהילדים למדו לשנןלעתים קרובות בבית הספר על מ

אומר שאם מטרת החינוך היא לעצב את האינטליגנציה ולא למלא את ) 1980, אצל שוובל(פיאזה 

אז החינוך המסורתי אשם , ליצור חוקרים אינטלקטואליים ולא בקיאות, הזיכרון עד בלי הכיל

אך בעזרת , ידי שימוש בחיזוקים-מורים  יכולים להרצות ולכפות שינון על.   בבירור בליקוי חמור

למידה .   כל אלה אין הם עשויים לפתח את הפעולות הקשורות בהטמעתם של מושגים ומיומנויות

  .על הפרט להיות מסוגל להטמיע ידע חדש למען יהיה משמעותי, דורשת הבנה
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צבים החינוך חייב לזמן מ: "מחזק את הצורך בלמידה פעילה בטענו כי) 190' עמ, 1960(דיואי 

שהשתתפות אישית בהם מקנה את הבנת החשיבות של החומר ושל הבעיות שהוא , טבעיים ללומד

אליהם הוא , יוכל התלמיד להפעיל וליישם במצבים משתנים, את הידע הנרכש בדרך זו".  מעורר

  .נקלע

" מלמיד"צריך המורה להאמין כי תפקידו להיות , כדי ליישם את השיטות של למידה פעילה

הוא צריך , כדי לעשות כן.   תפקידו של המורה הוא לסייע ללמידה).   1996, הדר-מובושוביץ(

וכיצד יאמין אם לא ינסה המורה ליטול יוזמה ולהפעיל שיטות הוראה חדשניות , להאמין בשיטה

  .ואלטרנטיביות לשיטות שהוא בעצמו למד

מסכמת בצורה בהירה את הרצון ) 5' עמ, 1973(רס 'הציטטה של אלברט איינשטין המופיעה אצל רוג

  :  לשינוי המתבטא גם בשיטה זו

. בעצם רק בדרך נס לא החניקו שיטות ההוראה המודרניות את הסקרנות הצרופה לחקור ולדרוש"

לבטח לקמילה , הוא נידון, בלעדיו. לחופש, בראש וראשונה, זקוק צמח עדין זה, מלבד עידוד, כי

  ."וכליון

שנבחרה לשם יישום העקרונות של חשיבה יוצרת ולמידה ) 1993, ערמון(לוגו בעברית -סביבת לגו

הן ) מגוון הפעילויות האפשריות בה(פעילה בצוותי פרוייקטים במדע וטכנולוגיה ייחודית בעושרה 

כפי שמתואר ).   Planning and Designing(והן מבחינת תיכנון ) Programing(מבחינת תיכנות 

כסביבת למידה , לוגו-המיוחד בסביבת לגו, )Resnick & Ocko, 1991a(בממצאים של רזניק ואוקו 

, גם צירים, בנוסף לאבני הבניין המוכרות(הוא ללא ספק עושר ערכות הבנייה של לגו , ותיכנון

לגו , חיישנים, בסיסים מסתובבים, תמסורות רצועה, תמסורות גלגלי שיניים, גירים, חיבורי מסבך

 250, אנימציה, גרפיקת צורות, גרפיקת צב(ועושר האפשרויות התיכנותיות בלוגו ) פניאומטי ועוד

  .צלילים ועוד,  צבעי תמליל64 -תמליל ב,  צבעי גרפיקה250 -טקסט גרפי ב, צבעי גרפיקה

לא מסבירים , היתרונות החשובים שהוזכרו לעיל, )Resnick & Ocko, 1991b(לפי רזניק ואוקו 

  :לוגו-הפעילות בסביבת לגו.   וגו כסביבה לימודית חינוכיתל-לבדם את הייחוד של סביבת לגו

 כתוצר לוואי של בניית בהבניית מושגים מדעיים וטכנולוגייםמאפשרת לתלמידים להתנסות  �

  .פרוייקטים עצמאיים יחודיים והמצאתיים של התלמידים עצמם

לא כל התלמידים מתחילים את למידתם בבניית ,  רב מימדיות בהתחלת הלמידהמאפשרת �

יש כאלו שמתחילים בסיעור מוחות למציאת , יש כאלו שמתחילים דווקא בתכנות, דגם

  .יש כאלו המתחילים בסרטוט רעיונותיהם או כתיבתם, רעיונות לעבודה

, החולקים רעיונות זה עם זה, קהילת מתכנניםמאפשרת למורה לעודד היווצרות של  �

י התלמידים פרי דמיונם " שתוכננו עמבצעים בנייה הנדסית אמיתית של דגמים, מתכננים

  .האישי ומעריכים את פעילותם ואת פעילות הקבוצות האחרות
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  ): Waks, 1995b(, חיזוק לגישה זו ניתן למצוא במאמרו של וקס

לקבוע סדרי , להחליט, אשר ניתנה לו ההזדמנות ליצור דבר העונה על צרכיו, תלמיד"

 נוכח שחלק גדול -להשתמש ולהעריך פעילויות ותפוקותיהן , לייצר, לתכנן, עדיפויות

ולפתח את חוש , עשויה להעלות את דימויו העצמי, התנסות כזו.   מההצלחה תלוי בו ורק בו

מעבר לכל כושר קוגניטיבי או אינסטרומנטלי העשויים להירכש בשיטות , האחריות שלו

  ".  תחות רצויה זוחינוך טכנולוגי יוצר סביבת לימודים המאפשרת התפ.   הוראה רגילות

בדרך ) או צמצומם(יכולה לשמש כערוץ אפקטיבי להגברת מוטיבציה והסרת מחסומים , למידה כזו

  ).1996, ווקס(להתמודדות קוגניטיבית ולמימוש הפוטנציאל האישי של הלומד 

נציין כי תפקידה של הטכנולוגיה הוא בתהליך הבנייה של ידע ומיומנויות , לסיכום גישות אלו

ידי בניית דגם הנדסי -הבנייה זו נתמכת על, למידה הינה תהליך של הבניית ידע).   1995, מיודוסר(

לוגו מאפשרות -טכנולוגיות כמו לגו/וסביבות ממוחשבות, סביבות ממוחשבות כמו לוגו. במציאות

  ).Papert, 1991(אותה בנייה של מושגים במוחו של הלומד 
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         של למידה של למידה של למידה של למידה(Affective) מאפיינים ריגושיים  מאפיינים ריגושיים  מאפיינים ריגושיים  מאפיינים ריגושיים 2.52.52.52.5

ביטחון עצמי , צרכים פיזיולוגיים:  הציג פירמידה של צרכים) Maslow, 1943, 1973(מאסלו 

פירמידה זו היא הבסיס להצלחה של תלמידים בכיתה מאחר .  הערכה והגשמה עצמית,  אהבה

על המורה בכיתה לספק סביבה , שההגשמה העצמית של כל לומד בכיתה אינה מובנת מאליה

בהנחה שאת הצרכים הפיזיולוגיים מקבל הילד ).    Frame, 1996(תומכת להתפתחות הגשמה זו 

אם לילד יהיה ביטחון .    ללמוד-לעשות טעויות , המורה צריך לתת לילד ביטחון עצמי לפעול, בביתו

הוא יוכל להעריך את , )אהבה(עצמי הוא יוכל לפתח רגשות חברתיים כלפי הסביבה וכלפי עצמו 

רק כשהאדם יכול להעריך את עצמו ולהיות .   את הערכתה של הסביבה בה הוא פועלעצמו ולקבל

  .שלם עם הערכת הסביבה אליו הוא יכול להגשים את עצמו

ניתן למצוא , בטחון ואהבה: והם, ללמידה אמיתית, חיזוק לטענה כי קיימים תנאים הכרחיים

' עמ, 1990( על פועלו של ניל בבית הספר סאמרהיל המצוטטים אצל וייל  .Pedley Rבדבריו של 

, עשה הרבה להעתיק את דעת המורים באנגליה מהישענותם על סמכות ושוט) ניל(הוא ): "140

  ...".כי צורכו הראשון של הילד הוא אהבה... אמנם, מהוססת, להכרה

 לא נגיע ללמידה אמיתית בבית הספר אם נמשיך לחשוב כי חובתנו: "אומר) 162' עמ, 1974(הולט 

אי אפשר ).   "...1973(רס 'זהו חזרה על רעיון המופיע גם אצל רוג, ."לומר לילדים מה עליהם ללמוד

, כלומר).   שם(הולט , ."להכריח ילדים לעשות דברים בלי לנטוע פחד בליבם או להגביר את פחדם

ולפתח כאוות , האפשרות היחידה הקיימת בפנינו היא לאפשר לכל ילד לספק את סקרנותו כרצונו

אספקטים אפקטיביים אלו מסייעים ללומד להפנים את כלי החשיבה .  נפשו את כשרונותיו ויכולתו

קל לתלמיד יותר ליישם כלי , לכן.   בהם הוא משתמש על פרויקט משמעותי עבורו ורלוונטי רק לו

  .  חשיבה אלו על נושאים נוספים מתוכנית הלימודים

הוא מתנסה בלמידה משמעותית , פרויקט הלקוח מתוך דמיונוכאשר תלמיד בונה , לוגו-בסביבת לגו

לבנות , המאפשרת לו לתרגל רעיונות מתוחכמים שנובעים מתוך הפרויקט שהוא עצמו בחר לתכנן

התנסות בלמידה בסביבה של טכנולוגיה מתקדמת תורמת לדימוי העצמי ).  Papert, 1991(, ולתכנת

של הלומד ולמוטיבציה שלו להצליח בלימודיו ומשפרת את תדמית המגמות הטכנולוגיות בעיני 

  ). Barak et al., 1997(, התלמידים והמערך הבית ספרי, המורים עצמם

' עמ, 1974(ידי הולט -המוזכרים על) 'תלמידתו של הולט בכיתה ו(נצטט את דבריה של אנה , לסיום

, בעצם... לבחור יהיה נהדרשיש בו מגוון של אפשרויות בהן התלמיד יכול , בית ספר כזה):  "163

  ".אבל לא כשדוחפים אותם כל הזמן, ילדים אוהבים ללמוד



  18

         שיטות הערכה חלופיות שיטות הערכה חלופיות שיטות הערכה חלופיות שיטות הערכה חלופיות2.62.62.62.6

, בירנבוים(מבחנים סגורים ופתוחים נתונים לביקורת כאמצעי יעיל למדידת רמות חשיבה גבוהות 

הערכה של תוכנית חינוכית עשויה להסתייע בסגנון הערכה המאפשר במבט מקיף על ).   1995

הערכה כזו משתדלת לספק , )1992(לפי מור .  התהליכים שהתרחשו עקב הפעלת התוכנית

  .למעורבים בפרויקט מסוים תמונה שלמה וקוהרנטית של הפעילות

.    שהתרחשתהליך הלמידהשיטות הערכה קונבנציונליות אינן עונות על הצורך להעריך את 

מתאפיינים , במיוחד להערכת תהליכי חשיבה ביקורתיתאפילו כאלה שפותחו , מבחנים סטנדרטיים

כיצד ניתן להעריך תוכנית .   בכך שהתוצאה הסופית של כל שאלה בהם יכולה להיות רק אחת

שאחת ממטרותיה היא פיתוח חשיבה המייצרת עושר של פתרונות ואפשרויות שלכל אחד מהם יש 

  ?יתרונות וחסרונות

, בלמידה בצוותי פרוייקט טכנולוגי יש חשיבות רבה למיומנויות של חשיבה טכנולוגית, יתרה מזאת

איסוף מידע לסקירה , חשובי חוזק, סרטוט, בניית הדגם, תיכנות הבקרה שלו, תכנון הדגם

הערכת תהליך הלמידה של תלמיד העוסק בפרויקט טכנולוגי הופכת להיות , כלומר.  טכנולוגית ועוד

  .דבר מורכב

קשיים בהערכה של תוכניות הוראה לפיתוח חשיבה הביאו את אנשי חינוך מציינת כי ה) 1996(זוהר 

שיטות הערכה אלטרנטיביות נועדו להעריך לא רק את .   רבים להכרה בצורך בשינוי דרכי ההערכה

.   עצמותהליך הלמידה אלא את , )כפי שמקובל במבחנים מסכמים(התוצר הסופי של הלמידה 

על תהליך הלמידה בזמנים ' להציץ'שיאפשרו ' חלונות'הרעיון המרכזי של השיטה מתמקד ביצירת 

במקום להסתפק במבחנים שנבנו .   שונים ולהעריך את התקדמותו של התלמיד במשך הזמן

  . של תהליך הלמידהבתוצרים האותנטייםמשתמשים בשיטות החדישות , במיוחד לצורכי הערכה

עוד ).   1997(יאיר , והם נדירים ומקורייםתוצרים אותנטיים של תהליך הלמידה שייכים לתלמיד 

היא מבוססת על , כי הערכה חלופית איננה רק טכניקה חדשה להערכת הישגים, )שם(טוען יאיר 

  .תפישה הקוראת למחנכים לתת תשומת לב לתהליך הביצוע ולא למוצר הסופי

 שטחות לאפיון מטלות הערכה של הישגים 22מציעה משפט מיפוי המציג ) 192' עמ, 1995(בירנבוים 

בעזרת משפט זה ניתן לנצל כראוי את מגוון האפשרויות הרחב על מנת להתאים את , לימודיים

  ).191' שם עמ(, שכן ברור שסוג אחד של הערכה אינו מתאים לכל מצב ולכל נבחן, ההערכה לייעודה

 את תהליך כדי להעריך) Portfolio(בהמשך יוזכר כי במחקר זה בחרנו להשתמש בתיק עבודות 

נרחיב במעט את הדיון בשיטה זו כאמצעי , לכן.   הלמידה של התלמידים שהתרחש לפי התוכנית

  .להערכה של תהליך הלמידה
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  Portfolio תיק עבודות  2.7.1

הלומד לוקח אחריות . תיק עבודות הינו אחד מכלי ההערכה המתמשכת החשובים ביותר

, להתפתחותו העצמית על ידי בחירת עובדות אותנטיות לביצועיו במהלך הפעילות הלימודית

)Tillema, 1997   .(שמצליחים לראות את הקשר בין פעילות ההערכה , לומדים, עוד הוא מוסיף כי

אוספים עובדות אותנטיות המסייעות להתפתחותם תוך , באמצעות תיק העבודות ללמידה שלהם

  .כדי תהליך הלמידה

מטלה :  עבודות ניתן להגדרה רב תכליתית בצורה הבאהתיק, )192' עמ, 1995(לפי בירנבוים 

 תוך התייחסות ]יעדים התנהגותיים ומודלים קוגניטיביים[ הבוחנת ]מעצבת[במסגרת הערכה 

תלמיד ומומחה , צירוף של מורה[המטלה חוברה על ידי .  ]רמות חשיבה שונות[ ב]תהליכים[ל

תוך , ]מתמשכת[ במסגרת זמן ]דיווח רפלקטיבי[ ודורשת ]אותנטי[והיא בעלת אופי ] חיצוני

  .שמעריכים את המטלה, ]מורה ומומחה חיצוני, צירוף של תלמידים[י "קביעת קריטריונים ע

, אחת הדרכים להגדיר תיק עבודות כאוסף מובנה של עדויות על עבודותיו הטובות ביותר של הלומד

 משקפת של הלומד לגבי דוגמאות של הסברים וחשיבה, כולל בתוכו מסמכים שניתן לאוספם

התייחסות לביצועים ממשיים של הלומד והתייחסות לתחומים המעידים על שיתוף פעולה , עבודתו

  .)(Wolf, 1991והשפעה של עמיתים על עבודתו 

, )או גמורות, בתהליך(דרך נוספת להגדיר תיק עבודות כתלקיט המהווה אוסף מכוון של עבודות 

, בירנבוים(או במספר תחומים , התקדמותו והישגיו  של הלומד בתחום מסוים, המציג את מאמציו

הכנסת עבודות .  כדי שתתבצע למידה אמיתית מן הראוי לתת לגיטימציה לעשיית טעויות).   1997

".  תהליך למידה: "בהתפתחות לפי רוח ההגדרה האחרונה תואם יותר את מחשבותינו לגבי המושג

לכזה ,  ישנו הבדל בין תיק עבודות שנאסף להערכה מעצבת. בהמשך נרחיב ונתייחס לסוגיה זו

.   כאשר אז תיק העבודות חייב להיות במיטבו, המיועד להציג את עבודת התלמיד לבחינה סופית

שבוחר הלומד ברגע נתון יעידו " עבודות הטובות ביותר"גם ה, אם ההערכה מתבצעת לאורך זמן

צמיחה ושינוי אשר הם המרכיבים או המאפיינים של , בסופו של דבר על תהליך של התפתחות

  ).בהמשך נציג פיתוח תיק עבודות שנעשה במשך שנה שלמה(תהליך למידה 

בירד . הוא מושג שהושאל לצורכי החינוך מתחומי מקצועות אחרים, כתיק עבודות, הפורטפוליו

)Bird, 1990 (ושאל לשלוש וממיין את תחומי המקצוע מהם ה, מתייחס למקורות של תיק עבודות

  : קבוצות

בקבוצה זו התיק . מעצבי אופנה וכדומה, צלמים, אדריכלים, ציירים, האחת כוללת אומנים .1

  .כולל מגוון מצומצם ממיטב עבודותיהם

בקבוצה זו התיק כולל עבודות טובות .   עורכי דין ועובדים סוציאליים, השנייה כוללת טייסים .2

  .ועבודות גרועות המשמשות למשוב עצמי

בקבוצה זו התיק כולל הצגה של המוצרים ומושקעת , השלישית כוללת בעיקר סוכני מכירות .3

  .עבודה רבה ביצירת דימוי נכון למוצר
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תהליך של התפכחות מהנטייה , בין השאר, מבטא, השימוש בתיק עבודות ככלי להערכה בחינוך

ייה לכלי הערכה זה ניתן לראות את הפנ.   להעריך תוצרים סופיים של תלמידים בצורה כמותית

חיפוש .   אך גם כדרך לחיפוש אחר אמצעי חדש להערכה של תהליך הלמידה בהתהוותו, כמהפך

בתהליך .   אחר המשמעותי ללומד תוך כדי יצירת מעורבות גבוהה יותר של הלומד בהערכת למידתו

כאמצעי לשיפור בתהליך הלמידה , הערכה עצמית והערכת עמיתים, זה מעורבת חשיבה משקפת

תיק עבודות יכול לשמש אמצעי טוב לתיעוד והצגת שינוי בתהליכי למידה .   וכמובן גם בתוצריו

  ).Gredler, 1995(והוראה כאשר מבצעים הערכה חינוכית 

טוענת כי ) 1990(יהושע -צבר בן:  הגישה של שאילת כלים מתחומים אחרים אינה חדשה בחינוך

שואבת את , הידע והאותנטיות של המחקר, ל את ההבנההמנסה להגדי, הגישה האיכותנית למחקר

" חזקים"כלים אלו נחשבים .  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כליה מדיסציפלינות אחרות כמו למשל

ומשמש , גם תיק העבודות שאול מתחומים מקצועיים אחרים, ברוח זו.   מבחינה מתודולוגית

  .בקרה ומשוב לתלמיד וכמרכיב משמעותי בלמידה עצמה, בחינוך כאמצעי למעקב

חשיבה , התהליך של בניית תיק עבודות מאפשר לפתח אצל הלומד מיומנויות כמו חשיבה משקפת

המורה יכול לעשות שימוש טוב בהערכת תהליך ).   Arter , 1995(ביקורתית ואחריות ללמידה 

תיק עבודות ). Lankes, 1995(הלמידה של תלמידיו בהיעזרו בתיק עבודות המשלב הערכה עצמית 

הלומד נמצא גם .   מאפשר ללומד ביצוע הערכה עצמית וחשיבה משקפת על תהליך התפתחותו

תיק עבודות ). Athanases, 1994(באינטראקציה עם לומדים אחרים ולומד רבות מהערכת עבודתם 

משתמש בתוצרים אותנטיים של תהליך הלמידה של התלמיד ואינו מיועד להשוואה בין לומדים 

  ).Grace, 1992(אלא לתיאור תהליך התפתחות של הלומד עצמו 

   מאפייני תיק העבודות2.7.2

  ):1995(מזהה שבעה מאפיינים המתוארים אצל פרנקל ) Collins, 1991(קולינס 

בתיק .  הישגים ויכולות,  תיק עבודות מאפשר הערכה של סוגים שונים של פעילויות- מגוון .1

  .רחב ככל האפשר של פריטיםעבודות צריכים להיכלל מגוון 

, )לכל תלמיד עבודה שונה מעבודותיהם של תלמידים אחרים( תיק העבודות מקורי -מקוריות  .2

  .ולכן מאפשר הערכה אותנטית המלווה בראיות המסבירים את הפריטים הכלולים בו

לכן הוא .   תיק עבודות אינו מצלם תמונת מצב אלא מהווה סרט מתמשך של ביצועים-דינמיות  .3

  .מסוגל לשקף התפתחות וצמיחה לאורך זמן

ברורים , לבחירה והערכה של הפריטים בתיק עבודות,  הקריטריונים-מבנה ברור ומפורש  .4

  .ומוסכמים מראש

  . של התלמיד על הפריטים שנכללים בתיק עבודות מהווה את עיקר התהליך-רפלקציה  .5

  .לו תיק העבודות שייך לתלמיד ומהווה יצירה אישית ש-בעלות  .6

 יש להחליט על מטרת השימוש בתיק העבודות יחד עם התלמיד ואז על התלמיד -שימושיות  .7

  .להבין את המטרה ולהסכים לה
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   תיק העבודות עשוי לכלול2.7.3

  .הגדרה משותפת של התלמידים והמורה של מטרות הלמידה �

  .השתתפות של התלמיד בבחירת הפריטים שיוכנסו לתיק �

  .קריטריונים ברורים לבחירת הפריטים שיוכנסו לתיק �

  .של התלמיד) חשיבה משקפת של תהליך הלמידה(עדות לגבי רפלקציה עצמית  �

  .מגוון פריטים שהתלמיד מוכן לחשוף אותם �

  ).נתון לשיקולי הכיתה(הערכה עצמית והערכת המורה , הערכת עמיתים �

  .והסבר על חשיבותם) הראיות(תיעוד של הפריטים  �

, )1993(תמיר .   ם והערכה עצמית הינם מרכיב חשוב בתיק עבודותהערכה עמיתי, חשיבה משקפת

להערכה זו חשיבות רבה בתחום של .  מציין כי תלמידים נוטים להעריך בדייקנות את הידע שלהם

אם הקריטריונים להערכה הוגדרו בצורה ברורה התלמידים .   חשיבה משקפת על תהליך הלמידה

).   Butcher, 1995, Stefani, 1994(, יוכלו לבצע הערכה עצמית והערכת עמיתים מהימנה ותקפה

מורים מעידים על כך שהערכה עצמית משפיעה לטובה על המעורבות של התלמידים בתהליך 

  ).Klenowski, 1995(, הלמידה ועל הבטחון העצמי של תלמידים אלו

   יתרונות עיקריים של תיק העבודות2.7.4

  :יתרונות והקשיים של היישום של תיק עבודות בחינוךעומדים על ה) 1994(אריאב ואחרים 

  .בדרך אותנטית המשקפת את מורכבות התהליך, מאפשר תיעוד והערכה של תהליך הלמידה .1

  .אינו מאיים על התלמידים ולכן מאפשר חשיפה אמיתית של מעשה הלמידה .2

  .להתלבטויות ולהחלטות של התלמיד בעבודתו, מאפשר חדירה עמוקה יותר לשיקולים .3

  .נותן ביטוי למרכיבים ייחודיים בלמידתו השונה של כל תלמיד ותלמיד .4

  .לכלי תוקף פנימי גבוה המשקף יותר מה באמת התלמיד עשה ולמד .5

  .מאפשר איבחון של הרפלקציה הפנימית של התלמיד ושל ההערכה העצמית שלו .6

  .מאפשר התפתחות וצמיחה של התלמיד תוך מתן לגיטימציה ללמידה מטעויות .7

  .ד את התלמיד על עצמו ומפתח את חשיבתומלמ .8

  :בצד יתרונותיו הבולטים של תיק העבודות יש להתחשב ברשימת אזהרות לפני שימוש בכלי זה

  .קשה להבטיח שאכן התלמידים ייצרו דברים מקוריים ולא יעתיקו ממקורות אחרים .1

  .תיק העבודות מציג תמונה סובייקטיבית של עבודת התלמיד, כיוון שמדובר בחומר אישי .2

  .יש הטוענים שלכלי בעיית מהיימנות ומי שמכין תיק עבודות טוב אינו בהכרח תלמיד טוב .3

  .תהליך איסוף הנתונים והערכתם ארוך ויקר ומחייב משאבים רבים ומגוונים .4

הינה תקופת זמן מספיק ארוכה המאפשרת למורה לפתח עם כיתתו הערכה בעזרת , שנת לימודים

יטריונים להערכת התיק יכולים להיות תהליך התפתחותי המתכנס לקראת גם הקר.   תיק עבודות
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, ראוי לציין כי שינוי דרכי הערכה יכול להצליח אם מפעילים אותו בהדרגתיות.  מתן ציוני מחצית

  ).Sarah, 1995(כ בכיתות נוספות "י הפעלה תחילה בכיתה אחת ואח"למשל ע
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        מערך המחקרמערך המחקרמערך המחקרמערך המחקר    3.03.03.03.0

         המטרות הכלליות של המחקר המטרות הכלליות של המחקר המטרות הכלליות של המחקר המטרות הכלליות של המחקר3.13.13.13.1

השואפת ליישם את עקרונות החשיבה , "מלמיד "-) Curriculum(פיתוח של תוכנית לימודים  .1

מטרתה העיקרית של התוכנית . סביב תכנים מדעיים וטכנולוגיים) DeBono, 1986(היוצרת 
, הישגים לימודיים, היא קידום תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים מבחינת כשרי חשיבה

  .  וטיבציה ושאיפות השכלהמ, דימוי עצמי

והערכה רב שנתית לשם חקר השפעת התוכנית על , הפעלה נסיונית של התוכנית המוצעת .2
  .תלמידים בתחום הקוגניטיבי והאפקטיבי

יהיו בידנו כלים שיתרמו בעתיד לפיתוח תוכניות לימודים נוספות לקידום , אם נצליח במשימה זו

  .ושיטות להערכתם, תלמידים בעלי הישגים נמוכים

         שאלות המחקר שאלות המחקר שאלות המחקר שאלות המחקר3.23.23.23.2

  :על" מלמיד"המחקר נועד לבדוק את השפעת תוכנית 

  .פיתוח מיומנויות חשיבה יוצרת אצל התלמידים .1

  .הדימוי העצמי של התלמיד ושאיפות ההשכלה שלו .2

  .ההישגים הלימודיים של התלמידים בתחומים הרלוונטיים .3

         קבוצת המחקר קבוצת המחקר קבוצת המחקר קבוצת המחקר3.33.33.33.3

ד לפי תוכנית "ל תשנ"ת בבית ספר תיכון בצפון הארץ בשנהשלמדו במגמת מכונו'  תלמידי כיתה י15

וכוללת אחוז גבוה של , הכיתה יכולה להיחשב כדוגמה המייצגת בתי ספר אזוריים".   מלמיד"

  .תלמידים בעלי הישגים נמוכים אבל ללא שייכות לקהילה או לשכונה מסוימת

תוך כדי המחקר הוחלט לעקוב אחרי תהליך הלמידה של תלמידים בקבוצה נוספת שלמדו לפי 

  .ה"ל תשנ"תוכנית מלמיד בשנה

ידי בית הספר במסגרת תהליך ההכוון המקובל באותו בית -התלמידים הוצבו למגמת מכונות על

-בית הספר שנבחר קיים שיתוף פעולה ופתיחות מצד ההנהלה ונגישות לתהליכים הבית.   ספר

  .ספריים ולמקורות המידע
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        ת המדידהת המדידהת המדידהת המדידה משתני המחקר ושיט משתני המחקר ושיט משתני המחקר ושיט משתני המחקר ושיט3.43.43.43.4

  :תהליכי למידה

עורך המחקר היה מורה הכיתה בשנה בה נפתחה מגמת מכונות שמטרתה הייתה קליטת תלמידים 

ההחלטה על תיעוד התהליכים שהתרחשו בכיתה במשך שנה זו .   בעלי הישגים לימודיים נמוכים

תחילה בוצעו צילומי הוידיאו בידי המורה אולם עד מהרה . נעשתה לפני שהתחיל בפועל המחקר

.   התברר שהדבר הקשה על תהליך ההנחיה של פעילות התלמידים ועל כתיבת יומן המורה

התלמידים לקחו על עצמם את צילומי הוידיאו מתוך מטרה לעשות בהם שימוש מאוחר יותר לצורך 

תיעוד זה בוצע תוך מטרה להשתמש בהם .   תיעוד תהליכי החשיבה והתפתחות הפרוייקטים

י התלמידים "לת תמונה על התהליך שהתרחש בכיתה ולהערכה פנימית של התהליך עכאמצעי לקב

  .והמורה

תצפיות וצילומי וידיאו ואיסוף בלתי מתערב של , תיעוד תהליכי הלמידה בכיתה בעזרת יומן המורה

בשיטות מחקר איכותניות מקובלת הגישה האנתנוגרפית .  נתונים ארכיוניים מהווה בסיס למחקר

כ "אוסף נתונים בעזרת כלים שונים ואח, לפיה החוקר מנסה לקבל תמונה מלאה על השדה הנחקר

לעתים הבדיקה מצריכה את .  מגדיר לעצמו את תחום המחקר ושאלות אותן הוא מנסה לבדוק

מחקר זה מהווה , למעשה).  1997, לוי& כתריאל (החוקר לחזור עם כלים נוספים אל הנחקרים 

עורך המחקר בחר לבצע את הראיונות בעזרת , בנוסף.    שהתרחשוהמשך של תיעוד התהליכים

  .מראיין חיצוני אובייקטיבי שלא היה מעורב בתהליך ההוראה והלמידה בכיתה

תיק העבודות והראיון המובנה למחצה הינם שני כלי מחקר שהופכים יותר ויותר למקובלים 

במחקר זה בחרנו להשתמש בהם כדי לקבל זוויות ראיה מעניינות לגבי שאלות .   במחקר החינוכי

תצפיות המורה והמעקב שנעשה לאורך השנים איפשרו ללמוד רבות על תהליך .  המחקר

  .התפתחותם של התלמידים

  .  עושר רעיונות ופתרונות טכנולוגיים לבעיות תיכנון של דגמים:חשיבה יוצרת

ה באמצעות בנייה ותיכנות מבוססת בעיקר על חשיבה יוצרת ומימוש" מלמיד"הפעילות בתוכנית 

כלי .   חשיבה יוצרת מתבססת על שטף רעיונות). לוגו בעברית-לגו(בסביבה האינסטרומנטלית 

ההערכה הקיימים למדידת כשרים של חשיבה יוצרת מתבססים על כושר מילולי גבוה של 

, לכן. פ"אוכלוסיית המחקר מאופיינת בקשיים בדיוק בתחום זה של הבעה בכתב ובע.   המוערכים

כדי להעריך את תהליך הלמידה ויישום ) Portfolio(נבחרה שיטת הערכה באמצעות תיק עבודות 

  .כלי החשיבה היוצרת בסביבת הלימודים

דגמים ותוכניות ,  מתבטאת בבדיקת תיק עבודות המכיל עבודות כתובותPortfolio-שיטת המדידה 

  .מחשב לפי קריטריונים מוגדרים
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  :ת השכלהדימוי עצמי ושאיפו

בשיטה זו החוקר מציג לכל התלמידים .   ריאיון מובנה למחצה עם התלמידים-שיטת המדידה 

במטרה .   שאלות שתוכננו מראש וגם שאלות שעולות ומתעוררות מתוך השיחה ודברי המרואיין

בראיון מובנה למחצה ניתן .   הם בוצעו על ידי מראיינת חיצונית, להעלות את מהימנות הראיונות

ולזהות בזמן מקרים בהם , ניתן לבחון את המידע ביתר פירוט, לקבל יותר מידע מכל תלמיד

שיטה זו מתאימה למחקר זה כיוון .   התלמיד הבין את השאלה לא בצורה שהתכוונו אליה

  .שאוכלוסיית המחקר מאופיינת בקשיים בהבנה מילולית של שאלונים בכתב

יונות החלטנו לפתח שאלון שנבנה על סמך ההיגדים של כאן המקום לציין כי לאחר שבוצעו הרא

שאלון זה נועד לחקור יותר לעומק את ההשפעה של מאפיינים שונים של .   התלמידים בראיונות

השאלון הועבר גם לקבוצת התלמידים השנייה כדי לבדוק .  על תהליך הלמידה" מלמיד"תוכנית 

  .האם קיים דמיון בהערכות של שתי הקבוצות

  :במקצועות טכנולוגיים, הישגים לימודיים

בתחום זה בוצע מעקב רב שנתי של הישגי התלמידים במספר בחינות בגרות במקצועות טכנולוגיים 

  .   תוך השוואה לממוצע הארצי בבחינות הבגרות

    :המקצועות הטכנולוגיים הם

 - ופרקי מכונות חוזק חומרים,  מקצוע יסוד של מגמת מכונות הכולל סטטיקה-  מכניקה הנדסית �

  .  ל" יח1-5נלמד בבתי ספר ברמה של 

,  מקצוע יסוד נוסף של מגמת מכונות הכולל מערכות מיכון הידראוליות- בקרה במכונות �

  .  ל" יח1-5 נלמד בבתי ספר בהיקף של -לוגיקה ובקרה , פניאומטיות וחשמליות

, ותהליך טכנולוגי, C.N.C מקצוע התמחות הכולל מערכות ייצור ממוחשבות - מ"מערכות תיב �

  .ל רשות" יח4פרויקט גמר בהיקף של + ל " יח1נלמד בבתי ספר בהיקף של 

  . מעקב אחרי ההישגים הלימודיים של התלמידים-שיטת המדידה 

  :נתוני רקע לגבי �

  .'הישגיו הלימודיים בסוף כיתה ט �

ון כחלק שגרתי מתהליך ההכו' ציוני מבחן ההכוון המקצועי שנערך בסוף כיתה ט �

  .המקצועי לבחירת הגברות ומגמות בבית הספר התיכון

  .חוות דעת של היועצת והמלצתה לשיבוץ בתיכון �

  .במספר מקצועות) 'החל מסוף כיתה ט(ספריים -ציונים בית �

  . שנות לימודים בתיכון בהשוואה לממוצע הארצי3ציוני בגרות במקצועות הטכנולוגיים לאורך  �
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        עעעעידידידידוטיבציה ווטיבציה ווטיבציה ווטיבציה וממממקידום קידום קידום קידום ללללנוף נוף נוף נוף ממממ    ----""""מלמידמלמידמלמידמלמיד"""" תוכנית  תוכנית  תוכנית  תוכנית 4.04.04.04.0

         עקרונות התוכנית עקרונות התוכנית עקרונות התוכנית עקרונות התוכנית4.14.14.14.1

  :מבוססת על העקרונות הבאים" מלמיד"תוכנית 

   ממלמד למלמיד-שינוי תפקיד המורה  ����

את הציטטה הבאה בחרנו להביא בשם אומרם ככתבה וכלשונה מבלי לגרוע ולהחסיר במיוחד לאור 

   הקשר בין השם .חשיבות הדברים הנאמרים והתאמתם לרעיונות בהם נקטנו בתוכנית מלמיד

  .ואולי לא מיקרי,  המופיע בציטטה מיקרימלמידשבחרנו לתוכנית ובין המושג 

  ): 1996(הדר -מובשוביץ

מכאן . במהלך ההוראה וכתוצאה ממנה" הצרכן"אין עוררין על כך שההוראה נבחנת בידיעות שצבר "

כמרביץ ", התפיסה של המורה כמלמד.  שהוראה איננה אלא יצירת מצבים המאפשרים למידה

.  הוא מלמד את תלמידיו, המורה אינו מלמד את החומר.  איננה מתיישבת עם ההגדרה הזאת" תורה

מאחורי .   לא ולא-? משחק במילים.  שילמדו את החומרלהם להם להם להם גורם , אותםמלמיד מלמיד מלמיד מלמיד ליתר דיוק הוא 

ד המוטל על עומדת הבחנה בין תפיסות שונות של מהות התפקי" להלמיד"לבין " ללמד"ההבחנה בין 

סידרה של סיטואציות , לא העברת חומר אלא יצירת סיטואציה לימודית או ליתר דיוק.  המורה

שעל המורה לדאוג , על פי תפיסה זו הלומד הוא בעל תפקיד מרכזי ופעיל בתהליך הלמידה.  כאלה

היינו לידי , וההוראה היא תהליך יצירתי ומרתק של הבאת הלומד לידי למידה, לכך שיתרחש

הוראה שאינה , לפיכך.  בהיעדר התמודדות כזו אין למידה.  התמודדות אינטלקטואלית עם החומר

  ."מצב המצריך התמודדות כזאת אינה ראויה לשם הוראה

, כדי לשנות.   מחקר זה בודק תוכנית שנבנתה לאוכלוסייה שיש לה עבר מתמשך של כישלונות

יכולת לשינוי דרכי ההוראה השגרתיות , ורהמהמ, להוציא תלמידים ממעגל הכישלונות נדרשת

ויכולת להשתחרר מהאמונה השלילית בחוסר יכולתם של תלמידיו להצליח וחוסר יכולתו שלו 

  ).1997, מנדלסון(להובילם להצלחה 

לסטטוס של " מלמד"הושם דגש על שינוי מעמד ותיפקוד המורה מסטטוס של " מלמיד"בתוכנית 

משוחרר , שינוי זה מתבטא בכך שהמורה מנחה ומדריך את צוותי הפרויקטים בעבודתם".   מלמיד"

  .מהצורך להרצות את החומר ומהחשש מפני הספק החומר לקראת הבחינה החיצונית
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  דרגות חופש בלמידה ����

תוכנית לימודים המשלבת סביבה לימודית פעילה בעלת דרגות חופש רבות עונה על צורך אמיתי 

מנסה ליישם את " מלמיד"תוכנית ).  Barak et al., 1994(, מוכיםבקידום תלמידים בעלי הישגים נ

באמצעות יצירת סביבת , כבר במהלך התיכנון הקוריקולרי, )1973(רס 'החופש עליו דיבר רוג

לימודים גמישה המאפשרת לכל תלמיד להתקדם בקצב שלו לעבר היעדים אותם הוא הציב לעצמו 

של לומדים " חקר מקרים"בתיאור של שלושה .   בתכנון ובניית אב הטיפוס של הפרויקט שלו

את הממצאים שהובילו אותו להכרה בסגנונות ) Segall, 1991(לוגו ולוגו מתאר סגל -בסביבת לגו

דרגות חופש בלמידה ובתכנון הקוריקולום מאפשר לכל לומד , לטענתו.   חשיבה של לומדים

הנסיון להכתיב סגנון חשיבה .   חשיבה שלולהתנסות וללמוד בקצב שלו ובסגנון ה, לחקור, להתקדם

לנתק מגע ולהתייאש , אחד לכלל התלמידים גורם לתלמידים רבים לאבד את הקשר עם המורה

  .מהלמידה

  תיכנון קוריקולרי גמיש ����

מציעה דרך לתכנון קוריקולרי גמיש המאפשר דרגות רבות של , )Waks, 1995a(מימדית -הגדרה רב

תוכנית הלימודים תתאים למורים בעלי סגנונות הוראה , כך.   חופש ליישום בידי המורה בכיתה

  .לתכנים שונים ובזמנים שונים, לתלמידים בעלי סגנונות למידה שונים, שונים

.  מדגיש את ההיבט הריגושי בתיכנון תוכניות לימודים ובעיצוב הסביבה הלימודית) 1960(דיואי 

את הלומד לעומק תוך ביסוס קשרים אישיים בינו יכיר , בבואו לתכנן תוכנית לימודים, המורה

, תוכנית הלימודים תהיה רצף מתמשך של התנסויות.   מנת לנצל את ההתנסות לחינוך-לתלמיד על

  .מנת לכוון-אך חזקה מספיק על, התוכנית תהיה גמישה מספיק כדי לאפשר חופש אישי

תוך קבלת משוב מיידי , נעשה ניסיון לפתח את התוכנית תוך כדי ביצוע הקורס" מלמיד"בתוכנית 

בתוכנית הושם דגש על כך שהתלמיד יסיים את השנה עם מוצר ביד ועם תיק .   מהתלמידים עצמם

לבחור את הקוריקולום ) כמו גם לתלמיד(בתיכנון הושם דגש על מתן דרגות חופש למורה .   מוצר

נו קבוע אלא תלוי משתנים זאת מתוך אמונה שהחינוך אי.   לאוכלוסיית תלמידיו, המתאים לו

  .אוכלוסייה ועוד, מקום, זמן: כמו

  שימוש בשיטה המעורבת כאמצעי ללימוד מיומנויות חשיבה ����

השיטה המעורבת ללימוד מיומנויות חשיבה מתבססת על לימוד מיומנויות כלליות , כזכור

מיישמת כלי חשיבה יוצרת " מלמיד"תוכנית .  המיושמות מיד לאחר מכן על תכני לימוד ספציפיים

על מכלול , )1993, ערמון(לוגו בעברית -בתוך סביבת לגו) De Bono, 1987(בונו -ידי דה-שפותחו על

כלי החשיבה משמשים לתיכנון מקדים של דגם הכולל .  תכנים ממקצועות הטכנולוגיה והמדעים

  .תיעוד והערכה מעצבת של הפרויקט, שיפור התיכנון, מאפיינים של פתרון בעיות
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, שר מלמדים תלמידים להשהות שיפוט על רעיונות של עצמם ושל אחרים וכאשר מעודדים אותםכא

מוצאים שהם מפיקים מספר רב יותר של , פשוט להפיק רעיונות הפותרים בעיות, באווירה מתירה

בממצאי המחקר נתאר את עושר .   רעיונות הפותרים בעיות ורעיונות בעלי איכות גבוהה יותר

שאחד , הרעיונות של התלמידים שהתאפשר בזכות הסביבה הפתוחה ומיומנויות החשיבה היוצרת

סביבת לימודים המסתייעת במחשבים .   ממאפיינה הבולטים הוא עושר רעיונות ודחית שיפוט

ומקלה על חלקים אחרים בדרכים , יכולה להקל על העיבוד הקוגניטיבי שעל הלומדים לעשות

  ).Salomon, Perkins & Globerson, 1991(תר המעודדות למידה ברמה גבוהה יו

  למידה בצוותי פרוייקטים ����

גורמת לסיעור מוחין בתוך , "מלמיד"ה, י המורה"למידה באמצעות צוותי פרויקטים המונחית ע

  : מעודדת, "מלמיד"כאשר תכנית .   הקבוצה ולאינטראקציה עם קבוצות פרויקט אחרות

 תורם לעליה במוטיבציה הפנימית - צוותי פרויקט הבוחרים בעצמם את נושא הפרוייקט ×

  .  שלהם ללמוד

  .   שיתוף פעולה בין התלמידים בקבוצה לצורך השגת מטרה משותפת- עבודת צוות ×

  . לפני שהרעיון נבדק,  על ידי הימנעות משיפוט מוקדם- קבלת מירב רעיונות ואלטרנטיבות ×

רה להחליט לגבי דרך פעולה  במט-" סיעור מוחין"תוך ,  דיון קבוצתי- חשיבה משקפת ×

  .נבחרת

  למידה פעילה ����

, למידת פעילה היא למידה המערבת את התלמיד בתהליך הלמידה מדרבנת אותו לנקוט יוזמה

אנו .   מאפשרת לו ליצור משהו השייך לו ומערבת אותו בתהליך ההערכה של למידתו ושל תוצריו

" מלמיד"בתוכנית .   מאמינים כי למידה בדרך זו מאפשרת פיתוח של תיפקודי שכילה גבוהים

דרך תכנון אב , הושם דגש על כך שהתלמידים מעורבים בתהליך הלמידה משלב בחירת הנושא

  .טיפוס ובקרת תיפקודו ועד הערכת תהליך הלמידה עצמו

  סביבת לימוד עשירה ����

תו בה יש ללומד מספיק דרגות של חופש ללמוד ולבחור את נתיב התקדמו, סביבה עשירה ומגוונת

התלמיד עשוי לבסס , ובאווירה של פתיחות, בסביבה כזו.   עשויה לאפשר למידה משמעותית ללומד

היכולת לעשות טעויות ולהכיר בתרומתן החשובה ללמידתו יכולה לתרום . את בטחונו העצמי

לנסות ולהעלות רעיונות יצירתיים אותן הוא מנסה , לחיזוק בטחונו העצמי ולעורר אותו להעיז

רס 'חופש זה המשחרר את המחשבה וקורא דרור לדמיון מתואר היטב אצל רוג.   להביא לידי ביצוע

רס דורש סביבה לימודית שתאפשר פתיחות וחופש 'שינוי דרכי ההוראה לפי רוג).   183' עמ, 1973(

המוקד של תוכנית לימודים הוא לספק אקלים פסיכולוגי המתאים .   "לפיתוח החשיבה של הלומד

  ).200' עמ, 1973(רס 'רוג"  משמעותית שהלומד מכוונה בעצמוללמידה
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בניית דגם הנדסי , לוגו מאפשרת ללומד להתנסות בתכנון-בסיוע סביבת לגו" מלמיד"תוכנית 

ותיכנות הבקרה של הדגם תוך בניית המושגים המדעיים והטכנולוגיים במוחו של הילד בצורה 

חשיבות רבה ).   Papert, 1991(ניסוי וטעייה , אינטואיטיבית ומאפשרת למורה להנחות חקר וגילוי

יש להתנסות של התלמיד בתכנון פרוייקט הבא מתוך דמיונו שלו ולא התנסות בחקירה של תוצרי 

  ).Resnick, 1991a(חשיבה של מישהו אחר 

  שיטות הערכה של תהליך הלמידה ����

ככלי הערכה של למידה , ןלמידה בסביבת מולטימדיה מחייבת שינוי בשיטות ההערכה משום שמבח

בסביבות מולטימדיה מאפשרים הערכה , הנעשים על ידי תלמידים, פרויקטים.   עשוי להיכשל, זו

תיק העבודות בסביבה זו עשוי .  כך מתקבלת תמונה של התפתחות הלומד, של תהליך ההתפתחות

סריקה של , אינטרנט, מאגרי מידע ספריות, תקליטורים(לגרות את התלמידים להגיע למקורות 

  .שבדרכים רגילות לא היו נחשפים אליהם) 'צילומים של סרטי וידיאו בשטח וכו, תמונות

מעורבות , בתור שכזו.    מהווה חלק אינטגרלי המשולב בתהליך ההוראהPortfolioהערכה בעזרת 

התלמידים בתהליך הלמידה היא חיובית ומאפשרת תחושה אמיתית של שותפות בין התלמידים 

  .ן עצמם ובינם לבין המורהלבי

מחויבות ועבודת , אחריות:  הערכה בשיטה זו מאפשרת למידה משמעותית וחינוך לערכים כמו

מאפשרת עשיית טעויות , חשיבה זו. עיסוק בחשיבה משקפת על תהליך הלמידה, כמו גם.    צוות

חשובה לקהיליית המורים ועשויה , הערכה של תהליך הלמידה שהתרחש בכיתה. ולמידה מהן

אך הערכה של התפתחות .   לתרום להבנתנו את המכשולים הקיימים בדרכו של התלמיד להצלחה

  .יש לשים לב גם לצדדים אפקטיביים בהתפתחותו של התלמיד, קוגניטיבית אינה מספיקה

המשלבות למידה פעילה , מנסה דרכי למידה" מלמיד"תוכנית :  לסיכום העקרונות ניתן לומר כי

ומתן אפשרות , תוך מתן מרחב אישי לתלמיד, )בתחום הקוגניטיבי(יומנויות חשיבה יוצרת ותרגול מ

בעלת דרגות , בתוך סביבה עשירה ומגוונת, )בתחום האפקטיבי(להתנסות אישית ולביצוע טעויות 

  ).תחום אינסטרומנטלי(חופש רבות ללמידה ולפעולה 
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        """"מלמידמלמידמלמידמלמיד"""" משפט מיפוי לתוכנית  משפט מיפוי לתוכנית  משפט מיפוי לתוכנית  משפט מיפוי לתוכנית 4.24.24.24.2

למנהלים ולמרכזי מקצוע להפעיל את תוכנית , מאפשר לחוקרים נוספים, המוצג כאן, משפט המיפוי

שונה בין השטחות השונות ) מסלול(כל חוקר יכול לבחור לעצמו תבנה .  בקבוצות נוספות" מלמיד"

  .ולחקור מזווית שונה את הנושא הכללי

  יע למגמת שהג  תלמיד אשר הישגיו הלימודיים מסווגים ברמה                   

  

  ידי -מופעלת עליו גישה הוראתית המתאפיינת על        פי -על

  

  ופעילויות תלמיד של          ,       צורת הלמידה

  

      בסיוע חומרי לימוד מסוג        באקלים כיתה המאפשר

  

  

        יפתח מיומנויות של      תוך למידת עקרונות

    

  

      באופנות

  

        במידה       פ כלי מדידה של "ע

  

 והגיע למגמת ]בינונית[תלמיד אשר הישגיו הלימודיים מסווגים ברמה :  תבנה אפשרי לדוגמא

ידי צורת למידה - ומופעלת לגביו גישה הוראתית המאופינת על,]הכוונת היועצת[פי -על ] מכונות[

] איםחופש לבחור נוש[באקלים כיתה המאפשר , ]בנייה[ופעילויות תלמיד של  ]פרויקט בקבוצות[

בטחונו [ישפר את  ,]תחומיים-בין[ תוך למידת עקרונות ,]דפי הנחייה[בסיוע חומרי לימוד מסוג 

  ]. מעטה מאוד,מעטה.... רבה,רבה מאוד[במידה ] ניתוח ראיונות[פ כלי מדידה של "ע] העצמי

  .הנחקר) Structuple(יש לשים לב שלא כל השטחות חייבות להיות מיוצגות בתבנה 

  נמוכה
  בינונית
  גבוהה

  חשמל
  אלקטרוניקה

  מכונות
  בנין

  הכוונת בית הספר
  בחירת התלמיד

  למידה עצמית
  דיונים קבוצתיים
  פרויקט בקבוצות

  סביבה מגוונת
  

  חשיבה
  תיכנון

  תיכנות
  בנייה

  פתיחות לרעיונות שונים
  פתיחות לשגיאות

  סובלנות לדיעה שונה
  קצב התקדמות אישי
  חופש לבחור נושאים

  י הנחייהדפ
  דפי עבודה 

  אחרים

  מתחום תוכן אחד
  תחומיים-בין

  Purpose       -  בחירת מטרות

  Input             -  ארגון שדה קלט

  Solution       -  מגוון פתרונות

  Choice          -  בחירת פתרון

  Operation   -הגדרת צעדי פעולה  

  Evaluation -  הערכת הפתרון
  

  קוגניטבית
  אינסטרומנטלית

  אפקטיבית

  בטחונו העצמי
  שאיפות ההשכלה

  הישגיו הלימודיים
  מיומנויות החשיבה

  ניתוח ראיונות
  תצפיות בכיתה
  שאלון הערכה

   ספרייםהישגים בית
  הישגים ארציים

  ניתוח תיק עבודות

  רבה מאוד
.  

  עד
.  

  מעטה מאוד

  וישפר את
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         ראשי פרקים ראשי פרקים ראשי פרקים ראשי פרקים----" " " " מלמידמלמידמלמידמלמיד"""" תוכנית  תוכנית  תוכנית  תוכנית 4.34.34.34.3

  . שעות56כ "סה,  פגישות של שעתיים כל אחת4כל פרק כולל ,  פרקי התוכנית7להלן 

        פרקי תוכנית מלמידפרקי תוכנית מלמידפרקי תוכנית מלמידפרקי תוכנית מלמיד: : : : 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 1: Ma.L.M.ID Program    

  נושא
Subject  

  פעילות התלמידים
Pupils’ Activities  

  פעילות המורה
Teacher Activities  

  הערכה

Evaluation  

ית חשיבה רוחב .1
  )2נספח (

 Lateral 

Thinking   

לימוד כלי חשיבה  �
  .רוחביים בצורה כללית

יישום כלי החשיבה על  �
מטלות חופשיות מחיי 

  .היום יום של התלמידים

חשיבה משקפת על  �
  .התהליך שהתרחש

חלוקת דפי עבודה עצמית  �
  .לקבוצות

  .הנחיית דיון �

  .הגדרת מטלה לחשיבה �

הנחיית דיון בעקבות  �
  .המטלה

מטלת חשיבה על נושא  �
חופשי מחיי היום יום 

  .של התלמידים

למידה פעילה  .2
  והפעלתה בכיתה 

 Active 

Learning  

בניית מכונית ללא מנוע  �
  .לפי תוכנית אחידה

כל , תחרות מכוניות �
המכוניות יגיעו לאותו 

  .מרחק

ביצוע שיפור חופשי מתוך  �
מטרה להגיע לזכות 
בתואר יוצרי המכונית 

  .המהירה ביותר

 את תחילת המורה מנחה �
  .הפעילות

המורה מנחה את הדיון  �
, בסוף התחרות הראשונה

אלו גורמים משפיעים על 
  .תנועת המכונית

הנחייה להכניס שיפורים  �
  .בצורה חופשית

תיעוד פעילות  �
  .י המורה"התלמידים ע

תכנות פרוייקט  .3
מדעי טכנולוגי   

  )2נספח (

 Programming a 

Project  

פרוייקטון המכונית  �
  .הממוחשבת

  .פרוייקטון הרמזור �

  .פרוייקטון משולב �

הנחיית תחילת תהליך  �
בנייה ותיכנות של מכונית 

ושל , מבוקרת מחשב
  .רמזור בסיוע דפי הנחייה

הנחייה לתיכנון פרוייקט  �
  .רמזור+ משולב מכונית 

תיעוד החשיבה  �
הקבוצתית בידי 

בעזרת כלי , התלמידים
  .החשיבה שנלמדו

כלי חשיבה אנכיים   .4
  )2נספח (

 Vertical 

Thinking  

לימוד כלי חשיבה אנכיים  �
  .בצורה כללית

יישום כלי החשיבה על  �
  .פרוייקטון המשולב

יישום כל כלי החשיבה  �
שנלמדו על פרויקטון 

  .מתקדם

הערכה עצמית והערכת  �
  .עמיתים

חלוקת דפי עבודה עצמית  �
  .לקבוצות

  .הנחיית דיון �

הגדרת מטלה לחשיבה על  �
  .פרוייקטון מתקדם

הנחיית דיון בנושא  �
הערכה שמטרתו הגדרה 
מוסכמת של קריטריונים 

  .להערכה

משימות חשיבה  �
  .כלליות

ביצוע תיעוד לפי כלי  �
החשיבה של פרוייקטון 

כל .  מכונית עם היגוי
קבוצה יוצרת מכונית 

  .והיגוי שונים

הערכה עצמית והערכת  �
עמיתים של הפרוייקט 

  .המשולב

יישום חשיבה  .5
יוצרת לתכנון הנדסי    

  )2ח נספ(

  

לימוד מסגרת כללית  �
  .לחשיבה

יישום המסגרת על תיכנון  �
  .פרוייקטון

הנחיית פרוייקטים  �
קבוצתיים של מכונית עם 

  .היגוי

בחירת נושא לפרוייקט  �
ותיכנון ראשוני של 
הפרוייקט לפי מסגרת 

  .החשיבה לתכנון הנדסי

ניהול פרויקטים  .6
  )2נספח (

 Projects’ 

Management  

יישום המסגרת לחשיבה  �
  .על ביצוע הפרוייקטים

יישום הערכה עצמית  �
והערכת עמיתים בעת 

  .ביצוע הפרוייקטים

הנחיית הקבוצות בעת  �
  .ביצוע הפרוייקטים

הנחיית תהליך ההערכה  �
העצמית והערכת 
העמיתים של 

  .הפרוייקטים

תיעוד כל שלב בתיכנון  �
לפי מסגרת חשיבה 
לתכנון הנדסי ובניית 
הדגם ההנדסי ותיכנות 

  .הבקרה שלו

Applying Creative  

Thinking for Design 
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תכנון ויישום הצגת  �  הגשת הפרוייקט .7
  .הפרוייקט

הנחייה בדבר הצגת  �
  .הפרוייקט

הערכת הפרוייקט  �
  .המסכם

Projects’ Preaentation  
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         הפעלת התוכנית בכיתה הפעלת התוכנית בכיתה הפעלת התוכנית בכיתה הפעלת התוכנית בכיתה4.44.44.44.4

הרעיון .   סביבת לגו לוגו נבחרה לשמש כמנשא לפעילויות ספונטניות של תלמידים, כפי שהוזכר

נלקחו דפי עבודה מתוך המדריך למורה . ידי פעילויות אינו חדש-לבנות אצל התלמידים מושגים על

על מנת שהתלמידים יתחילו את הפעילות בסביבת ) 1993, ערמון ואחרים(לוגו בעברית -של לגו

כמו כן התווספו לחומרי הלימוד אוסף כרטיסיות מתוך ערכת תמלילוגו .   הלימוד בצורה מונחית

  ).1992, ון ואחריםליר(י מרכז לוגו "ואוסף דפי עבודה שפותחו ע) 1991, שניר(

כדי להשתמש בסביבת לגו לוגו כמנשא אינסטרומנטלי ואפקטיבי לגירוי התלמידים לעבודה 

" קוגניטיבית"פותחה יחידת לימוד , וחסרת הטעם המר של כישלונות מהעבר, חופשית חסרת פחד

 Co.R.T. Thinkingהיחידה מהווה תרגום של תוכנית .   שליוותה את הפעילות בסביבת הלימודים

)De Bono, 1987( ,בתוספת פעילויות חשיבה יוצרת שפותחו סביב תכנים מדעיים טכנולוגיים   .

יחידה זו אמורה להקנות לתלמידים מיומנויות חשיבה אשר ניתנים ליישום בחייהם היום יומיים 

  .   לוגו בעברית-וגם על פעילויותיהם הספונטניות בתוך סביבת לגו

התבצע בכיתת מעבדת המכונות , "מלמיד"שנלמד לפי תוכנית , "דסיותתכן מערכות הנ"המקצוע 

  .  במתכונת של שני שיעורים צמודים

  :חשיבה רוחבית

 של דה בונו Co.R.Tשני השיעורים הראשונים נלמדו במתכונת כלי החשיבה היוצרת לפי תכנית 

)De Bono, 1987( ,מ "חש, 3הכלי הראשון בעמוד . 'שתורגמו ומופיעים בחוברת לתלמיד בנספח ב- 

מדגים את הצורך בטיפול ברעיונות ללא שיפוט מוקדם וללא שימוש ברגשות , חיובי שלילי מעניין

, הכלי השני.  15' עמ' דוגמה לתוצר של שיעור כזה מוצג בנספח ב. שנאה כלפי הרעיון/של אהבה

ננים או בעת מדגים את הצורך לשקול את כל הגורמים בעת שמתכ,  שקול כל הגורמים-ג "שכ

בתום כל כלי חשיבה הגישו התלמידים עבודות במתכונת כלי החשיבה .  שחושבים על רעיון מסוים

  .יום שלהם-על נושאים שהוצעו בדף הכלי עצמו או על נושאים מחיי היום

  :למידה פעילה והפעלתה בכיתה

לערכה מצורפת חוברת כרטיסי , 9700לוגו מדגם -בשיעור השלישי קיבל כל זוג תלמידים ערכת לגו

כמו .  התלמידים התבקשו לסדר את קופסת הערכה לפי הכרטיס הראשון שבחוברת הבנייה.  בנייה

בסיום השיעור למדנו את כלי .  2' כן התבקשו התלמידים לבנות מכונית על פי כרטיס בנייה מס

  . בחוברת לתלמיד8מעמוד ,  בדוק תוצאות והשלכות-ה "החשיבה בת

כל הקבוצות יצאו החוצה .  תבקשו התלמידים לנתק את התמסורות שבמכוניתםבשיעור הרביעי ה

התחרות התבצעה כך שכל קבוצה .  כל המכוניות נבנו לפי אותה תוכנית, ונערכה תחרות מכוניות

נערך דיון קצר והוסכם שכדאי לבצע .  שחררה את מכוניתה מחלקו העליון של מישור משופע זהה

המרחק הממוצע .   פעמים ולמדוד את המרחק שעוברת המכונית של כל קבוצה3את התחרות 

  .  רוב המכוניות השיגו מרחק ממוצע זהה.  ישמש להשוואת התוצאות
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אלו גורמים : "סיכמנו את הפעילות בשאילת שאלות מהסגנון, הכיתה התכנסה לדיון בכיתה

לבצע שיפורים לאחר מכן כל קבוצה התבקשה במשך חצי שעה ".  השפיעו על תנועת המכונית

היה מותר לכל קבוצה לנסות את השיפורים על אותו מישור משופע שהשארנו , במבנה המכונית

  .  במסדרון

י חברי הקבוצה בינם לבין עצמם "תוך כדי דיונים פתוחים שהתבצעו ע, לאחר חצי שעה של עבודה

וקבוצה , הפעם היו פערים גדולים בין הקבוצות.  ערכנו תחרות נוספת, לגבי רעיונות לשיפור

גם הפעם .  מסוימת הצליחה להציב מכונית בראש המישור המשופע שהגיעה למרחק הגדול ביותר

  .הסתיימה הפעילות בדיון על תוצאות התחרות

  :תיכנות פרוייקט מדעי טכנולוגי

ולגשת למחשב , בשיעור החמישי התבקשה כל קבוצה להחזיר את התכנון המקורי של המכונית

הפעילות מבוססת על לימוד עצמאי של .  30' נות המכונית לפי החוברת לתלמיד עמלעבוד על תיכ

 7' המופיע בעמ, חוקים, לסיכום השיעור למדנו כלי חשיבה נוסף. לוגו-פקודות התיכנות של לגו

כלי זה ממחיש את הצורך בחשיבה על החוקים והתקנות שצריך לקחת בחשבון , בחוברת תלמיד

  .בזמן שמתכננים דבר מסוים

 ותיכנותו לפי חוברת לתלמיד 3' בשיעור השישי הקבוצות עבדו על בניית רמזור לפי כרטיס בנייה מס

בסיום השעה .  התלמידים בתבקשו גם לנסות להפעיל את המכונית לפי הוראות הרמזור.  34' עמ

ת  בחובר12חלופות ברירות מעמוד ,  אפשרויות-ב "הראשונה התכנסנו ללימוד כלי חשיבה  אח

בסוף .  זהו כלי חשיבה המכוון לצורך בהעלאת מקסימום אלטרנטיביות לפתרון ולרעיונות.  לתלמיד

לבנות ולשפר , השיעור נתבקשו התלמידים לחשוב בבית אלו כיוונים נוספים אפשר לתכנן

  .המבוססים על המכונית והרמזור

  :כלי חשיבה אנכיים

השיעור השביעי התחיל בדיון שמטרתו להעלות את הרעיונות שהתלמידים חשבו עליהם בהקשר 

חלק בחרו , חלק מהקבוצות בחרו לתכנן היגוי למכונית.  להמשך העבודה על המכונית והרמזור

חלק בחרו לתכנן את המשך תפקוד המכונית לאחר , להוסיף אורות לנסיעה קדימה ואחורה

).   מצוי חיישן מגעבקצה הקדמי של המכונית(שהמכונית תוך כדי נסיעה קדימה נתקלת בקיר 

לציר האחורי של המכונית מחובר חיישן אופטי .  וקבוצה אחת בחרה לתכנן מד מהירות למכונית

לפני שהתחלנו .  עם דיסקה צבועה בשחור ובלבן המאפשרת מדידת מהירות בעזרת תיכנות מתאים

זהו .  מטרה יעד,  תכלית-י "לעבוד על ביצוע הרעיונות של התלמידים למדנו את כלי החשיבה תמ

  .כלי אשר מדגים את הצורך בחשיבה על מטרות ויעדים לביצוע בעת שמתכננים פרוייקט

הלימוד היה כבר , בשלב הזה התלמידים נכנסו לעבודה על מיני פרוייקטון בנושא המכונית והרמזור

 לדפי תיכנות, מדי פעם התלמידים פנו לחוברת לתלמיד כדי לקבל סיוע בתיכנות, פחות מובנה

ולכרטיסי בנייה נוספים שהדגימו , נוספים שהסבירו פקודות תיכנותיות נוספות בשפת התיכנות

בתום שלושה שיעורים בהם התלמידים עבדו .  רעיונות שונים בבניית מנגנונים טכנולוגיים

, כל קבוצה סיפרה על מה שהיא ביצעה.  בחופשיות על הפרוייקטונים שלהם התכנסנו לדיון

  .  התלמידים התבקשו לתעד את תהליך החשיבה התכנון והבנייה של הפרוייקטים
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,  עדיפות ראשונה בחשיבותה-ב "תוך כדי שלושת השיעורים הללו למדנו את כלי החשיבה ער

  .שמטרתו קביעת סדרי עדיפויות למטרות שאתה מציב לעצמך וגם לפתרונות שאתה מבצע

  :מסגרת כללית לחשיבה יוצרת

המסגרת מאפשרת , 17ו את המסגרת הכללית לחשיבה יוצרת מעמוד בשיעור שלאחר מכן למדנ

אז התבקשו .  לתעד את החשיבה שהתבצעה או שניתן להשתמש בה כאמצעי לתכנון עתידי

תוך כדי שהם מתעדים את מה שעבר .  התלמידים להתחיל לחשוב על רעיון לפרוייקט מסכם

  .חלק מהתלמידים השתמש כבר בכלי החשיבה לצורך תיעוד התהליך שהקבוצה עברה.  עליהם

לאחר .   לוגו בעברית-גולת הכותרת במקצוע זה היא הפעילות הספונטנית של תלמידים בסביבת לגו

התלמידים נתבקשו , ויחידת הלימוד שהוזכרו, שלושה חודשים של עבודה מונחית לפי דפי העבודה

במקומות , בבית, בחצר ביתם, לשם כך הם תודרכו להסתכל ביישוב שלהם.  לבחור נושא לפרויקט

כל קבוצת תלמידים מנתה לא יותר .   העבודה של הוריהם ובקטלוגים שהיו פזורים בכיתה

  .כל הנושאים היו המצאות דמיוניות של התלמידים.   בחרה נושא, משלושה תלמידים

הפרוייקטים שהתלמידים בחרו לבצע היו לעיתים קרובות מסובכים יותר מהדוגמאות שהיו מצויות 

לעיתים המערכות , גם התכנות בדרך כלל היה יותר מסובך.  לוגו-בכרטיסי הבנייה של ערכות הלגו

ולעיתים המערכות חייבו כתיבת שתי תוכניות מחשב המופעלות בו , דרשו תכנות ברמה מתקדמת

חלק מהתלמידים הסתפקו . זמנית משני מחשבים שונים כדי לבצע את פעולת הבקרה על המערכת

חלק .  טקסט וצלילים מהצד המחשבי, חלק הוסיפו אנימציה גרפית.   של סביבת הלגובעושר

חלק השתמשו בכלי , מהתלמידים השתמשו בכלי החשיבה שנלמדו כדי לתכנן את הפרוייקט

  .החשיבה כדי לתעד את התהליך לאחר מעשה

  :ניהול פרוייקטים

לוגו בעברית וכלי -הפשטות של שפת הלגו, המרכיבים של ערכות הלגו, עושר הסביבה הלימודית

, החשיבה שאפשרו את הטיפול ברעיונות ומיקדו את תשומת הלב לתיעוד התהליך ותכנון הדגמים

כל פרוייקט לווה בתיק עבודות שהכיל אוסף של .  גרמו לתלמידים ליצור פרוייקטים מרשימים

עץ , מערכתי של הדגםתרשים , תמונות של הפרוייקטים, פעילויות התלמידים סביב כלי החשיבה

תוך כדי הפעילות .   תוכנית המחשב ותיעוד של תהליך התכנון והבנייה של הדגם, קריאות לתוכנית

  .  פותחו בשיתוף עם התלמידים קריטריונים להערכת תיק העבודות

  :הגשת הפרוייקט

תצוגה בה נכחו גם , התלמידים התגאו להציג את הפרוייקטים הללו ביום ההורים בסוף השנה

במסגרת שיעור ' פרוייקטים אלו שנעשו כזכור בכיתה י.  המנהל ומורי המגמה, היועצת, המחנכים

שימשו את הבסיס לפרוייקטים שהתלמידים הגישו , "מלמיד"לפי תוכנית , "תכן מערכות הנדסיות"

ה חישובי חוזק ותרשימי בקר, נוספו סרטוטים ממוחשבים' לפרוייקטים בכיתה יב.  'בסוף כיתה יב

חלק בנו דגמים חדשים ומסובכים עוד ', חלק מהתלמידים פיתח את אותו דגם מכיתה י.  של הדגם

  .יותר



  36

         ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים5.05.05.05.0

. הצגת הממצאים תעשה לפי היבטים שונים ותדגים תוצאות דומות ממספר כלי מחקר איכותניים

נועד לאמת את המידע וניתוחו על ידי מספר כלי מחקר ,  טריאנגולציה-תיקוף על פי שיטת השילוש 

  ) .104' עמ, 1990(יהושע -צבר בן, שונים

         מעקב ותיעוד של תהליך הלמידה מעקב ותיעוד של תהליך הלמידה מעקב ותיעוד של תהליך הלמידה מעקב ותיעוד של תהליך הלמידה5.15.15.15.1

המעקב שהתבצע במשך השנה הראשונה תרם להפקת לקחים ושיפור מבנה הקוריקולום ואופן 

, רישומים של המורה, תצפיות המורה: המעקב מתבסס על דוח המורה הכולל.   יישומו בכיתה

  .שנעשו על ידי התלמידים ושיחות עם התלמידים במהלך השנהצילומי וידיאו 

   קטעים מתוך יומן המורה5.1.1

  :12שיעור 

בעיה נוספת שהתעוררה במהלך הפעלת התוכנית היא כמובן בעיית ההערכה של תהליך הלמידה "

, איסוף חומר:  נוצר צורך להעריך עבודות שכללו שימוש במיומנויות שונות כמו.   של התלמידים

סרטוט , חישובי חוזק, בנייתו, תיכנון הדגם, תיכנות בקרה של דגם, כתיבת סקירה טכנולוגית

אין אפשרות להשתמש , קיימת בעייה אמיתית להעריך עבודות כאלו.   ממוחשב של הדגם ועוד

 תלמידים -והשנייה ,  עושר המיומנויות הנבדק-האחת :   במבחנים קונבנציונליים משתי סיבות

  ."  לא תצלח-ידה בדיוק בצורה זו של הערכה מבוססת כשרים מילוליים לקויי למ

  :13שיעור 

אותם מהחדר בתום " לגרש"לעיתים אני צריך .  התלמידים עובדים במרץ על הפרויקטים שלהם"

לעיתים .  כשאני בא בתחילת ההפסקה שלפני השיעור אני כבר מוצא אותם בחוץ.   השיעור הכפול

אני .   הם מצליחים לשכנע מורה אחר שיפתח להם ואז אני כבר מוצא אותם באמצע העבודה

.   מתלבט האם להפסיק אותם מעבודתם כדי לעשות סיכום ביניים של הפעילות ומתי להפסיק אותם

הם מוסיפים ?  בעיה נוספת כיצד עוצרים אותם.   החלטתי לעשות את הסיכום בסוף השיעור

  ."יכנותיות שגם לי הן לא טריוויאליותמערכות לפרויקטים ונתקלים בבעיות ת

  :מתוך עיון כולל ביומן  המורה עולה כי

  .אחרי העבודה על הפרויקטים שלהם ובאים לעבוד גם בהפסקות" להוטים"התלמידים  •

לעיתים משתמשים בכלים , לעיתים נעזרים בסקיצות, התלמידים מתכננים את הבנייה שלהם •

  .  שלמדו כמו תכנון מערכתי או כלי החשיבה היוצרת לתכנון מקדים

התלמידים ברוב המקרים בוחרים פרוייקטים יותר מסובכים ממה שהמערכת הטכנולוגית או  •

  .הידע התכנותי שלהם מאפשרים
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    ביצוע פרוייקטים5.1.2

 8 - תלמידים שביצעו את הפרויקטים לבד ו5 -קבוצת התלמידים התחלקה באופן עצמאי ל

  . בזוגותתלמידים שבצעו את הפרוייקטים

        רשימת הפרוייקטים של התלמידיםרשימת הפרוייקטים של התלמידיםרשימת הפרוייקטים של התלמידיםרשימת הפרוייקטים של התלמידים:  :  :  :  2222טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 2: Pupils’ Projects    

מספר 
  עבודה

No.  

  התלמידים

The Pupils  

  הפרוייקטים

The Projects  

  נושאים  מדעיים וטכנולוגיים

Science & Technology Subjects  

תיכנות , בקרה, פרקי מכונות, סטטיקה  מסוע אופטי מבוקר מחשב  .ל.  א-ו. ע. ת   .1
  .וסרטוט ממוחשב

מלגזה בעלת גיר מבוקרת   .ל.  ב-ו. כ. ק   .2
  מחשב

תיכנות , בקרה, פרקי מכונות, סטטיקה
  .וסרטוט

תיכנות , בקרה, פרקי מכונות, סטטיקה  רובוט הולך מבוקר מחשב  .מ.  מ-ו. מ. ד   .3
  .וסרטוט

מכונה להכנת שוקו מבוקרת   .ב.  ד-ו. ל. נ   .4
  מחשב

תיכנות , קרהב, פרקי מכונות, סטטיקה
  .וסרטוט

מכונה למיון וספירה של   . ב. א   .5
  ארגזי תפוזים מבוקרת מחשב

, פניאומטיקה, פרקי מכונות, סטטיקה
  .תיכנות וסרטוט, בקרה

עגורן פניאומטי לאחסנה   ב . ע   .6
מבוקר , במחסן אוטומטי

  מחשב

, פניאומטיקה, פרקי מכונות, סטטיקה
  .תיכנות וסרטוט, בקרה

עגורן נמל למיפוי ושינוע של   מ . א   .7
  מבוקר מחשב, חלקים

תיכנות , בקרה, פרקי מכונות, סטטיקה
  .וסרטוט ממוחשב

תחנה למעקב וקליטת   .א. י   .8
אנרגיה שמש ותרגומה 

  מבוקרת מחשב, לחשמל

תיכנות , בקרה, פרקי מכונות, סטטיקה
  .קרינה, אנרגיה, וסרטוט ממוחשב

  .מ. י   .9
     

התאמת בקר תעשייתי 
ייקטים של לעבודה עם פרו

  לוגו-לגו

סרטוט , חיישנים תעשייתיים, בקרה
עיצוב מוצר תיכנות בקר , ממוחשב
  .תעשייתי

  

ולא מתוך רשימה " דימיונם הפרוע"התלמידים שהשתתפו בתוכנית בוחרים לעצמם פרויקט מתוך 

מכונה לספירת חלקי חילוף , מכונה להכנת שוקו מבוקרת מחשב: דוגמאות.   נתונה של פרויקטים

) לחץ אויר(מכונית מתרוממת בעלת היגוי פניאומטי , רובוט הולך מבוקר מחשב, מבוקרת מחשב

תרגום סרט אופטי לצלילים באמצעות דגם מבוקר " (רשם קול", מבוקרת ממשק אדם משתמש

, מכשיר לקליטת אנרגית שמש והמרתו לחשמל, תחנת דלק אוטומטית מבוקרת מחשב, )מחשב

  .ידי המחשב ועוד-ח לאנרגיה חשמלית ומניע מכונית הנשלטת עלמכשיר המתרגם אנרגית רו

: תחומיים של מדעים וטכנולוגיה כמו-ל הם תכנים בין"המכנה המשותף של כל הפרויקטים הנ

. תיכנות ועוד, סרטוט ממוחשב, עקרונות בחשמל ואלקטרוניקה, בקרה במכונות, מכניקה הנדסית

  .התלמידים מתנסים וטועים וכך לומדים תופעות ותכנים לימודיים שנגזרים מהפרויקטים שלהם
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   תצפיות בכיתה5.1.3

הממחישים שימוש במיומנויות , מתוך התצפיות במהלך הלימודים, להלן ניתוח שני אירועים

  .חשיבה יוצרת אצל התלמידים

        ניתוח שני אירועיםניתוח שני אירועיםניתוח שני אירועיםניתוח שני אירועים:  :  :  :  3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 3: Two Events’ Analysis    

  שם האירוע

Event  

  זמן האירוע

Time  

  תצפית

Observation  

  פרשנות

Interpretation  

תצוגת 

פרוייקטים 

  ביום ההורים

Projects’ 

Presentatio

n at 

Parents’ 

Day  

שאלתי את התלמידים אם היו  �  'כיתה י
מעוניינים להציג את 

.  הפרוייקטים ביום הורים
התלמידים הביעו את רצונם 
והבטיחו לסדר את הפרויקטים 

  .לקראת התצוגה

לאחר שבוע כאשר הגעתי לכיתה  �
לשאול האם התצוגה מוכנה 
הבחנתי שהתלמידים עובדים 

  .בהפסקה על הפרויקטים

כאשר התבוננתי בפרויקטים  �
השונים נוכחתי לדעת שבמהלך 
השבוע שעבר מאז בקשתי 

  .הראשונה חלו שינויים קטנים

בפרויקט אחד נוסף חיישן אופטי  �
וכרטיס טלקרד שימש ככרטיס 

זהה את הקוד מגנטי שהחיישן מ
  .שצויר עליו

בפרויקט אחר נעשה שימוש  �
בפקודה תיכנותית המאפשרת 
שליטה בשתי מערכות לחוד או 
בו זמנית על ידי אותו ערוץ 

  .בממשק

לעיתים , השאלה אינה רטורית �
תלמידים בגילאים הללו אינם 
מעוניינים להציג את עבודותיהם 

  .בפני הוריהם

תלמידים עובדים בהפסקה אינו דבר  �
ישנם .  שבשגרה בבית הספר הנדון

קיימים , מרחבים לטייל בהם
" לקפוץ"ישובים קרובים שניתן 

" טרמפים"ותופעת שימוש ב, אליהם
  .במקום בהסעות הרשמיות קיימת

מדובר בסוף השנה לאחר ישיבות  �
התרופפות משמעת , ציונים

ומחשבות על החופשה הגדולה הם 
  .נחלת כלל התלמידים

התלמידים , למרות האמור לעיל �
הקדישו מחשבה נוספת והשקיעו זמן 

.  ומאמץ מבלי שנדרשו לכך
הפרויקטים היו ברמה טובה לתצוגה 

  .גם ללא השינויים והשיפורים הללו

שימוש בחשיבה יוצרת מאפשר  �
לעיתים רעיונות שלא צצים בדרכים 

  .שגרתיות תוך שימוש במידע הקיים

תצוגת 

פרויקטים 

   למפקח מחוזי

Projects’ -

Presentatio

n for the 

Supervisor  

התלמידים התבקשו על ידי  �  'כיתה יא
לסדר את הפרוייקטים שלהם 
בחדר המורים המרכזי לקראת 

  .הביקור

הגעתי לאחר שלשה ימים וראיתי  �
את הפרויקטים מסודרים על 

.  השולחנות בחדר המורים
התקרבתי אל הפרויקטים 
והבחנתי כי הפרויקטים שונו על 

  .ידי התלמידים

התלמידים הוסיפו רכיבים  �
ביניהם , אופטיים ואלקטרוניים

.  מערכת לקליטת כרטיס מגנטי
הודעה קולית בתחילת פעולת 
המערכת וסיומה כולל אנימציה 

  .צבעונית על המסך

החשש שלי היה שחלק מהתלמידים  �
אצטרך לדרבן לסדר את 
הפרוייקטים בבוקר יום הביקור לא 

  .התממש

השינוי שבוצע על ידי התלמידים  �
מעיד על כך שהם הקדישו חשיבה על 

זאת למרות שלא .  תכנון השינוי
הביקור היה רק .  התבקשו לעשות כן

  .מדרבן לביצוע

שימוש ברכיבים , עושר הפתרונות �
שימוש בפקודות , חיצוניים ללגו

תיכנותיות שלא נלמדו ויצירת בקרה 
של חיישנים מעבר ליכולת הרגילה 

מוש של המערכת מעידים על שי
  .בחשיבה יוצרת

לשימוש בחשיבה יוצרת ניתן למצוא ברבגוניותם של הפרויקטים ובכך שהם התייחסו , עדות אחרת

אשר . א.הפרויקט של י, לדוגמה.   תחומיים של מדע וטכנולוגיה ולא רק בטכנולוגיה-לנושאים בין

מציאת אופטימום של קרינתה והמרת , חישה של עוצמת הקרינה, מדגים מעקב אחרי השמש

ביצע סקירה מדעית טכנולוגית ונכנס לחקירה של . א.י, בפרויקט.  הקרינה לאנרגיה חשמלית

  .מושגים מדעיים וניסויים
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שחקרו את תנועתם של בעלי חיים מתוך נסיון לבנות . מ.ומ. מ.דוגמה אחרת היא הפרוייקט של ד

 מספר אבי טיפוס עד לדגם בסופו של דבר הם בנו.   מערכת הנדסית שתחקה הליכה של בעל חיים

  .המסוגל לעבור מכשולים שמימדיהם יותר גדולים מהרובוט עצמו" רובוט הולך"הסופי של 

קיים תיכנות הכולל הפעלת שתי תוכניות שונות משני מחשבים שונים דרך שני . מ.בפרוייקט של א

יוצרת מפה של , התוכנית מזהה חלקים המפוזרים על רצפת המחסן.   ממשקים שונים

ומאפשרת לעגורן לנוע לעבר כל אחד מהחלקים לתפוס , עבור מיקומם, קואורדינטות על המסך

  .אותו ולהעביר אותו לרכבת קרוניות המתקדמת קרונית אחת כל פעם

תלמיד זה יצר מערכת פניאומטית שלמה .  יש שילוב בין לגו טכניק ללגו פניאומטי. ב.בפרויקט של ע

המערכת מבוקרת מחשב ומפעילה .   חות אותו תיכנן ובנה מרכיבי לגוושסתום בטי, כולל מיכל לחץ

  .עגורן חשמלי פניאומטי להכנסת סחורות לתוך מחסן רב קומתי

  

בסביבה עשירה תוך מתן , מלמדים כי פעילות ספונטנית של תלמידים, הממצאים שהוצגו עד כאן

דרגות חופש לבחירת נושאים הלקוחים מתוך עולם ההתעניינות של התלמידים מסייע למוטיבציה 

התלמידים אינם .  תלמידים בוחרים נושאים מורכבים שאינם מקלים עליהם את העבודה.  ללמידה

הם מחפשים דרכים בלתי .  מסתפקים בפקודות התיכנותיות שלמדו או בעושר רכיבי הלגו הקיים

  .שגרתיות ומוצאים מגוון פתרונות לבעיות שמתעוררות

התצפיות וניתוח שני האירועים מקבלים חיזוק על ידי , וך יומן המורההממצאים הנובעים מת

מעקב אחרי הישגים , ממצאים שנאספו בכלים אחרים כמו ניתוח תיקי עבודות התלמידים

  .תפוקות להערכת התוכנית שיובאו בהמשך/ראיונות ושאלוני תשומות, לימודיים 
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        ))))Affective(((( ממצאים במישור הריגושי  ממצאים במישור הריגושי  ממצאים במישור הריגושי  ממצאים במישור הריגושי 5.25.25.25.2

נבדקה באמצעות ראיונות ובאמצעות שאלון , במישור הריגושי, "מלמיד"השפעתה של תוכנית 

, תחילה נפרט כיצד בוצעו הראיונות ומהם הממצאים.   תפוקות שפותח בעקבות הראיונות/תשומות

  .כ נפרט כיצד פותח השאלון ומהם הממצאים בעקבות העברתו לתלמידים"אח

   מבנה הראיון5.2.1

כלי זה נבחר כאחד האמצעים . ידים היו קשיים בהבעה מילולית בכתבנזכיר כי לקבוצת התלמ

אולם השאלות , לבדיקת היבטים שונים בדימוי העצמי של התלמידים ושאיפות ההשכלה שלהם

  .נגעו גם להיבטים שונים של השיעורים הקשורים לתוכנית מלמיד ולמגמת מכונות

כפי שכבר הוזכר בחרנו לבצע את הראיון בעזרת מראיינת ותיקה שניסיונה המקצועי כולל ניסיון 

המראיינת השתמשה בראיון בעת , קודם בעבודתה כיועצת בבית ספר בו קיים נתיב טכנולוגי

של הטכניון וביצעה סדרת ראיונות מחקריים במסגרת מחקר " גמר לבגרות"עבודתה בפרויקט 

 חברתי של המחקר מניסיונה מעבודות אלו היא רכשה היכרות של הרקע החינוכי.  אקדמי

  .והאוכלוסייה הנדונה

בשיחה זו נבנה שאלון , הראיון בוצע לאחר שהחוקר נפגש איתה וסיפר לה על קבוצת התלמידים

רוב השאלות היו מבוססות על , ככזה.   אשר שימש אותה בתור נקודת מוצא לראיון מובנה למחצה

אולם לחוקר נשארת האפשרות לפתח את הראיון במקרה והוא חש צורך לעשות כך , ל"השאלון הנ

  .תוך כדי הראיון עצמו

לכיתה ' בין כיתה י(הראיונות התקיימו עם התלמידים לאחר סיום לימודיהם לפי תוכנית מלמיד 

בחירת המיקום .   הראיונות התקיימו עם התלמידים והוריהם בבתיהם תוך תיאום זמן מראש). 'יא

רוב הראיונות עם ההורים בוצעו מיד .   בעית למרואייןהייתה מתוך כוונה להשרות אוירה נינוחה וט

  .בכל המקרים ההורים לא נכחו בראיון עם התלמיד.  לאחר הראיון עם התלמידים

עורך המחקר נכח בראיונות הראשונים מתוך רצון להתרשם מצורת עריכת הראיון ותשובות 

והציג את , בראיונות האחרים הגיע עורך המחקר עם המראיינת אל בית התלמיד.  התלמידים

המטרה הייתה שוב לאפשר שיחה פתוחה עד כמה שניתן בין .   כ פרש מהחדר"המראיינת ואח

כאן המקום לציין שלאחר שהוצגה המראיינת בפני התלמיד היא שאלה את . התלמידים למראיינת

, ור לעיללמרות האמ.   כל התלמידים ענו בשלילה, התלמיד האם מפריע לו נוכחותו של המורה שלו

  .בסמוך לתחילת הראיון, עזב החוקר את החדר
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   תכנון הראיון5.2.2

הראיון הוא מובנה למחצה ותכנונו מוצג .   כאמור בוצעו ראיונות עם התלמידים ועם הוריהם

  . 1בנספח 

  :הראיון מחולק לשני חלקים

  ראיון עם התלמידים .1

  .דימוי עצמי ושאיפות השכלה.1.1

  .התייחסות לתפיסת התלמיד עצמו כתלמיד.1.2

  .לוגו-לגו/חשיבה.1.3

  .שאלות להורים .2

   ממצאים בהיבט של בטחון עצמי של התלמיד5.2.3

 כלכדי להוסיף לאותנטיות של הממצאים יש לציין כי בפרק מובאים ציטוטים מלאים של 

  .המרואיינים

  :ציטטות מתוך ראיונות עם תלמידים

 זה באמת מקצוע -חופשי  , להיות מאורגן, לחשוב, בשיעורים אלו למדתי לתכנת. "א.י

בראיה קדימה בלעדי השיעורים הללו המגמה תהיה פחות ממה שהיא עכשיו זה עזר .   מיוחד

  "ללמידה ולמוטיבציה

השיעורים הללו מלמדים את , התלמידים שותפים ללמידה ולא רק מאזינים פסיביים. "מ.ד

למדנו גם בהפסקות וגם כשלא היה , כל התלמידים הגיעו לשיעורים.   התלמיד ללמוד

  "מורה

, היינו קבוצה עם הישגים נמוכים ומאופיינים במעשי שובבות, בהתחלה צחקו עלינו "-. ב.ע

יותר מתרכזים , אנחנו נראים בעיני תלמידים אחרים מאוד רציניים, להפך, כיום לא צוחקים עלינו

  ."בלימודים

  "ין אותם הפרויקט ועבודת הצוותזה עני, גם כשלא היה מורהתלמידים הגיעו לשיעורים  "-. ע.ת

התכנסנו לשולחנות יחד :  למדנו בצורה של וועידה, כשנשארנו לבד למדנו ברצינות "-. ל.נ

  ."ועבדנו במשותף על דפי עבודה
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  :ציטטות מתוך ראיונות עם הורים

היא .   מאז היא לומדת ברצון, אני גאה שהיא לומדת מקצוע טכנולוגי "-. ב.הוריה של א

הלגו . לוגו הוא מקצוע עם דרך מעניינת ללמוד-הלגו.   פרצה קדימה גם במקצועות ההומניים

זה חיזק את המוטיבציה שלהם , הם בנו ויצרו פרויקט תוך תכנון עצמאי, לוגו חיזק אותם

  ."זה היווה בשבילם אתגר.   להשקיע בעוד מקצועות

מרצה , האימא.   בכל המקצועותלקויית למידה עם קשיים היסטוריים של ריכוז במבחנים, הילדה

האבא הצטרף מאוחר יותר ורק ציין שהם כל כך מרוצים ולכן !  הציטוט מובא כלשונה, במכללות

  .ללמוד במגמה) ל" יח4ל ומתמטיקה " יח5שהגביר גם פיסיקה (שלחו גם את האח הצעיר  

באיזה , היה נפלא איך בסוף השנה הם מסבירים לבד על הפרויקטים שלהם "-. כ.הוריו של ק

  ."ביטחון לא פחדו להתבלבל או לטעות ממש נפלא

זה עורר אצלם מוטיבציה .   טוב לי= טוב לו במגמה  "-) תאומים. (ל.ב-ו. ל.הוריהם של נ

הפכו .   ניכר שיפור משמעותי בהישגים.   זה הביא לשינוי חיובי שלהם כלומדים.   ללמוד

יש שינוי .   הדימוי העצמי שלהם עלה.   להיות עצמאים מאוד לוקחים אחריות גם בבית

  ." קודם היה עצוב וכבד-התחילו לחייך .   הביטחון העצמי שלהם עלה. כאילו קמו לתחייה

ל במגמה  ואף " יח15שניהם סיימו .  התאומים לקויי למידה בעלי היסטוריה מבוססת של כשלונות

  !והציטוט מובא כלשונה" I AM"מארגנת סדנאות , האימא.  לא מקצוע הומני אחד

חשיבה איך הדברים פועלים מאחורי . הלימודים במגמה פיתחו אצל א "-. ל.הוריו של א

  .היה אצלו שינוי קיצוני בביטחון שלו בלימודים...  הקלעים

   ממצאים בהיבט של דימוי עצמי ושאיפות השכלה5.2.4

  :ציטטות מתוך ראיונות עם תלמידים

יש קשר ברור בין התיאוריה לעבודה , לוגו-לגו-י האי אפשר לוותר על שיעור "-מ .מ

, לא סתם בונים רובוטים" החברה.   "זה שיעור של כיף, זה מפתח את היצירתיות, המעשית

מפתח , זה משלב חשיבה, מרכז כובד, אלא לומדים לתכנן דגמים ודרך זה לומדים אוטומציה

, וזה נותן עניין, זה לא שיגרתי" תכלס"בסוף זה מתייחס ל.   ונותן ליישם את מה שלומדים

  ."זה נותן מוטיבציה ללמוד עוד, פילפל, תוכן

עליתי בלימודים אפילו ,  הייתי תלמיד ממוצע ומאז שהגעתי למגמה השתניתי-. כ.ק

דרך , עבודת צוות, הקשר עם מורי המגמה, צורת הלמידה.  במקצועות ההומניים השתפרתי

גורמת לכך שכל אחד יגרור את השני ללמוד , תהלמידה המאפשרת עצמאות ולקיחת אחריו

  ."אני משקיע היום יותר.  ולהצליח
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התלמידים שותפים ללמידה ולא רק .  זה עזר לי לגבש תדמית גבוהה יותר כלומד "-. מ.ד

כל התלמידים הגיעו .   השיעורים הללו מלמדים את התלמיד ללמוד, מאזינים פסיביים

  "למדנו גם בהפסקות וגם כשלא היה מורה, לשיעורים

עד שנה שעברה לא השקעתי בהומניים ועכשיו גם במקצועות ,  החשק שלי ללמוד גדל-. ב.ד

כל ההישגים שלי .    בכל מקצועות הטכנולוגיה90אני שואף לציון .   אלו אני שואף להצליח

  ."דרך ההוראה במגמת מכונות גרמה לנו להאמין בעצמנו.   השתפרו

  עניין במגמה מחוץ לה

העלה את החוש הטכני , הלגו לוגו הביא הרבה דמיון של אנשים בכיתה לידי ביטוי "-. ל.נ

כל דבר שאומרים לי .   יצאו פרויקטים יפים שגרמו לעניין בתוך המגמה ומחוץ להיצאו פרויקטים יפים שגרמו לעניין בתוך המגמה ומחוץ להיצאו פרויקטים יפים שגרמו לעניין בתוך המגמה ומחוץ להיצאו פרויקטים יפים שגרמו לעניין בתוך המגמה ומחוץ לה, לביצוע

  "דרך הגילוי לבד הרבה יותר מעניין אותי, ללמוד מיד לא מעניין אותי

כיום יודעים שבמגמת מכונות יש תלמידים כיום יודעים שבמגמת מכונות יש תלמידים כיום יודעים שבמגמת מכונות יש תלמידים כיום יודעים שבמגמת מכונות יש תלמידים , , , , פעם חשבו עלינו שאנחנו מופרעיםפעם חשבו עלינו שאנחנו מופרעיםפעם חשבו עלינו שאנחנו מופרעיםפעם חשבו עלינו שאנחנו מופרעים -. מ.מ

.  זה השפיע עלי לחשוב, התחלתי לשקול אפשרויותהתחלתי לשקול אפשרויותהתחלתי לשקול אפשרויותהתחלתי לשקול אפשרויות. יש מצב רוח טוב במגמה, רצינייםרצינייםרצינייםרציניים

  "להסתקרן מה לומדים במכונותלהסתקרן מה לומדים במכונותלהסתקרן מה לומדים במכונותלהסתקרן מה לומדים במכונותס " בביה לתלמידים אחרים לתלמידים אחרים לתלמידים אחרים לתלמידים אחריםגרמושיעורי הלגו לוגו שיעורי הלגו לוגו שיעורי הלגו לוגו שיעורי הלגו לוגו 

  גיבוש חברתי

רם שתרם הן לתדמית המגמה כולם כאחד ציינו מקצוע זה כמכניס עניין למגמת מכונות וכגו

הנקודה של הגיבוש החברתי עלתה בצורה משמעותית ובהדגשה אצל .   והן לגיבוש החברתי

  .לוגו-חלקם ציין עובדה זו של גיבוש חברתי כרווח משני של מקצוע הלגו.   כולם

  :ציטטות מתוך ראיונות עם הורים

הוא .   הוא רציני בלימודים ועובד יותר,  בשנתיים האחרונות יש שינוי ממשי-. ב.הוריו של ד

בעבר לא היה , הוא התחיל להילחץ ממבחנים כי איכפת לו.   לוקח אחריות ויותר עצמאי

העבודה . הוא הולך לחברים ללמוד יחד והם באים אליו ללמוד.   משנה לו אם היה נכשל

  ."בצוותי פרויקטים עושה להם כיף מבחינה חברתית הם ממש עובדים ברצינות

.   לוקח עצמאות על לימודיו.   יש שינוי גדול מאז הגיע למגמת מכונות "-. ע.ריו של תהו

  ."שיפר את הישגיו כפי שהבטיח

עכשיו אנחנו רואים שהבחירה היתה טובה , היינו סקפטים לגבי המגמה "-. מ.הוריו של ד

רואים שינוי גדול .   לוגו-השינוי חל בו כי הוא אוהב מאוד את הנושא של הלגו. מאוד

  ."ומשמעותי בידיעות שרכש לעצמו מאז שהתחיל ללמוד במגמה
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   שאלון לבדיקת היבטים של תהליך הלמידה5.2.5

, "תפוקות"אלו הן , "תוצאות"בעקבות הראיונות הרגשנו כי התלמידים העלו מצד אחד מגוון של 

התלמידים , אידךמ".   גאוות מגמה"או , "הספרגרם לי לבוא בכיף לבית "למשל , במונחים שלהם

, למשל, שהשפיעו עליהם מבחינת התוכנית,   התוכנית"תשומות"אלו הן ,  שונות"סיבות"הזכירו 

לא תמיד ברור מניתוח הראיונות ".  חופש לבחור נושאים", "פרויקט בקבוצות", "פעילויות בנייה"

כדי לבדוק זאת החלטנו לחזור אל .  האם יש קשר בין התשומות לתפוקות ומה מאפייני קשר זה

  .  תפוקות מפורט בו רוכזו ההיגדים שחזרו על עצמם מפי התלמידים/התלמידים בשאלון תשומות

במחקר איכותני נהוג לתקף מסקנות , האמצעי של חזרה לנחקרים עם כלי מחקרי נוסף אינו חדש

  ).Denzen & Lincoln, 1994(מהממצאים של כלי אחד על ידי מסקנות מהממצאים של כלי אחר 

) Fraser, 1991(לפי פרייזר .  הכלים בהם משתמשים לתקף האחד את השני הינם איכותניים

מתבסס או על כלים איכותניים או ) Learning Environments(המחקר החינוכי של סביבות לימוד 

י חוקרים בשילוב של כלים איכותיים וכמותיים "התקדמות מעטה נעשתה ע.  על כלים כמותיים

נמצא יעיל ומלמד רבות יחסית לשימוש בסוג אחד של , שילוב זה).  271' עמ, שם(באותו מחקר 

, מחקרנו צועד צעד קטן נוסף בכך שמעבר לשימוש במספר כלים איכותניים).   290'  עמ, שם(כלים 

פיתחנו את הכלי הכמותי מתוך ההיגדים , )(Denzen & Lincoln,1994 -ו) 1990, יהושע-צבר בן(

לניסוח ההיגדים , לדעתנו, קיימת חשיבות רבה.  שנאספו בעזרת הכלי האיכותנישל התלמידים 

ראוי לציין , בנוסף.  בשאלון בשפת הנחקרים כפי שהדבר בא לידי ביטוי בראיונות שנעשו קודם לכן

כי הכלים המחקריים להערכת מאפיינים של סביבת לימודים אינם מתאימים למעבדה מדעית 

(Fraser, 1995)   . ודאי שכלים אלו לא פותחו עבור סביבת לימודים המשלבת לימודים סביב

  .פרויקט טכנולוגי מדעי הנעשה במעבדה ממוחשבת

מסייע בתכנון השאלון להערכת תרומת התשומות של תוכנית , המוצג בהמשך, משפט המיפוי

  .לימודים לתפוקות ובחזרה שיטתית על מחקר זה

שלילים בין תשומות שסביבת הלימוד מספקת לתלמיד /השאלון מתבסס בעצם על קשרים חיוביים

.    בכל תא של השאלון5 - ל1התלמידים התבקשו לתת ציון בין .  ובין תפוקות מבחינת התלמידים

על תשומה ספציפית לתפוקה ספציפית כפי שהתלמיד ) קשר חזק( מעיד על השפעה רבה 1הציון 

, של תשומה ספציפית על תפוקה ספציפית) קשר בינוני( מעיד על השפעה בינונית 3הציון .  חושב

  ).קשר נמוך( מעיד על השפעה נמוכה 5והציון 

לאחר סיום לימודיהם לפי תוכנית ) 'אמצע כיתה יא(י התלמידים כחצי שנה "השאלון מולא ע

י "שאלון זה מולא גם ע).   תלמידים החזירו את השאלון מלא לחלוטין10('  בכיתה י-" מלמיד"

" מלמיד"כחצי שנה לאחר סיום לימודיהם לפי תוכנית ) ה"מחזור תשנ(ידים השנייה קבוצת התלמ

  ). החזירו את השאלון מלא לחלוטין11 תלמידים מתוך 9(
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  B לתפוקה A משפט מיפוי להערכת תשומה 5.2.6

  משפיעה              A מעריך שתשומה Xתלמיד 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  במידה                 Bעל תפוקה רצויה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  צורת הלמידה
  
  
  
  
  

  פעילויות התלמיד
  
  
  
  

  אקלים כיתה
  
  
  
  

  חומרי לימוד
  
  
  

  אחר

  למידה עצמית
  דיונים קבוצתיים
  פרויקט בקבוצות

  סביבה מגוונת
  

  חשיבה
  תיכנון

  תיכנות
  בנייה

  פתיחות לרעיונות שונים
  פתיחות לשגיאות

  סובלנות לדיעה שונה
  קצב התקדמות אישי
  חופש לבחור נושאים

  דפי הנחייה
  דפי עבודה

  רבה מאוד
.  

  עד
.  

  מעטה מאוד

  גיבוש חברתי
  גאוות מגמה

  חוש טכני
  עזרה הדדית

  עצמאות
  עצמאות בעבודה

  ביטחון עצמי
  בטחון עצמי בהגנה על פרוייקט

  אישיתיוזמה 
  עבודת צוות

  התמדה
  אחריות אישית

  גרם לי לבוא בכיף לבית הספר
  שיפר את הקשר עם המורה

  מוטיבציה לעבודה בבית
  הגדיל הערכת תלמידים אחרים את המגמה

  סקרנות
  דמיון
  אתגר

  החשק שלי ללמוד גדל
  ביקורתיות

  עזר בהצלחה במקצועות המגמה
  עזר בהצלחה במקצועות אחרים

  העלה עניין בלימודים
  רצינות בלימודי המגמה
  רצינות בלימודים בכלל

  העלה את העניין בלימודי המגמה
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   ממצאי השאלון שחולק לתלמידים5.2.7

        ממצאי שאלון הערכה של תרומת התשומות לתפוקותממצאי שאלון הערכה של תרומת התשומות לתפוקותממצאי שאלון הערכה של תרומת התשומות לתפוקותממצאי שאלון הערכה של תרומת התשומות לתפוקות:  :  :  :  4444טבלה טבלה טבלה טבלה 

  צבע אפור  - קשר חזק - 1-2
   רקע לבן- קשר בינוני - 2-3

  מודגש מוטה - קשר חלש -  ומעלה 3
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הצבע האפור בטבלה .  מציגים מפה של ארבעה איזורים עיקריים, )4טבלה (הממצאים של השאלון 

  .הבין התפוקה לתשומ) קשר חזק(מציג את כל התאים בהם הציון הממוצע מצביע על תרומה חזקה 

        איזורי הקשר בין התשומות לתפוקותאיזורי הקשר בין התשומות לתפוקותאיזורי הקשר בין התשומות לתפוקותאיזורי הקשר בין התשומות לתפוקות:  :  :  :  5555טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 5: Connection Area between Inputs & Outputs    

  2.1תפוקות שממוצען מתחת   

Output Avg. Score under 2.1  

  2.1תפוקות שממוצען מעל 

Output Avg. Score over 2.1  

  2.1תשומות שממוצען מתחת 

Input Avg. Score under 2.1  
  קשר בינוני  קשר חזק

  2.1תשומות שממוצען מעל 

Input Avg. Score under 2.1  
  קשר חלש  קשר בינוני

בציר (התקבלו לאחר מיון תשובות התלמידים לפי התשומות הממוצעות , 5טבלה , ל"האיזורים הנ

ננתח כעת רק את הממצאים לגבי הציון הממוצע ).  בציר האופקי(ולפי התפוקות הממוצעות ) האנכי

  . י לכל תשומה ולכל תפוקההכלל

        N=10) ) ) ) 4444טבלה טבלה טבלה טבלה ((((סיכום תשומות מתוך שאלון הערכה סיכום תשומות מתוך שאלון הערכה סיכום תשומות מתוך שאלון הערכה סיכום תשומות מתוך שאלון הערכה :  :  :  :  6666טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 6: Summary of Inputs from Evaluation Instrument (Table 4) N=10     

  דירוג
Rank  

  תשומה
Input  

  ציון ממוצע
Avg. Score  

  סטית תקן
Stdvp  

  2 או 1 משיבים %
Percentage of 

Answers  Score 1 or 2  
  85.6  0.63  1.58  פעילויות בנייה  1
  85.9  0.66  1.69  פרוייקט בקבוצות  2
  71.5  0.76  1.90  חופש לבחור נושאים  3
  73.3  0.81  1.95  קצב התקדמות אישי  4
  70.4  0.81  2.00  פעילויות תיכנון  5
  70.7  0.77  2.04  פעילויות תיכנותיות  6
  68.9  0.79  2.05  פעילויות חשיבה  7
  65.9  0.84  2.09  צמיתלמידה ע  8

 גבוה 2 או 1 גם אחוז המשיבים 2.1 - מציגה סיכום  המתייחס רק לתשומות שציונם נמוך מ6טבלה 

 תשומות שתרומתן 4 ניתן לזהות 6בטבלה .   וסטיות תקן סבירות יחסית לטווח הציינון66% -מ

נזכיר .  2 - אבל קרוב מאוד ל2 וארבע תשומות שתרומתן הממוצעת מעל 2 -הממוצעת היא מתחת ל

  . כך זהו קשר חזק יותר בין תשומה לתפוקה1 -כי ככל שהציון קרוב יותר ל

 2של " חלשה" ניתן לראות כי ממצאי השאלון מצביעים על השפעה 4מהתבוננות נוספת בטבלה 

  :על תפוקות בעיני התלמידים" מלמיד"תשומות בתוכנית 

יחסית בעיני התלמידים לתפוקות " שלילי"דפי עבודה היא התשומה היחידה שתורמת באופן  �

  .3ולגבי תפוקות רבות קיבלה ציון ממוצע מעל  .   2.80שונות וקיבלה ציון ממוצע 

גם דפי הנחייה הינה תשומה שבעיני התלמידים לא קיבלה ציון גבוה במיוחד בעיני התלמידים  �

  .3לגבי תרומתה לדמיון הציון הממוצע היה .  לתרומתה לתפוקות
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, תרומה למקצועות המגמה:  לנושאים" מלמיד"מהראיונות ניתן לקבל תימוכין לתרומת תוכנית 

  :מוטיבציה, בנייה ותכנון עצמאיים, עבודת צוות

. יש קשר ברור בין התיאוריה לעבודה המעשית, "לוגולוגולוגולוגו----לגולגולגולגו"-אי אפשר לוותר על שיעורי ה"

, אוטומציהאוטומציהאוטומציהאוטומציהודרך זה לומדים  דגמים לומדים לתכנןלומדים לתכנןלומדים לתכנןלומדים לתכנןאלא , לא סתם בונים רובוטים' החברה'"...

, וזה נותן ענין,  זה לא שיגרתי""""תכלסתכלסתכלסתכלס""""מתייחס למתייחס למתייחס למתייחס לזה ...".   "......".   "......".   "......".   "...משלב חשיבהמשלב חשיבהמשלב חשיבהמשלב חשיבהזה , מרכז כובד

ענין ענין ענין ענין היה לנו , עבדנו לבד בלי מורהעבדנו לבד בלי מורהעבדנו לבד בלי מורהעבדנו לבד בלי מורה".   "... עודנותן מוטיבציה ללמודנותן מוטיבציה ללמודנותן מוטיבציה ללמודנותן מוטיבציה ללמודזה , פילפל, תוכן

  ..."חיזק את האמון של עצמנו בנו של המורה בנוחיזק את האמון של עצמנו בנו של המורה בנוחיזק את האמון של עצמנו בנו של המורה בנוחיזק את האמון של עצמנו בנו של המורה בנוזה ...,בזהבזהבזהבזה

לממש מטרה שאני מחליט עליה לממש מטרה שאני מחליט עליה לממש מטרה שאני מחליט עליה לממש מטרה שאני מחליט עליה זוהי דרך " לוגו-לגו"-חשוב מאוד להשאיר את שיעורי ה"

המורה רק מכוון זוהי ,    יש חופש אין מי שעומד על הראש ואומר מה לעשות!!!!ובדרך שליובדרך שליובדרך שליובדרך שלי

 לי להמחיש את החומרלי להמחיש את החומרלי להמחיש את החומרלי להמחיש את החומרזה נתן .    בשיעוריםיצירתיותיצירתיותיצירתיותיצירתיות אהבתי את הבעצם למידה עצמאיתבעצם למידה עצמאיתבעצם למידה עצמאיתבעצם למידה עצמאית

  ." יותר טובמקצועות המגמהמקצועות המגמהמקצועות המגמהמקצועות המגמההתיאורטי של 

  :בעיני התלמידים הן, מבחינת תרומות התשומות להן, "טוב"וקות שזכו לציון ממוצע התפ

        N=10) ) ) ) 4444טבלה טבלה טבלה טבלה ((((סיכום תפוקות מתוך שאלון הערכה סיכום תפוקות מתוך שאלון הערכה סיכום תפוקות מתוך שאלון הערכה סיכום תפוקות מתוך שאלון הערכה :  :  :  :  7777טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 7: Summary of Outputs from Evaluation Instrument (Table 4) N=10    

  דירוג
Rank  

  תפוקה
Output  

ציון 
  ממוצע

  

סטית 
  תקן
Std.  

  2 או 1 משיבים %
Percentage of 

Answers  Score 1 or 2  

  77.3  0.62  1.83  עצמאות   1

  82.7  0.72  1.85  רצינות בלימודי המגמה   2

  80.0  0.69  1.88  עזר בהצלחה במקצועות המגמה   3

  78.7  0.74  1.89  יוזמה אישית   4

  76.0  0.78  1.91   עצמאות בעבודה   5

  60.0  0.89  1.91  העלה את העניין בלימודי המגמה   6

  72.7  0.84  1.92  עבודת צוות   7

  74.0  0.82  1.95  עזרה הדדית   8

  71.3  0.70  1.96  דמיון   9

  68.0  0.78  2.01  סקרנות   10

  68.0  0.78  2.02  חוש טכני   11

  68.7  0.72  2.05  אתגר   12

  68.7  0.74  2.06  שיפר את הקשר עם המורה   13

  66.0  0.89  2.07  החשק שלי ללמוד עלה   14

  

.  תפוקות משמעותיות בעיני התלמידים לפי מיון ראשוני14ל מציג "נציין כי סיכום התפוקות הנ

 60% - גדול מ2 או 1 ניתן לראות כי אחוז המשיבים 2.1 -קריטריון המיון הוא ציון ממוצע נמוך מ

  .ל"בכל התפוקות הנ

Avg. Score  
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, בעזרת השאלון להערכת תרומותיהן של תשומות תוכנית לימודים לתפוקות בעיני התלמידים

שתורמות באופן משמעותי ,  תשומות שנבדקו15מתוך ,  תשומות מעניינות8 הצלחנו לבודד

.  תשומות שבעיני התלמידים אינן תורמות לתפוקות באופן משמעותי2בודדנו , כמו כן.    לתפוקות

 תפוקות 14בודדנו . הבידוד נעשה בעזרת מיון הממוצעים הכלליים של התשומות והתפוקות

ניתן לראות מה בעיני התלמידים נחשבת .   תפוקות שנבדקו27משמעותיות בעיני התלמידים מתוך 

  . תפוקה משמעותית עבורם

 9.  כ עם אותו מורה"ל הועברו גם למחזור תלמידים שני שעבר את התוכנית שנה אח"השאלונים הנ

התשומות והתפוקות שבודדו התלמידים .   החזירו השאלונים מלאים לחלוטין13תלמידים מתוך 

דומות ביותר לתשומות והתפוקות שבודדו תלמידי " מלמיד"ני של לימודים לפי תוכנית במחזור הש

  .  המחזור הראשון

  :להלן התשומות והתפוקות שנחשבות בעיני התלמידים בקבוצה הראשונה למשמעותיות

        1111ריכוז תשומות ותפוקות משמעותיות בעיני התלמידים קבוצה ריכוז תשומות ותפוקות משמעותיות בעיני התלמידים קבוצה ריכוז תשומות ותפוקות משמעותיות בעיני התלמידים קבוצה ריכוז תשומות ותפוקות משמעותיות בעיני התלמידים קבוצה :  :  :  :  8888טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 8: Summary of Meaningful Inputs & Outputs that was Assessed by Group 1    

  תשומות

Inputs  

  תפוקות

Outputs  

   המשך-תפוקות 

Outputs - Continue  

  עבודת צוות  עצמאות  פעילויות בנייה

  עזרה הדדית  רצינות בלימודי המגמה  פרוייקט בקבוצות

  דמיון  עזר בהצלחה במקצועות המגמה  חופש לבחור נושאים

  סקרנות  יוזמה אישית  ת אישיקצב התקדמו

  חוש טכני  העלה את העניין בלימודי המגמה  פעילויות תיכנון

  אתגר   עצמאות בעבודה  פעילויות תיכנותיות

      למידה עצמית

      פעילויות חשיבה

: מהטבלה ניתן ללמוד כי.   לפי סדר עולה של חוזק הקשר8התפוקות והתשומות מסודרות בטבלה 

קיבלה את הציון הממוצע הגבוה ) לוגו בעברית-לגו(לוגו -טכנו-פעילויות בנייה בסביבת מולטי

  .בהערכת תרומתה לתפוקות תהליך הלמידה, בעיני התלמידים, ביותר

כאשר בוחנים את התשומות שבודדנו ניתן לראות שהתלמידים מייחסים משקל רב לתשומות 

: קלים כיתה ותכני הפעילויותא, )לוח וגיר(הקשורות לעיצוב סביבה לימודית שונה מהמקובל 

 חופש לבחור נושאים וקצב -לאקלים כיתה ,  פרויקט בקבוצות ולמידה עצמית-סביבה לימודית  

  .תיכנות וחשיבה, תיכנון,  בנייה-תכני הפעילויות , התקדמות אישית

 2י התלמידים הם תפוקות אינסטרומנטליות ואפקטיביות ורק " שצוינו ע12 - תפוקות מתוך ה10

, מיד לאחר מכן שתי תפוקות קוגניטיביות, במקום הראשון עצמאות.  תפוקות הן קוגניטיביות
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עזרה , עבודת צוות, עצמאות בעבודה, העלה את העניין בלימודי המגמה, כ יוזמה אישית"אח

  .חוש טכני ואתגר, סקרנות, דימיון, הדדית

        2222בוצה בוצה בוצה בוצה ריכוז תשומות ותפוקות משמעותיות בעיני התלמידים קריכוז תשומות ותפוקות משמעותיות בעיני התלמידים קריכוז תשומות ותפוקות משמעותיות בעיני התלמידים קריכוז תשומות ותפוקות משמעותיות בעיני התלמידים ק:  :  :  :  9999טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 9: Summary of Meaningful Inputs & Outputs that was Assessed by Group 2    

  תשומות

Inputs  

  תפוקות

Outputs  

   המשך-תפוקות 

Outputs - Continue  

  חוש טכני  גאוות מגמה  פעילויות בנייה

  סקרנות  יוזמה אישית  חופש לבחור נושאים

   עצמאות בעבודה  דמיון  פעילויות תיכנותיות

  אחריות אישית  אתגר  פרוייקט בקבוצות

  עצמאות  העלה את העניין בלימודי המגמה  דיונים קבוצתיים

  עבודת צוות  עזרה הדדית  פעילויות חשיבה

      סביבה מגוונת

      למידה עצמית

טבלה , למיון שהתקבל בקבוצה השנייה, 8טבלה , מהשוואה בין המיון שהתקבל בקבוצה הראשונה

,  התשומות זהות לחלוטין לתשומות שבודדו תלמידי הקבוצה הראשונה8 מתוך 6: וד כיניתן ללמ, 9

נוספו דיונים קבוצתיים וסביבה מגוונת ועברו למקום פחות משמעותי קצב התקדמות אישית 

  .ופעילויות תיכנון

 מקום הראשוןמופיעה ב" גאוות מגמה"התפוקה .   תפוקות זהות לתפוקות מהקבוצה הראשונה9

יוזמה "ובמקום השני הופיעה התפוקה , מבחינת חוזק התרומה של תשומות שונות לתפוקה זו

לעומת זאת שלוש .  הופיעה אף היא כתפוקה משמעותית" אחריות אישית"התפוקה ".  אישית

שיפר את הקשר עם "ו" עזר בהצלחה בלימודי המגמה", "רצינות בלימודי המגמה: "התפוקות

  .2שמעותי בעיני תלמידי קבוצה ירדו למקום פחות מ, "המורה

כדי לקבל משמעות תקפה יותר להשוואה בין שתי הקבוצות וכדי לנסות לצמצם יותר את מספר 

  .התשומות והתפוקות המשמעותיות בעיני התלמידים דרגנו את הממוצעים

   ניתוח הקשר בין התשומות לתפוקות5.2.8

 שנתנו התלמידים דירגנו את ממוצעי הציוניםכדי לבדוק את הקשר בין התשומות לתפוקות השונות 

 קשר חזק 1מאחר שהסקלה של השאלון היא .  וחישבנו סכום דרגות לכל התשומות והתפוקות

כל התשומות שנפלו .   קשר חלש מאוד מיינו את סכום הדרגות של התשומות בסדר עולה5 -מאוד ו

ל לגבי "כנ.  זק הקשר גבוהבמיון בתחילת הרשימה הן תשומות שסכום דרגותיהם נמוך ולכן חו

  .ככל שסכום הדרגות נמוך יותר כך חוזק הקשר גבוה יותר, התפוקות
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 התשומות שנפלו באזור של קשר חזק מאוד ותאמו את אותו 8לאחר המיון הראשון בחרנו רק את 

ואז ביצענו סכום דרגות של .  בצורה הקודמת של מיון לפי הממוצעים, 5אזור שהצגנו בטבלה 

 התפוקות שנפלו באזור 8שוב בחרנו רק .  התפוקות שנשארו ושוב מיינו לפי סכום דרגות התפוקות

  .של קשר חזק

 שמראה את ריכוז התשומות והתפוקות לאחר שני המיונים 8x8 בצורה של 10כך קיבלנו את טבלה 

  . משתי הקבוצותהממויניםהטבלה מציגה את הממצאים .  של סכומי הדרגות

        שומות והתפוקות לפי דרגותיהם בשתי הקבוצותשומות והתפוקות לפי דרגותיהם בשתי הקבוצותשומות והתפוקות לפי דרגותיהם בשתי הקבוצותשומות והתפוקות לפי דרגותיהם בשתי הקבוצותצמצום התצמצום התצמצום התצמצום הת:  :  :  :  10101010טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 10: Reduction of Inputs & Outputs according to Rank in the Two Groups 

ממוצעאתגרסקרנותדמיוןעזרהעצמאותיוזמהרצינותעצמאותתפוקות הקורס

ממוצעמשוקללהדדיתבעבודהאישיתבלימודי

כלליחדשהמגמהתשומות הקורס

11.31.61.31.31.111.21.231.58פעילויות בנייה

1.91.81.51.91.11.621.51.661.69פרויקט בקבוצות

1.11.91.51.52.11.51.41.51.561.90חופש לבחור נושאים

1.41.51.41.51.81.81.91.71.631.95קצב התקדמות אישי

1.71.71.81.71.71.51.71.71.692.00פעילויות תיכנון

1.31.62.11.71.81.82.11.81.782.04פעילויות תיכנותיות

1.71.61.51.51.91.41.91.81.662.05פעילויות חשיבה

1.11.821.62.42.11.91.61.812.09למידה עצמית

1.401.651.681.591.761.601.741.601.63ממוצע משוקלל חדש

1.831.851.891.911.951.962.012.052.12ממוצע כללי

   קבוצה ראשונה קבוצה ראשונה קבוצה ראשונה קבוצה ראשונה----תרומת התשומות לתפוקות לפי דרגותיהם תרומת התשומות לתפוקות לפי דרגותיהם תרומת התשומות לתפוקות לפי דרגותיהם תרומת התשומות לתפוקות לפי דרגותיהם 

ממוצעאחריותעצמאותסקרנותהעלהאתגרדמיוןיוזמהגאוותתפוקות הקורס        

ממוצעמשוקללאישית בעבודההעניןאישיתמגמה

כלליחדשבלימודי

המגמהתשומות הקורס

1.71.71.91.41.92.02.11.71.791.96פעילויות בנייה

1.81.11.11.31.71.61.92.11.571.98חופש לבחור נושאים

1.71.71.21.21.81.81.91.81.632.00פעילויות תיכנותיות

1.91.72.12.01.82.01.81.61.852.11פרויקט בקבוצות

1.61.31.71.61.82.11.41.41.612.14דיונים קבוצתיים

1.91.81.91.81.72.22.01.91.892.15פעילויות חשיבה

1.71.72.12.61.81.62.22.21.972.15סביבה מגוונת

1.91.61.41.31.91.71.82.01.692.17למידה עצמית

1.751.561.681.651.781.861.891.831.75ממוצע משוקלל חדש

1.841.922.012.042.072.152.152.172.28ממוצע כללי

   קבוצה שנייה קבוצה שנייה קבוצה שנייה קבוצה שנייה----תרומת התשומות לתפוקות לפי דרגותיהם תרומת התשומות לתפוקות לפי דרגותיהם תרומת התשומות לתפוקות לפי דרגותיהם תרומת התשומות לתפוקות לפי דרגותיהם 

  

בשתי שנים " מלמיד" ניתן ללמוד על כך שבשתי קבוצות שונות שלמדו את תוכנית 10מטבלה 

בעיני התלמידים לגבי התשומות המשמעותיות )  תשומות זהות8 מתוך 6(נפרדות קיים דמיון 

 תפוקות שלדעת התלמידים מושפעות מאותן תשומות גם הן זהות 8 מתוך 6.  בתרומתן לתפוקות

ולתפוקה רצינות בלימודי " העלה את העניין בלימודי המגמה"ורך הזהות התייחסנו לתפוקה לצ

  .כתפוקות מקבילות מבחינת הקשר ללימודים במגמה" המגמה

הצביעו על עקיבות פנימית של תשובות , בשתי הקבוצות, נציין כי מתאמי דרגות לפי קנדל

  .0.01 -קטנה מ) צדדית-דו( ברמת מובהקות 0.5123 - 0.7861התלמידים בתחום בין 

    מספרים רגילים- קשר חזק - 1-2
   מודגש נטוי- קשר חלש - 2-3
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         הישגים לימודיים הישגים לימודיים הישגים לימודיים הישגים לימודיים5.35.35.35.3

ההישגים הלימודיים של התלמידים במקצועות הטכנולוגיים נבדקו לאורך שלוש שנות לימודיהם 

  :נזכיר תחילה עובדות לגבי מעמדם של התלמידים בבית הספר לפני הפעלת התוכנית.   בתיכון

  . תלמידים הוגדרו כבלתי מתאימים למסלול בגרותי7 �

  . תלמידים היו לקויי למידה וקיבלו הקלות שונות12 �

קבלו ציון הכוון נמוך במיוחד וגם הוכוונו על ידי היועצת , רוב התלמידים שהיו לקויי למידה �

  .למגמת מכונות למרות העדפותיהם

.  ההגדרה של תלמידים כבלתי מתאימים למסלולים בגרותיים נפוצה מאוד בבתי הספר בישראל

י המועצה הפדגוגית והיועצת בבית הספר בישיבה הפדגוגית של תום שנת "החלטה זו נקבעת ע

החלטה זו נשענת על הישגים לימודיים של התלמיד ומבחני הכוון מקצועי .   'הלימודים בכיתה ט

מבחנים אלו הינם מבחנים פסיכולוגיים אשר מקנים לתלמיד ציון  .   הנעשים במרבית בתי הספר

  :ים בסיסיים כשר8 על 10 - ל1בין 

        ''''מבחני ההכוון הנהוגים בכיתה טמבחני ההכוון הנהוגים בכיתה טמבחני ההכוון הנהוגים בכיתה טמבחני ההכוון הנהוגים בכיתה ט: : : : 11111111טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 11: Guidance Tests that are Common at the 9
th

 Class    

  כושר נבדק

Ability  

  תחום-תת

Subject  

  קוד המבחן

Test’s Code  

  שם המבחן

Test’s Name  

  מטריצות  מט  טכנולוגי/מדעי  כושר עיוני

Theoretical 

Ability  
  מילתא  מ  מילולי עיוני

  ידע כללי  יכ  ידע כללי  כושר מילולי

Verbal Ability  השלמת משפטים  המ  השלמת משפטים  

  מילים יוצאות דופן  מיצ  מילים יוצאות דופן  

  אוצר מילים  אמ  אוצר מילים  

  טורים מתמטיים  טמ  יכולת חשיבה מתמטית  כושר חשבוני

Mathematics 

Ability  
  חשבוניותבעיות   בחש  יכולת יישום מתמטית

  אותיות יוצאות דופן  איצ  טכניקה וזריזות, תפיסה תבניתית  כושר טכנולוגי

Technological 

Ability  
  6תרשימים גרפיים  6תש  העתקה גרפית

  7תרשימים גרפיים  7תש  כושר הפשטה  
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התלמידים ממלאים גם שאלון העדפת מקצועות בנוסף לראיון עם היועצת בו הם מציינים את 

תלמידים שלגביהם צוות ההוראה והיועצת נוטים לחשוב כי יש להם לקויי למידה .  העדפותיהם

כלשהם מופנים להיבחן מבחנים נוספים ועל סמך מבחנים אלו מחליט משרד החינוך האם להכניסם 

.  פ ועוד"שאלון בע, שיעתוק בחינה, הזכאים להארכת זמן" תלמידים לקויי למידה"לקטגוריות של  

של המבחנים (ציון ההכוון הממוצע : בית ספריים ממוינים לפי ארבעה פרמטריםלהלן הנתונים ה

לקות למידה ', המלצת היועצת לשיבוץ בכיתה י, שקיבלו התלמידים) 11השונים שפורטו בטבלה 

  .שאובחנה במבחנים חיצוניים והעדפת התלמיד עצמו

        הישגי התלמידים במבחני ההכווןהישגי התלמידים במבחני ההכווןהישגי התלמידים במבחני ההכווןהישגי התלמידים במבחני ההכוון: : : : 12121212טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 12: Pupils’ Achievements at the Guidance Tests    

  שם

Name  

  ציון

  הכוון

  ממוצע

Avg. 

Guidance 

Score 

  לקוי

  למידה

Disabi-

-lity  

  העדפת התלמיד

Pupil’s Preference  

  הכוונת היועצת

Counselor 

Guidance  

  המלצה

  להסללה

Suggestion 

for  

Classificatio

n   

 לקיתבגרות ח בקרת מכונות טכנולוגי, מדע כן 2.82 .ב.ד

 בגרות חלקית בקרת מכונות טכנולוגי, מדע כן 3.91 .ז.א

 בגרות חלקית בקרת מכונות מדעים בכל הרמות, אמנות כן 3.82 .ל.א

  בקרת מכונות טכנולוגי כו 4.27 .מ.א

  בקרת מכונות מדעי סביבה, טכנולוגי כן 3.91 .ק.א

  בקרת מכונות טכנולוגי כן 4.82 .א.י

 בגרות חלקית בקרת מכונות מכונאות, טכנולוגי כן אין נתונים .ל.ב

  מכונות, מחשוב טכנולוגי מדעי לא 5.64 .מ.ד

  מחשוב ביולוגיה תרבות ואמנות, מדע, טכנולוגי לא 5.45 .מ.מ

   טכנולוגי לא 4.82 .מ.י

 בגרות חלקית בקרת מכונות מכונאות, טכנולוגי כן 2.18 .ל.נ

 בגרות חלקית בקרת מכונות מות גבוהותמדע בר, טכנולוגי כן 3.18 .ב.ע

  בקרת מכונות ביולוגיה ,אומנות, מדע כן 2.82 .ב.א

  מחשוב טכנולוגי, מדעי סביבה, מדע לא 5.91 .כ.ק

  מכונות טכנולוגי כן 4.91 .ע.ת

הגרף איכותי .  על סמך נתונים אלו נבנה גרף שבודק מהו טיב הקשר בין הנתונים השונים

  . התלמידים15מוצגים בו ארבעת הפרמטרים שצוינו קודם לגבי , והמשתנים בו אינם רציפים
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ציון הכוון מקצועי

הכוונת היועצת
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לקוי למידה

        

        השפעת ציון ההכוון ולקות הלמידה על הכוונת היועצתהשפעת ציון ההכוון ולקות הלמידה על הכוונת היועצתהשפעת ציון ההכוון ולקות הלמידה על הכוונת היועצתהשפעת ציון ההכוון ולקות הלמידה על הכוונת היועצת:  :  :  :  1111איור איור איור איור 

Figure 1: Guidance Score & Disability Influence upon Counselor’s Guidance    

  :העדפת התלמיד וליקוי למידה הינם סקלה איכותית דו מצבית, כוונת היועצתה

  עיוני/ מקצוע מדעי- 10       מקצוע טכנולוגי-   2

          אין לקות                יש לקות

 ניתן לראות שתלמידים לקויי למידה בעלי ציון הכוון ממוצע נמוך הופנו למגמה טכנולוגית 1באיור 

תלמידים בעלי ציון הכוון ").  טובים"למגמת אלקטרוניקה מופנים תלמידים (,  מכונות-נמוכה 

 5.  כל זאת כמעט ללא התחשבות בהעדפת התלמיד עצמו.  ממוצע גבוה הופנו למקצועות מדעיים

תלמידים העדיפו מקצועות מדעיים אך בגלל ציון ההכוון הנמוך שלהם ולקות הלמידה הופנו 

 תלמידים למדו חצי שנה במגמה ביולוגית ועברו למגמת 2ין כי כאן המקום לצי.  למגמת מכונות

תכן מערכות הנדסיות שנלמד לפי תוכנית "מכונות בגלל האתגר והעניין שמשכו את ליבם במקצוע 

  ". מלמיד"

בראיונות עלו הממצאים הבאים לגבי ההשוואה בעיני התלמידים בהתייחס למצבם הלימודי 

כחצי שנה לאחר תום לימודיהם לפי ) 'אמצע כיתה יא(בהתחלה לעומת מצבם בעת ביצוע הראיונות 

  ":מלמיד"תוכנית 

, היינו קבוצה עם הישגים נמוכים ומאופיינים במעשי שובבות,  בהתחלה צחקו עלינו-. ב.ע

יותר , אנחנו נראים בעיני תלמידים אחרים מאוד רציניים, להיפך, כיום לא צוחקים עלינו

  .  מתרכזים בלימודים

 33סיים בגרות מלאה עם , למיד לקוי למידה שהוסלל לבגרות חלקית וכוון למגמת מכונותזהו ת

  .13הישגיהם הלימודיים של התלמידים יוצגו בהמשך בטבלה .  יחידות לימוד

כיום יודעים שבמגמת מכונות יש תלמידים ,  פעם חשבו עלינו שאנחנו מופרעים-. מ.מ

  . יש מצב רוח טוב במגמה, רציניים

  .זהו תלמיד שעבר למגמת מכונות מהמגמה הביולוגית לאחר חצי שנה

Counselor’s Guidance 

Pupil’s preferring  

Disability 

Guidance Score  
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  :במעקב הרב שנתי אחרי הישגי התלמידים התקבלו הממצאים הבאים

        הישגי התלמידים בכל המקצועות בבחינות הבגרותהישגי התלמידים בכל המקצועות בבחינות הבגרותהישגי התלמידים בכל המקצועות בבחינות הבגרותהישגי התלמידים בכל המקצועות בבחינות הבגרות: : : : 13131313טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 13: Pupils’ Achievements in the “Bagrut” Examinations    

פיסיקהמתמטיקהמתמטיקהאנגליתאנגליתך" תנידיעת העםספרותהבעהשם

כלליכלליכלליעבריתהמקצוע

222243433ל" יח'   מס

627772557861. ב. ד

645555506954. ז. א

625555507134. ל. א

667482707952. מ. א

625070506871. ק. א

766379607190. א. י

44. ל. ב

68656255808474. מ. ד

756080558489. מ. מ

745571559172. מ. י

85. ל. נ

69557372698659. ב. ע

735579778481. ב. א

71707955717189. כ. ק

  73728184749668. ע. ת
ת'   מכשם ת' בקהנדסי ב'   מעבמכונו הערותמספר ממוצעמ" תי

חמשוקללכלליכלליכלליהמקצוע ל" י

ח'   מס בבגרות55530ל" י

8087967831. ב. ד

תר מדי6368717326. ז. א אחד יו אך ציון נכשל  ת מלאה  . בגרו

תר מדי7276886730. ל. א אחד יו אך ציון נכשל  ת מלאה  . בגרו

7278977630. מ. א

תר מדי7574166826. ק. א אחד יו אך ציון נכשל  ת מלאה  . בגרו

9091978330. א. י

ת לתעודה טכנולוגית7666887118. ל. ב אנגלי . חסר לשון ו

9286988134. מ. ד

8692988430. מ. מ

8186897929. מ. י

ת8283948618. ל. נ טכנולוגי ת לתעודה  אנגלי . חסר 

8381927133. ב. ע

7882908030. ב. א

9392998334. כ. ק
  8692978433. ע. ת

  :  ניתן ללמוד כי13מטבלה 

, 71 - ל84ל בגרות והשיגו ציון בין " יח4 -במתמטיקה ניגשו ל' שלושה תלמידים שהיו בהקבצה ב

ל במתמטיקה ולא השיגו " יח3 -במתמטיקה ניגשו ל' לעומת זאת שלושה תלמידים שהיו בהקבצה ג

ל במתמטיקה גבוהים יותר מהישגיהם " יח3הישגיהם של כל התלמידים שנבחנו .   ציון עובר

  .'הלימודיים כשהיו בהקבצה ב

 12טבלה .  וקיבלו עליו ציון גבוה, ל" יח4 הגישו פרוייקט גמר בהיקף של 15 תלמידים מתוך 13 �

 15השיגו התלמידים , בכך. מציגה את הפרויקטים וציוני התלמידים בבחינת הבגרות עליהם

בונוסים מוגדלים בחישוב ציון הסכם לקבלה למוסדות להשכלה ל טכנולוגיות המקנות "יח

שפגש ביוזמתו , התלמידים זכו להערכה מיוחדת של המפקח הראשי של מגמת מכונות. גבוהה

  .את מנהל בית הספר וציין בפניו את הישגיהם המרשימים של תלמידיו

 2 - תלמידים שני ציונים נכשלים רק ל3 -ל,  תלמידים בעלי זכאות מלאה לתעודת בגרות8 �

 תלמידים זכאים לבגרות טכנולוגית המקנה 13.   תלמידים חסרים מקצועות לתעודת בגרות

  . או הנדסאיםB. Techאפשרות כניסה ללימודים על תיכוניים במכללות לתארים  
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ל והישגיהם " יח11 התלמידים ניגשו לבחינות בגרות במקצועות הטכנולוגיים בהיקף של 15כל  �

  . בהשוואה לממוצע הארציהיו טובים 

  

Mechanics 5 Unit- ל " יח5מכניקה הנדסית 
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        ל בהשוואה לממוצע הארציל בהשוואה לממוצע הארציל בהשוואה לממוצע הארציל בהשוואה לממוצע הארצי"""" יח יח יח יח5555ציונים ממוצעים במכניקה הנדסית ציונים ממוצעים במכניקה הנדסית ציונים ממוצעים במכניקה הנדסית ציונים ממוצעים במכניקה הנדסית :  :  :  :  2222איוראיוראיוראיור

Figure 2: Average Scores in Mechanics - High Level                                      

Comparing to National Average Score (N=15) 
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        ל בהשוואה לממוצע הארציל בהשוואה לממוצע הארציל בהשוואה לממוצע הארציל בהשוואה לממוצע הארצי"""" יח יח יח יח5555ציונים ממוצעים בבקרה במכונות ציונים ממוצעים בבקרה במכונות ציונים ממוצעים בבקרה במכונות ציונים ממוצעים בבקרה במכונות :  :  :  :  3333איור איור איור איור 

Figure 3: Average Scores in Control Systems  - High Level                             

Comparing to National Average Score (N=15)    

.   ל" יח5תלמידים שניגשו לבחינות בגרות בהיקף של נזכיר כאן כי הממוצע הארצי מתייחס רק ל

כלומר שלומדים מקצועות ברמה של בגרות " (בגרותיים"בתי ספר רבים מאפשרים רק לתלמידים 

ל בעוד שבגרף זה רואים " יח5לגשת לבחינות הבגרות ברמה המורחבת של ) מלאה בכל המקצועות

  .  התלמידים נגשו לבגרות ברמה המורחבת15שכל 

בעלי תכנים מדעיים מובהקים כמו חשבון דיפרנציאלי , מקצועות אלו הינם מקצועות מוגברים

מקצועות אלו מוכרים כבונוס בחישוב ציון הקבלה .  סטטיקה וכדומה, טריגונומטריה, ואינטגרלי

  .למוסדות להשכלה גבוהה
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  :בראיונות התקבל הממצא הבא �

לגבי בגרות כולם רוצים .   מתקשים בהםכולם כאחד אינם אוהבים את המקצועות ההומניים ו
  .שהתייאשו מהמקצועות ההומניים ויעשו בגרות טכנולוגית. ל. נ-ו. ל.לעשות בגרות מלאה למעט ב

         חשיבה יוצרת חשיבה יוצרת חשיבה יוצרת חשיבה יוצרת5.45.45.45.4

השפעת תוכנית מלמיד על התפתחות מיומנויות חשיבה יוצרת נבדקה באמצעות תיקי העבודות של 

מהם הקריטריונים , מה הייתה שיטת ההערכה, נפרט תחילה כיצד נבנו תיקי העבודות.   התלמידים

כ נציג את הממצאים של הכלי המחקרי שפותח על בסיס "י התלמידים ואח"להערכה שנבחרו ע

  .ידי התלמידים-הקריטריונים שהועלו על

טוענת כי שיטות ההערכה האלטרנטיביות מתאימות להערכת הישגים בפרויקטים ) 1996(זוהר 

הרבה יותר ממבחנים ) ואולי גם בתהליכי למידה באשר הם(יומנויות חשיבה שמטרתם פיתוח מ

  .   כדוגמת מבחני חשיבה ביקורתית סטנדרטיים שפותחו לשם הערכה כזו

ניתוח תיק עבודות פותר את בעיית התקפות מאחר ואין צורך לשאול אם פריטי המבחן אכן 

שכן מעריכים ישירות מדגם מן התוצרים , משקפים נאמנה את המיומנויות או את התכנים שנלמדו

ניתוח תיק העבודות דורש משאבים רבים במיוחד אם מסרבים .   של תהליך הלמידה עצמו

  .להתפשר על דרגת המהימנות של הבדיקה

  )Portfolio( פיתוח תיק עבודות 5.4.1

  .לוגו-נסביר להלן כיצד בנוי תיק העבודות בסביבת לגו

  לוגו-לגו בסביבת Portfolio -פריטי ה

  :  בעזרת  הפריטים הבאים, לוגו-כדוגמת סביבת לגו, ניתן לבחון את העבודה בסביבה פתוחה

פלט של תוכנית , תיאור עץ מוצר, עבודות הכוללות ניתוח תיפקודי, עבודות בנושא תרשים מערכתי

תיעוד של החשיבה , תיעוד של תכנון הדגם, תיאור הדגם עצמו, ביצוע עץ קריאות לתוכנית, מחשב

  .המשקפת על התכנון והבנייה

  Portfolio - תהליך הערכה של ה5.4.2

הידיעה שחברים . בניית תהליך ההערכה מבוססת על ההנחה שלתלמיד יש צורך בנוכחות קהל

, כל תלמיד וכל צוות יבחן את עבודותיהם של חבריו, ומאידך, לכיתה בוחנים את עבודותיו מחד

  .תיהם של חבריו לכיתהגורמת לתלמיד להעריך את תפוקו

  .הערכת עמיתים והערכה עצמית, הערכת מורה: ההערכה מורכבת משלושה מרכיבים
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  : מתקיימת בשני שלבים-הערכת המורה . א

המורה מקיים פעילות קבוצתית בה הוא עורך יחד עם התלמידים תהליך מובנה של הערכת  .1

המטרה .  ידי המורה בפני כלל הכיתה-התלמידים מציגים את עבודותיהם להערכה על.   עמיתים

של פעילות קבוצתית זו היא ליצור מודל של תהליך הערכת עמיתים ולהתמקד על הקריטריונים 

שעל התלמידים לבחור או להתייחס אליהם בזמן שהם מעריכים הן את תוכן העבודה והן את 

  .המבנה שלה

הרעיון הוא לדון עם .  מידההערכה הסופית של עבודותיו של כל תלמיד מתקיימת בנוכחות התל .2

התלמיד . להציע רעיונות לשיקול דעת ושיפור ולא לומר מה לא טוב ומה עליו לשפר, התלמיד

  .יוכל לקחת את עבודתו להכניס בה שיפורים ולחזור עימה אל המורה

  : מתקיימת בשני שלבים-הערכת עמיתים .  ב

  .פורמלי-חלק בלתי �

  חלק פורמלי  �

והינו תוצאה משיתוף הפעולה , החלק הלא פורמלי הינו תהליך המתמשך לאורך כל מהלך הלמידה

, משתפים פעולה, תהליך זה קורה בזמן שהתלמידים נעזרים אחד בשני.   הנדרש בצורת למידה כזו

ואז גם עולות הצעות , מתעניינים ובוחנים את עבודותיהם של אחרים, מתחלקים בחוויותיהם

  .לשיפור

מיתים מתקיים לאחר השלב של למידת נושא הערכת עמיתים שנעשית החלק הפורמלי של הערכת ע

לאחר שלב זה מבצעים התלמידים סיעור מוחין בו הם דנים .   בשלב הראשון של הערכת המורה

לאחר שהוגדרו .   ומגדירים קריטריונים שינחו אותם עצמם בהערכתם את העבודות של עמיתיהם

הקריטריונים התלמידים מעריכים את העבודות של עמיתיהם תוך שימוש בקריטריונים שהכיתה 

שלב זה מתבצע לפני השלב השני של הערכת המורה על מנת שתהיה לתלמיד .   פיתחה ביחד

  .אפשרות לערוך ולתקן את עבודתו על סמך הערותיהם של חבריו שהעריכו את עבודתו

  הערכה עצמית.  ג

פלקציה שלהם על מה שהוא למד בזמן מרכיב שלישי זה בהערכה בו התלמידים כותבים את הר

, השיפורים, ותיעוד של החשיבה המשקפת בעקבות הבנייה, תיעוד של תיכנון הדגם, בניית הפרויקט

  .והאלטרנטיבות שנשקלו

  .הערכת העמיתים התבצעה בצורה קבוצתית שכן הפרוייקטים היו קבוצתיים" מלמיד"בתוכנית 

   ביצוע דיון בכיתה5.4.3

תחומיים במדע וטכנולוגיה -נערך דיון בכיתה שעיקרו הייתה בעיית ההערכה של פרויקטים בין

הוסכם בדיון .   וכדוגמת הפרויקטים שהם עמדו להתחיל בהם, כדוגמת העבודות שהתלמידים בצעו
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שנלמד לפי תוכנית " (תכן מערכות הנדסיות"ידי התלמידים כי ההערכה בכל סמסטר במקצוע -על

  . עבודותתתבצע לפי תיק") מלמיד"

הוברר לכולם כי ניתן .   התלמידים בחרו את העבודות שברצונם להכניס לתוך תיק העבודות

תמונות מצולמות של הדגמים בשלבי , תוכניות מחשב.   להכניס לתיק העבודות כל ממצא

, חישובי חוזק, סרטוטים, תיעוד כתוב של תהליך החשיבה שהוביל לביצוע הדגמים, התפתחות

  .תרשימי בקרה וכדומה

כמו כן קבעו התלמידים .   קבעו קריטריונים להערכה של הפרויקטים, בהנחיית המורה, התלמידים

הוסכם .   וכן משקל להערכת העמיתים שתתבצע וכן משקל להערכת המורה, משקל לכל קריטריון

שקל ויותאם המ, ויתווספו קריטריונים במידת הצורך, על כולם שהקריטריונים ייבחנו במשך השנה

  .היחסי ביניהם

  :ידי התלמידים- מציגה את צורת ההערכה והקריטריונים כפי שפותחו על14טבלה 

        תיק העבודות שפותח תוך כדי דיון בכיתהתיק העבודות שפותח תוך כדי דיון בכיתהתיק העבודות שפותח תוך כדי דיון בכיתהתיק העבודות שפותח תוך כדי דיון בכיתה:  :  :  :  14141414טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 14: Portfolio Development during Discussion in Class    

  
  'מס

No.  

  
  שם הקריטריון

Criteria  

  הערכת  
  1קבוצה 

Evaluation  

Group 1 

  הערכת
  2קבוצה 

Evaluation  

Group 2 

  הערכת
  3קבוצה 

 Evaluation 

 Group 3 

  הערכת
  4קבוצה 

Evaluation  

Group 4 

  הערכת
  המורה

Teacher 

Evaluation 
  משקל    

weight  
17.5%  17.5%  17.5%  17.5%  30%  

            0.10  מקוריות  1

איזה בעיות זה   2
   שימושיות-פותר 

0.25            

יש עד כמה   3
חשיבה על כל 

  הגורמים

0.15            

עד כמה התכנית   4
 -ניתנת לביצוע 

  היתכנות

0.20            

, ביצוע טכני  5
עריכה ועיצוב 

  גרפיים

0.10            

עד כמה זה   6
  מעניין

0.10            

/ מספר המערכות  7
הליכים 

  והקשרים ביניהם

  הערכה            0.10
  סופית

Final 

Eval.  

                כ"סה  
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 מוצגת דוגמה לממצאי הערכה של ארבע קבוצות של תלמידים את העבודה של קבוצה 15בטבלה 

  .והערכת המורה לפי הקריטריונים שנקבעו מראש, חמישית
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        ממצאי הערכת תיק העבודות לפי הכלי שפותח בכיתהממצאי הערכת תיק העבודות לפי הכלי שפותח בכיתהממצאי הערכת תיק העבודות לפי הכלי שפותח בכיתהממצאי הערכת תיק העבודות לפי הכלי שפותח בכיתה:  :  :  :  15151515טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 15:  Findings of the Portfolio Evaluation from the Development at Class    

  
  

  'מס

No.  

  
  

  שם הקריטריון

Criteria  

  הערכת  
  1קבוצה 

Evaluat-

ion  

Group 1  

  הערכת
  2קבוצה 

Evaluat-

ion  

Group 2  

  הערכת
  3קבוצה 

Evaluat-

ion  

Group 3  

  הערכת
  4קבוצה 

Evaluat-

ion  

Group 4  

  הערכת
  המורה

Teacher 

Evaluati

on-  

  משקל    
weight  

17.5%  17.5%  17.5%  17.5%  30%  

  10  10  8  8  9  0.10  מקוריות  1

איזה בעיות   2
 -זה פותר 

  שימושיות

0.25  24  18  23  20  24  

עד כמה יש   3
חשיבה על כל 

  הגורמים

0.15  10  10  9  10  12  

עד כמה   4
התכנית ניתנת 

 -לביצוע 
  היתכנות

0.20  19  18  18  20  19  

, ביצוע טכני  5
עריכה ועיצוב 

  גרפיים

0.10  6  7  7  10  6  

עד כמה זה   6
  ןמעניי

0.10  8  7  7  10  7  

מספר   7
הלי/המערכות

כים והקשרים 
  ביניהם

0.10  4  7  5  10  5  
  הערכה
  סופית

Final 

Eval.  

  81  83  90  75  75  80    כ"סה  1

  

  86  85  90  85  81  89    כ"סה  2

  

  80  80  80  77  85  75    כ"סה  3

  

  80  80  79  85  80  74    כ"סה  4

  

  75  75  70  80  77  72    כ"סה  5

, י העמיתים"נמצאו הציונים שניתנו ע, בהערכת עמיתים שהתבצעה לגבי עבודות שהגישו תלמידים

  .דבר המעיד על מהימנות בין שופטית, קרובים למדי, י המורה"וע

פירוט לגבי 

ההערכה 

של ארבעת 

הקבוצות 

את 

העבודה 

של 

הקבוצה 

  .הראשונה
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הכלי מאפשר הערכה של עבודותיהם של תלמידים שהצטברו בתיק , לגבי תוקף כלי הערכה

מאחר וההערכה .    עברוכל עבודה כזו היא הצצה אל תהליך הלמידה שהתלמידים.   העבודות

מתבצעת במישרין על תוצרי תהליך הלמידה אין משמעות לשאלה האם פריטי המבחן משקפים את 

מאחר שאין מדובר בהערכה של מבחן אחד אלא , בנוסף.   מטרות ההוראה או את תכני הלימוד

  . תוקף הכלי עולה, בהערכה מתמשכת של כל תיק העבודות של התלמיד

   הגדרת קריטריונים להערכת חשיבה יוצרת מתוך תיק העבודות5.4.4

להעריך את צורת ההתפתחות של מיומנויות חשיבה יוצרת אצל , במחקר זה, תיק העבודות מיועד

הגדרנו קריטריונים להערכה של התפתחות מיומנויות חשיבה יוצרת כפי , לכן.   התלמידים

 כלליים ותואמים את הגדרותיו של הקריטריונים הם.  שהשתקפו מתיקי העבודות של התלמידים

  :למהותה של החשיבה היוצרת בהקשר של התכנים הטכנולוגיים מדעיים) 1993(דה בונו 

  מגוון של עבודות. 1

עץ קריאות , המערכות-ניתוח תפקודי של תת, תיאור תמונתי, תרשים מערכתי של הפרויקט

  .תיעוד לפי כלי החשיבה שנלמדו, תרשים בקרה, )דומה לתרשים זרימה בשפות תיכנות(

  מגוון אפשרויות שנלקחו בחשבון. 2

ניצול המערכת , מערכות-תת, הליכים בתכנות, אלטרנטיבות של פתרונות:  מגוון של

מוצג בחוברת , ורמיםגל הכקול ש -ראשי תיבות של כלי חשיבה (ג "שכ, )הממשק(הטכנולוגית 

  ).2נספח , לתלמיד

  בחירת פתרון ונימוק הבחירה. 3

  .כולל רפלקציה על הבחירה, וש בכלי חשיבה ממקדיםשימ

  דעות של חברים והבעתם בתיעוד הפרוייקט. 4

  .שימוש בנקודות מבט של עמיתים והצעות לשיפור

  

הציונים .   הציונים ניתנו לפרוייקטים של התלמידים לפי הקריטריונים שנבחרו על ידנו16בטבלה 

כי ) שם(אשר מציין , )1996(הם לפי סקלה איכותית המתייחסת לארבע רמות הישג לפי דה בונו 

בלימוד עם דגש מוגדר יותר על .   2 - ל1במרבית המצבים היה מצפה להגיע להישג ממוצע בין 

רק בקבוצות יוצאות דופן עם אימון מעמיק היה .   3 - ל2היה מצפה להישג ממוצע בין " חשיבה"

  .עשה הגיע לתוצאות דומותציינון נוסף שנ.  4 - ל3מצפה להישג ממוצע בין 
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   ממצאי הערכת מיומנויות חשיבה יוצרת5.4.5

הציונים המוצגים .  כך בחנו את הפרויקטים לפי הקריטריונים שנקבעו ונתנו ציון לפי כל קריטריון

" ממוצע רמות ההישג"בעמודה ).  1996( הם לפי הסקלה של רמות ההישג של דה בונו 16בטבלה 

ציון זה מוצג ליד ציון המעריך .  מופיע הציון הממוצע של ארבעת הקריטריונים לכל פרויקט

  .החיצוני של משרד החינוך לשם השוואה איכותית

קריטריונים של חשיבה יוצרת אלא קריטריונים כללים , כמובן, ציון המעריך החיצוני אינו משקף

נת ההשוואה בין שתי למרות זאת מעניי.  של משרד החינוך והתרבות לבדיקת עבודות גמר מסוג זה

  .צורות הערכה שונות לגבי אותם פרוייקטים

        כלי להערכת מידת השגת רמות הישג בחשיבה יוצרתכלי להערכת מידת השגת רמות הישג בחשיבה יוצרתכלי להערכת מידת השגת רמות הישג בחשיבה יוצרתכלי להערכת מידת השגת רמות הישג בחשיבה יוצרת:  :  :  :  16161616טבלה טבלה טבלה טבלה 

Table 16: Instrument for Evaluating the Achievement Levels of Creative Thinking    

  שם הפרוייקט

  

  

Project Name  

מגוון 
של 

  עבודות

  

Variety 

of 

Works  

מגוון 
  אפשרויות

  

  

Variety of 

Alternati

ves  

דעות של 
  חברים

  

  

Other 

Pupils' 

View  

בחירת 
פתרון 
ונימוק 
  הבחירה

  

Solution 

Choice   

ממוצע 
רמות 
 ההישג

Avg. 

Acompli

-shment 

by De-

Bono  

ציון בגרות 
בפרויקט 

 4(הגמר     
  )ל"יח

‘Bagrut’ 

Score in 

the 

Project  

מכונה לשינוע 
  יותוספירת קוב

4  4  3  3  3.50  90  

מלגזה מבוקרת 
  מחשב

3  4  3  3  3.25  95  

  M.D.X.(  4  4  4  4  4.00  100(רובוט 

  98  4.00  4  4  4  4  מכונה להכנת שוקו

מכונה לשינוע 
  ואריזת תפוזים

3  3  4  3  3.25  90  

עגורן פניאומטי 
  מבוקר מחשב

4  4  4  3  3.75  95  

עגורן למיפוי ושינוע 
  מטענים

4  4  4  4  4.00  100  

  98  3.75  4  4  3  4  תחנה סולרית

התאמת בקר 
  תעשייתי

2  2  3  2  2.25  85  
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  :ציטטות מתוך ראיונות עם תלמידים

  ."השתמשתי בכלי החשיבה כדי לארגן לעצמי את הדברים"

זה פתח הרבה רעיונות לכמה " זה לא לימוד מרובע, אהבתי מאוד את השיעורים האלה"

י אפילו במתמטיקה התחלתי לחפש דרכים נוספות כתלמיד זה עזר ל.   כיוונים כיד הדמיון

אני יושב וחושב לאו דווקא בדרך שהמורה , ולא להתייאש כאשר מייד בהתחלה זה לא הולך

  ..."לפעמים אני מוצא דרכים עקיפות משלי, אמר

  .הדמיה של המציאות, זה מפתח את החשיבה, זה עשה לנו הרבה

  "זה מעורר מחשבה וזה כיף, זה עזר לי לגבש תדמית גבוהה יותר כלומד"

.    זה באמת מקצוע מיוחד-חופשי  , להיות מאורגן, לחשוב, בשיעורים אלו למדתי לתכנת"

בראיה קדימה בלעדי השיעורים הללו המגמה תהיה פחות ממה שהיא עכשיו זה עזר ללמידה 

  "ולמוטיבציה

גרמו לתלמידים שיעורי הלגו לוגו .  זה השפיע עלי לחשוב, התחלתי לשקול אפשרויות"

  "ס להסתקרן מה לומדים במכונות"אחרים בביה

השיעורים הללו מלמדים את , התלמידים שותפים ללמידה ולא רק מאזינים פסיביים"

למדנו גם בהפסקות וגם כשלא היה , כל התלמידים הגיעו לשיעורים.   התלמיד ללמוד

  " מורה

, העלה את החוש הטכני לביצוע, הלגו לוגו הביא הרבה דמיון של אנשים בכיתה לידי ביטוי"

כל דבר שאומרים לי ללמוד .   יצאו פרויקטים יפים שגרמו לעניין בתוך המגמה ומחוץ לה

  "דרך הגילוי לבד הרבה יותר מעניין אותי, מיד לא מעניין אותי

אבל אני בהחלט חושב !   אותי זה לא מעניין.   לוגו רק כשיעור בחירה-צריך ללמד לגו"

  ."ויצירתיות, אלא כזו שמפתחת חשיבה,  מסגרת לימודים רגילהשזוהי לא

   תיאור מקרה מעניין5.4.6

, מוריו".   גדולות"גם ציוני ההכוון לא ניבאו לו ', ביותר בסוף כיתה ט" חלש"היה תלמיד . ל.א

מחוסר .   הוריו והוא עצמו היו משוכנעים בחוסר יכולתו ללמוד במסגרת הרגילה של בית הספר

  .עוד קצת" תחזיק את הילד"בית הספר קיווה כי מגמת מכונות .   למגמת מכונות. ל.ברירה כוון א
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 -היו נמוכים בכל המקצועות פרט למקצוע אחד במגמת מכונות . ל.הישגיו של א' במהלך כיתה י

כישורים של חשיבה . ל.הוכיח א" מלמיד"במסגרת השיעורים בהם למד לפי תוכנית .   סרטוט

והבנה של עקרונות טכנולוגיים שלא באה לידי ביטוי במקצוע התיאורטי , יותמקור, יוצרת

  . מכניקה הנדסית-הסטנדרטי 

אם כי בעל , שהיה תלמיד טוב ממנו. ע.יחד עם חברו ת' בחר לבצע פרויקט במהלך כיתה י. ל.א

במהלך עבודתו על הדגם ..   ל.כמו א) ח בעל זכאות להארכת זמן בבחינות"לפי משרה(לקות למידה 

מספר פעמים וחזרתי והבעתי . ל.נפגשתי עם א, "תכן מערכות הנדסיות"במסגרת שיעורי , אותו בנה

חזרתי על דיעה זו ' ובכיתה יא.   את דעתי כי הוא מסוגל להגיע להישגים גבוהים במכניקה הנדסית

שיים של מכניקה הנדסית ובקרה במכונות הינם שני המקצועות הרא(לגבי המקצוע בקרה במכונות 

אמונה עיוורת ומוזרה זו שהייתה . ל.במשך שנה וחצי  שידרתי לא.   וכן במתמטיקה) מגמת מכונות

  .בניגוד לכל מה שספג במהלך שנותיו בבית הספר

הישגיו הלימודיים במכניקה הנדסית ובקרה במכונות , .ל.למרות שיחותי והמסרים שהעברתי לא

  .'ובחצי הראשון של כיתה יא' היו נמוכים במהלך כיתה י

. ל.א-אמרתי את דעותי שוב ל'  ביום ההורים שהתקיים באמצע המחצית הראשונה של כיתה יא

אימו חזרה הביתה , ואמו. ל.כפי שהתברר לי מאוחר יותר בראיון שנעשה עם א.   בנוכחות אימו

יום כי כדאי לו לנסות להשקיע במקצועות שציינתי ב. ל.ומאז כל הזמן לא הפסיקה להגיד לא

  !".המורה מאמין בך :   "הנימוק שנתנה אימו היה.   ההורים

במקצוע מכניקה הנדסית . ל.במהלך המחצית השנייה של השנה חל שינוי לטובה בהישגיו של א

הוא השיג , אותו לימדתי הוא התקשה מאוד אולם הצליח להגיע להישגים שקודם היה רחוק מהם

, במקצוע בקרה במכונות.   ל" יח5 במקצוע זה ברמת בחינה מורחבת של 72בסופו של דבר ציון 

  .ל" יח5 ברמת בחינה מורחבת של 76השיג בסופו של דבר ציון , אותו למד אצל מורה אחר

מתלמיד שתקן עם מעט חברים לתלמיד פעיל ומעורה ' וכיתה יב' הפך במהלך סוף כיתה יא. ל.א

  .רי חברה דבר אותו לא עשה מימיוהתחיל להביע את דעותיו בשיעו. ל.א.  בחברת התלמידים

, בעזרת שיתוף הפעולה עם חברו לצוות, תרגם את יוזמותיו משלב הרעיון לשלב הביצוע. ל.א

הפרוייקט של צמד זה זכה להערכה רבה .   בפרוייקט, במיוחד בתחום התיכנון והבנייה ההנדסיים

  .בבחינה הסופית

 5 מקצועות בהיקף של 3(ל טכנולוגיים במגמת מכונות " יח15סיים את לימודיו בבית הספר עם . ל.א

הוא ניגש לבחינה על פרוייקט הגמר והוכיח בקיאות רבה .   בציונים סבירים ביותר) ל כל אחד"יח

ל גם " יח5 ברמה של 88הוא השיג בסופו של דבר ציון .  י הבוחן"ושליטה בנושאים עליהם נשאל ע

  .מ והפרויקט"במקצוע המשולב מערכות תיב

ך הם שני המקצועות "מתמטיקה ותנ, נבחן גם במקצועות ההומניים והשיג ציונים סבירים. ל.א

כלומר עליו לשפר אחד מהם כדי להשיג זכאות לתעודת , היחידים בהם יש לו ציונים שליליים

 .יכול להיכנס ללמוד באחת המכללות כל מקצוע שירצה. ל.א, בתום לימודיו בבית הספר.   בגרות
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         דיון ומסקנות דיון ומסקנות דיון ומסקנות דיון ומסקנות6.06.06.06.0

ליישם את עקרונות החשיבה היוצרת סביב :  היא" מלמיד"תחילה נזכיר כי מטרת תוכנית לימודים 

למידה , למידה בצוותי פרוייקטים: הם" מלמיד"עיקריה של תוכנית . תכנים מדעיים טכנולוגיים

ת התוכנית כולל.  פעילה עם דרגות חופש בסביבת לימודים עשירה ושינוי דרכי הערכה בכיתה

מרכיבים מעשיים שניתן לנקוט בהם כדי לטפח מיומנויות חשיבה יוצרת אצל תלמידים על פי 

  .  תוך ניצול לימודי הטכנולוגיה כמדיום ראשי, )De Bono, 1987(עקרונותיו של דה בונו 

על תהליך ההתפתחות של " מלמיד"מטרת המחקר הייתה לבדוק מהן ההשפעות של תוכנית 

 הקניית מיומנויות חשיבה יוצרת והעלאת הישגים -במישור ההכרתי : תלמידים בשני מישורים

נסכם את . בטחון עצמי ושאיפות השכלה,  טיפוח דימוי עצמי-ובמישור הריגושי , לימודיים

הממצאים בתחום הריגושי וההכרתי וננסה להצביע על האפשרויות הטמונות בהבנת הממצאים 

  .ותרומתם למחקר החינוכי

        מישור הריגושימישור הריגושימישור הריגושימישור הריגושי תהליכים ב תהליכים ב תהליכים ב תהליכים ב6.16.16.16.1

.   ממצאי המחקר מצביעים על השפעה חיובית של תוכנית מלמיד על התלמידים במישור הריגושי

, ראיונות עם ההורים, ראיונות עם תלמידים:  מסקנה זו מקבלת אישוש ממספר נקודות התבוננות

שיחות לא פורמליות עם מורים שונים , תצפיות אקראיות בהתנהגותם של התלמידים לאורך זמן

  .תפוקות/ועם היועצת של התלמידים והשאלון להערכת תשומות

   דימוי עצמי6.1.1

  . הממצאים מצביעים על עליה בביטחונם העצמי של התלמידים-בטחון עצמי  �

  : נמצאה עליה בשאיפות ההשכלה של התלמידים בהיבטים הבאים-שאיפות השכלה  �

  שאיפות התלמידים �

גבוהות יותר יחסית לשאיפות ההשכלה שהובעו על שאיפותיהם , כיום, על פי הראיונות

  . ידם בראיונות המקדימים

  ציפיות הורים �

בניהם כיום מדברים על עשיית :  "הראיונות עם הוריהם מצביעים על כך שלדעת ההורים

  ".לא בניהם ולא הם חשבו שיוכלו לעשות בגרות' בגרות מלאה בניגוד לסוף כיתה ט

  הכוון מקצועי �

לפני כניסתם למגמת ', גם מתוך ממצאי ההכוון המקצועי שנעשה לתלמידים בסוף כיתה ט

, ניתן לראות שהישגיהם במבדקי ההכוון היו נמוכים ושאיפות ההשכלה שלהם , מכונות

  .היו בהתאם, )'בסוף כיתה ט(בעת שהתבצעו שיחות הייעוץ עם היועצת 
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  דימוי בעיני תלמידים אחרים �

התלמידים הפכו :  אך השתקף מפעילות התלמידיםגורם אחר שלא הוצהר על כך שייבדק

תלמידים מהשכבה הצעירה יותר היו באים לשאול שאלות בנושאים .   להיות מודל לחיקוי

  .ושאלות סיוע והדרכה לגבי הפרוייקטים, מקצועיים שקשורים ללימודים עצמם

  ותרמו להתעניינות במגמת מכונות" גאוות יחידה"לוגו תרמו לגיבוש -שיעורי הלגו ����

נחשפו לפרויקטים גם כלל ', כאשר הוצגו הפרויקטים ביום ההורים במחצית השנייה של יב

, מעניינת יותר העובדה שתלמידי המגמה הפכו למשווקים שלה, אולם.   תלמידי בית הספר

ספרו כל הזמן , שנבנה על עקרונות תוכנית מלמיד, ובמשך השנתיים שעברו מאז סיום הקורס

גורם זה תרם לעליה כה , לדעתנו.   ות על אופי הלימודים במגמהלחבריהם מכל השכב

 25 -) ז"מחזור תשנ(משמעותית במספר התלמידים שנרשם במחזור הרביעי של המגמה 

כאשר בשני .    תלמידים27 -) ח"מחזור תשנ(ובמחזור החמישי של המגמה , תלמידים

מעניין גם לציין כי רק אחרי שהוצגו הפרוייקטים .    תלמידים13המחזורים שקדמו לו היו רק 

  .נרשמו תלמידים רבים למגמה', וראו אותם כלל תלמידי כיתות ט

   היבטים שעלו לגבי הערכת תהליך הלמידה לפי התוכנית6.1.2

לתפוקות " מלמיד"ממצאי השאלון מאפשרים להציג את הערכת התרומה של תשומות תוכנית 

שהועברה " מלמיד"שוואה ניתן להסיק כי תוכנית מהה.  בעיני התלמידים משתי קבוצות שונות

התשומות ,  תפוקות6 - תשומות משמעותיות בתרומתן ל6היא בעלת , ל"לשני המחזורים הנ

תשומות ותפוקות אלו .   והתפוקות הן זהות בשתי הקבוצות ותוארו בפירוט בעמודים הקודמים

  .תוך השוואת דירוג ממוצעים ומיונם, 5טבלה , נבחרו לפי אזור קשר חזק מאוד

 6כקלט לתהליך הלמידה ואת , שבודדנו,  התשומות6 -להלן הצעה לתרשים סכימטי המתאר את ה

  .התפוקות כפלט של תהליך הלמידה כפי שהדבר משתקף בעיני התלמידים בקבוצות שנבדקו

        תשומות ותפוקות בתהליך הלמידהתשומות ותפוקות בתהליך הלמידהתשומות ותפוקות בתהליך הלמידהתשומות ותפוקות בתהליך הלמידה: : : : 4444איור איור איור איור 

Figure 4: Inputs & Outputs of the Learning Process  
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         תהליכים במישור ההכרתי תהליכים במישור ההכרתי תהליכים במישור ההכרתי תהליכים במישור ההכרתי6.26.26.26.2

   הישגים לימודיים6.2.1

לא " מלמיד"למרות שתוכנית , הממצאים מצביעים על שיפור בהישגיהם הלימודיים של התלמידים

  :הדבר בא לידי ביטוי באופנים הבאים.  התיימרה להשפיע באופן ישיר על הישגים אלו

  :מהמעקב הרב שנתי עולה כי

  .הציונים במקצועות הטכנולוגיים גבוהים מהממוצע הארצי �

ל ועברו " יח11בסך כולל של , כל התלמידים ניגשו לבחינות בגרות במקצועות הטכנולוגיים �

  .אותן בהצלחה

והגדילו את מספר , ל" יח4בחרו לבצע פרוייקט גמר בהיקף של ,  תלמידים15 מתוך 13 �

  .ידי המוסדות להשכלה גבוהההמזכות בבונוס על , ל יחידות" יח15 -יחידותיהם במגמה ל

 -ל, סיימו את בית הספר התיכון עם זכאות לתעודת בגרות ישראלית מלאה,  תלמידים10 �

ולשני תלמידים , שלושה תלמידים דרוש לתקן ציון אחד כדי להשיג זכאות לתעודת בגרות

  .המקנה זכאות לקבלה למכללות, דרוש לתקן ציון אחד כדי לקבל תעודה טכנולוגית

  :מהראיונות

  .בעקבות התוכנית, התלמידים מעידים על עצמם כעל לומדים עצמאיים יותר וחושבים יותר �

  .הוריהם של התלמידים מציינים את התוכנית כמנוף שקידם את ילדיהם להצלחה בלימודים �

  :תפוקות של התוכנית/מהשאלון להערכת תשומות

 כגורם שתרם להם במידה רבה רואים בתשומות דומות של התוכנית, משתי הקבוצות, התלמידים

להישגיהם הלימודיים במקצועות המגמה ובמידה מועטה יותר להישגים לימודיים בשאר 

  .  המקצועות

   פיתוח חשיבה יוצרת6.2.2

  :מתוך הממצאים לגבי תיקי העבודות של התלמידים עולות הנקודות הבאות

 ניתן לראות כי מרבית התלמידים הגיעו לרמות הישג גבוהות ביישום מיומנויות חשיבה 16בטבלה 

רמות ההישג אליהן הגיעו , לאור הגדרותיו של דה בונו).   1996(ידי דה בונו -יוצרת כפי שהוגדרו על

אנו תולים ממצא מעניין זה בשילוב של הוראת חשיבה .  התלמידים הינן ברמה הגבוהה ביותר

ומנויות על דוגמאות הלקוחות מחיי תרגול המי, )הגישה הכללית(תחילה לפי תוכניתו של דה בונו 

ולבסוף יישום מיומנויות החשיבה על תחומי תוכן מדעיים טכנולוגיים , היום יום של התלמידים

  .המשמעותיים לתלמידים בעקבות הפרויקטים אותם התלמידים מבצעים
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  :מהראיונות ניתן ללמוד

התלמידים לא .   חושבים, הם שוקלים אפשרויות, התלמידים טוענים שהם למדו כיצד ללמוד

הזכירו שמות של כלי חשיבה שנלמדו מתוך התוכנית אך השתמשו בהם בתיעוד הפרוייקטים 

  .שלהם

  :תפוקות ניתן ללמוד/מהשאלון להערכת תשומות

כבעלת תרומה משמעותית " פעילויות חשיבה"התלמידים בשתי הקבוצות מצאו את התשומה 

 התפוקות שבודדנו נתרמו מתשומה זו במידה גבוהה 6ל כ".   מלמיד"לתפוקות השונות של תוכנית 

  .בשתי הקבוצות

  :מתצפיות בכיתה ניתן לראות כי

התלמידים משתמשים בכלי החשיבה היוצרת תוך כדי דיוניהם בצוותי הפרויקטים במהלך  �

  ".מלמיד"הלמידה לפי תוכנית 

התלמידים מפעילים אסטרטגיות של חשיבה יוצרת בצורה ספונטנית מבלי שנדרשו לעשות  ����

ריבוי המערכות בדגמים ההנדסיים בדיקת אבי טיפוס , הדבר משתקף מעושר הרעיונות, זאת

  .שונים וכדומה

מתיקי העבודות והפרוייקט הסופי ניכר כי חשיבה יוצרת התפתחה אצל , מהאירועים בכיתה

מנויות התלמידים הוכיחו בהזד.   התלמידים לאורך שלוש השנים בהם הם עבדו על הפרויקטים

.   שונות כי הם מפעילים אסטרטגיות של חשיבה יוצרת בצורה ספונטנית מבלי שנדרשו לעשות זאת

שאנו מדברים על המרכיב העיקרי של חשיבה יוצרת כעל חשיבה רוחבית היוצרת , נזכיר כאן

  .רעיונות ומאפיינת תהליכי חדשנות והמצאתיות

  :שהובאו ברקע התיאורטי לעבודה זו במספר מישורים, ניתוח הממצאים מחזק את הרעיונות

,  מחקר זה מחזק את התפיסה לפיה פיתוח החשיבה הוא תוצר של הלמידה–  במישור ההכרתי

לדוגמאות , פעולות מכוונות של אימון בחשיבה המתייחסות לדוגמאות כלליות, התנסויות מגוונות

ממצאי המחקר מלמדים על .  טכנולוגיים מתוכננים-המתקשרות לעולמו של הלומד ולתכנים מדעים

הפוטנציאל הקיים בלימודים המשלבים לימוד מכוון של מיומנויות חשיבה והמתקשרים לסביבת 

מימוש פוטנציאל זה אינו יכול להיעשות באופן ספונטני .  לימודים עתירת טכנולוגיה ומחשבים

אין לצפות כי מעצם העיסוק בנושאים טכנולוגיים ומדעיים תצמח התועלת , במילים אחרות.  בלבד

, על פי צעדים מתוכננים מראש, ישנם פעולות מכוונות לטיפוח החשיבה, בתוכנית שבדקנו.  המקווה

הממצאים מראים שניתן לקדם תלמידים בעלי הישגים .  המשתלבים בלימודי הטכנולוגיה

לשנות את , לעבר יציאה מהמעגל המתמשך של כשלונות, ב"בסוף לימודיהם בחט, לימודיים נמוכים

הממצאים הנוכחיים מצטרפים למחקרים קודמים .  הדימוי העצמי שלהם ולהוביל אותם להצלחה

)Waks et al., 1997 ;1992,  לירון ואחרים;1993, ברק ואחרים; 1986, ברק; Movshovitz-Hadar, 

שהראו כי ניתן לקדם תלמידים ולפתח אצלם מיומנויות חשיבה גבוהות גם לתלמידים בעלי , )1982

  .הישגים לימודיים נמוכים קודמים
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 המחקר מראה את הפוטנציאל הקיים ללימודי טכנולוגיה המתקשרים למחשבים - בתחום הריגושי

בעקבות הצלחות .  ולסביבה לימודית עשירה להעלאת המוטיבציה והדימוי העצמי של התלמידים

 הדימוי העצמי שלו ומשנה משנה את, התלמיד רוכש בטחון עצמי, ראשונות במטלות בעלות אתגר

דומה כי הביטוי הבולט ביותר לכך במחקרנו הוא הנכונות של . גם את שאיפות ההשכלה שלו

 יחידות לימוד 4-5התלמידים לקחת על עצמם אתגרים ולבחור לבצע פרוייקטים מורכבים לקראת 

ההצלחה בתחומים ספציפיים בטכנולוגיה משליכה בהמשך גם על . מבלי שחויבו לעשות כך, לבגרות

  .המוטיבציה של התלמידים להצליח במקצועות ריאליים והומניים אחרים הנלמדים בבית הספר

 המחקר הנוכחי משתלב עם התפיסות החדשות של תפקיד המורה - במישור ההוראה והלמידה

ולא מקור הידע , מסייע ושותף לתהליך הלמידה, מנחה, המורה הופך יותר ויותר למדריך: בכתה

אחד הסימנים המובהקים לתהליך זה הוא שיתוף התלמידים בהערכת .  כות הבלעדי בכיתהוהסמ

יישום . הערכה עצמית והערכת עמיתים, למשל על ידי החלטה משותפת על קריטריונים, עבודתם

, ל"הוא תנאי למימוש התהליכים הנ, אשר הוזכרו בדיון התיאורטי' , למידה פעילה'העקרונות של 

  . שאינם יכולים להתרחש בשיטות ההוראה המסורתיות

, שאיפות השכלה, שעשו התלמידים בתחומים של בטחון עצמי' קפיצת מדרגה'הממצאים העידו על 

מיומנויות חשיבה והישגים לימודיים במיוחד במקצועות הטכנולוגיים , מוטיבציה להצליח

במונחים של שנת , מותעקבית שיש בה של, פעולה ממוקדת.  והמדעיים אך גם במקצועות הומניים

בהפעלת תוכנית לימודים במקצוע שנראה בעיניהם כאחד ממקצועות הלימוד , לימודים שלמה

  . ס"יכולה להוות בסיס לצמיחה של תהליך שינוי במקצועות נוספים בביה, ס"הנלמדים בביה

המעקב הרב שנתי בתחום ההישגים הלימודיים מחזק ממצאים ממחקרים נוספים לגבי אפשרויות 

באמצעות למידה פעילה בסביבת לימוד .   הקידום של תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים

עתירת טכנולוגיה ומחשבים ניתן לקדם תלמידים אלו לקראת הישגים גבוהים במסלולי לימוד 

לגבי הקשר , שהובאו ברקע התיאורטי לעבודה זו, ניתוח הממצאים מחזק את הרעיונות.  גבוהים

  .ם הריגושי לתחום ההכרתישבין התחו

ס צריך להתמקד בהקניית מיומנויות חשיבה "בשנים האחרונות מתחזקת התפיסה לפיה ביה

גישה זו משמעותית במיוחד בתחומי המדע והטכנולוגיה הנתונים בשינוי .  ולמידה ולא בהקניית ידע

מאחורי השאיפה לשלב לימודי טכנולוגיה כמרכיב אינטגרלי בחינוך מצויה תקווה כי .  מתמיד

מתמטיקה ומחשבים יהוו מנשא פדגוגי לפיתוח דרכי , לימודי טכנולוגיה המתקשרים למדעים

תוכנית לימודים תפקידה להנחות את בית .  החשיבה הרלוונטיות לעולם עתיר מדע וטכנולוגיה

עם המורה , הספר לספק סביבת לימודים שתאפשר אינטראקציה של הלומד עם עמיתיו ללמידה

התנסות עם עצמים קונקרטיים מהווה את היסוד ). Vigotsky, 1978( הסביבה הלימודית ועם

הקניית המושגים בדרך של למידה ).   1980, אצל שוובל(ה 'להבניית מושגים אצל הלומד לפי פיאז

דוגמאות מוחשיות והתנסות דרך  נושאים במדע וטכנולוגיה מהווים את : מהפרט אל הכלל כגון

  .שנבחנה במחקר זה, "מלמיד"עיקר הפעילות של צוותי הפרוייקטים לפי תוכנית 
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עיצוב סביבות למידה והערכתן בידי תלמידים ושינוי : למחקר זה תפוקות בשני מישורים נוספים

  .דרכי הערכה בחינוך

 והערכתן בידי תלמידים תוך שילוב כלי מחקר Learning Environmentעיצוב סביבות למידה 

מיומנויות חשיבה ולמידת ).  Fraser, 1995(החדש במחקר החינוכי בתחום זה מהווה את הדור 

מהווים נושאים מרכזיים בספרי חינוך , 21המאפשרים לתלמיד להשתלב במאה , תהליכים

  ).  1997(וגם פלדי ) b1995, חן(מודרניים 

עבודה זו מוסיפה נדבך נוסף להבנת התרומה של תשומות תוכנית לימודים לתפוקות בתהליך 

ממצאי המחקר מראים כי . הלמידה כפי שמשתקפים מזוית הראיה של התלמידים עצמם

, פעילויות חשיבה ופעילויות תכנון, התלמידים עצמם מעריכים את התרומה של פעילויות בנייה

אנחנו . חופש לבחור נושאים ופרויקט בקבוצות כבעלי תרומה משמעותית יותר לתפוקות השונות

) Hands-On(ניתוח זה כי השקעה בעיצוב סביבות למידה הכוללות פעילויות בנייה יכולים להסיק מ

פ השקעה בפיתוח דפי הנחייה ודפי עבודה הדומים "עדיפה ע) Minds-On(ופעילויות חשיבה ותכנון 

  ).Text Book(בעיני התלמידים לספר לימוד 

 מהווה גם הוא היבט מרכזי במאמצים הנעשים כיום במחקר החינוכי חלופות בהערכה בכיתה

מדיניות משרד החינוך בארץ והפעילות המתבצעת בארצות מפותחות בעולם .  ובהכשרת מורים

אנו תומכים בכך ששינוי דרכי .  בנושא זה היא עניפה ומובילה תהליכי שינוי חינוכיים בבתי הספר

,   בעקבות כך.הערכה עשוי להשפיע על מטרות ההוראה ולכן יגרום לשינוי דרכי ההוראה בכיתה

נפתח לפנינו שדה נרחב למחקר חינוכי בתחום של הערכה בית ספרית המחליפה את שיטות ההערכה 

כיוונים אלו משתלבים עם המטרות החדשות שהציבה לעצמה המערכת החינוכית .   הנקוטות כיום

כמו פיתוח מיומנויות חשיבה והערכת תהליך הלמידה בסביבות לימוד עתירות מדע , בישראל

הערכה חלופית ניתנת ליישום בשדה ועשויה למלא אחר הציפיות שהמחקר החינוכי .  וטכנולוגיה

ממחקר זה .  בדרך ללימוד מיומנויות חשיבה ולמידת תהליכים, וראשי מערכת החינוך תולים בה

בשיתוף עם התלמידים מהווה מכשיר חינוכי המגביר את , עולה המסקנה כי הערכה חילופית בכיתה

  .ואינה בגדר אופנה חולפת, בציה והעניין של התלמידיםהמוטי

פיתוח ,  לימודי מדע וטכנולוגיה-מחקר זה נגע במספר סוגיות מרכזיות בשדה החינוך כיום , לסיכום

מההתנסות של התלמידים והסקירה .  סביבות לימודים וחלופות בהערכה, חשיבה ולמידה

נמצאה מטרה חדשה למחקר נוסף לגבי מאפייני ההשפעה שיש , התיאורטית שתוארו במחקר זה

על ) לוגו בעברית(ושפת תיכנות טבעית ) לגו(לסביבת לימודים טבעית המכילה מנשא מוחשי ידידותי 

שימוש בתיק עבודות כאמצעי להערכת התפתחות .  הישגי התלמיד במישור הריגושי וההכרתי

ת לימודים פתוחה והערכת סביבות מיומנויות חשיבה אצל תלמידים ושל פעילויות תלמידים בסביב

שמטרתם ,  מהווים כר מעניין למחקרים עתידיים בנושא-תפוקות /למידה בעזרת שאלון תשומות

להמשיך לפתח ולבסס תיאוריות אודות דרכי הלמידה ודרכי הערכה הרצויים בתקופתנו ובעתיד 

  .הנראה לעין
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        רשימת מקורותרשימת מקורותרשימת מקורותרשימת מקורות

פיתוח תיק עבודות ככלי להערכת ההבדלים בעבודתם של , )1994. (א, ואלרועי. פ, פרנקל, .ת, אריאב

  .6' דוח מס', שלב א, מחקר האקדמיזציה של מקצוע ההוראה, מורים

מגמות רבעון למדעי , למידה פעילה ופיתוח עצמאותו של הלומד, )1993. (מ, וגרוסברגר. י, אשל

  .שליםירו, הוצאת מכון הנרייטה סאלד, 62-75' עמ, )1(ה "כרך ל, ההתנהגות

 החינוך , לקראת הערכה מותאמת לפרט-חלופות בהערכת הישגים , )b1995, אצל חן. (מ, בירנבוים

  .הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב, 187-205' עמ,  21לקראת המאה 

  .הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב, חלופות בהערכת הישגים, )1997. (מ, בירנבוים

משיגים באמצעות הוראת אלקטרוניקה בשיטת לימוד עצמי -קידום תלמידים תת, )1986. (מ, ברק

, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, .)ש, בהנחיית וקס (' חיבור על עבודת דר, משולב

  .חיפה, הטכניון

המחלקה להוראת , "מגמר לבגרות"פרויקט , 1.3.89-31.1.93דוח מסכם לתקופה , )1993. (מ, ברק

  . הסוכנות-ון והמחלקה להתחדשות ופיתוח  הטכני-הטכנולוגיה והמדעים 

  .א הוצאת איתיאב"ת, מודלים של למידה: אישיות יוצרת, )1992. (א, גילבוע

  .בית הוצאה לאור כינרת, מדריך לחשיבה יוצרת, )1988. (א, דה בונו

  .הוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים, למד את ילדך לחשוב, )1993. (א, דה בונו

 .ירושלים, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, סדנת אמן בחשיבה, )1996. (א, דה בונו

  .הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, דימוקרטיה וחינוך, )1960. ('ג, דיואי

  .הוצאת מסדה, רמת גן, כיצד נכשלים ילדים, )1974. ('ג, הולט

, אסופת מאמרים: וך והוראהחינ, ניל. ס. מה ילמד מחנך ממעשה החינוך של א, )1990. (מ, וייל

  .אביב-תל, ספרית פועלים

, מידעון לטכנולוגיה,  מגבלות ואפשרויות-שילוב חינוך במדעים וחינוך בטכנולוגיה , )1993. (ש, ווקס

  .3-10' עמ, 13גיליון , מדע ומחשבים

המזכירות הפדגוגית של משרד , )נייר עמדה( מימדים והשלכות -חינוך וטכנולוגיה , )1996. (ש, ווקס

  .חיפה, הטכניון, החנוך והמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

המחלקה , דוח הערכה לפרויקט מערכות מיכון ובקרה, )1996. (ויחיאב ר. י, דופלט, .ש, ווקס

  .חיפה, הטכניון, להוראת הטכנולוגיה והמדעים
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  .וייסהוצאת ברנקו , ירושלים, לחשוב וללמוד לחשוב, ללמוד, )1996.  (ע, זוהר

כנס , תרבות החינוך ותרבות הטכנולוגיה: מבט חוזר על הפער בין שתי התרבויות, )a1995. (ד, חן

  .ישראל, א"ת, 12 -ח ה"מו

  .ישראל, א"הוצאת רמות ת, 21החינוך במאה , )b1995. (ד, חן

עלון לפיתוח דרכי הערכה : הערכה חילופית בחינוך,  האתגר-הערכה חילופית , )1997. (ג, יאיר

  .ירושלים, 1גליון מספר , חילופיות בחינוך בישראל

המחלקה , קורס לימודי מוסמכים, שיטות מחקר איכותניות בחינוך, )1997. (ד, לוי& . ת, כתריאל

  .חיפה, הטכניון, להוראת הטכנולוגיה והמדעים

  .א"ת, הוצאת ספרית פועלים, אתגרים בחינוך, לקראת בית ספר פתוח יותר, )1978. (צ, לביא

-73' עמ, )עורך. חן ד (21החינוך לקראת המאה , תוכנית לימודים בעידן הטכנולוגי, )1995. (ת, לוין

  .הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב, 85

המחלקה , הוצאת מרכז לוגו, חומרי לימוד לסביבת תמלילוגו, )1992(ואחרים . ת, לפידות, .א, לירון

  .הטכניון חיפה, להוראת הטכנולוגיה והמדעים

  .8, )'ג(ז "נ, הד החינוך, אינטליגנציה והישגים, )1982. (מ, מור

  .12-13,()ב "ס, הד החינוך, הדור הרביעי של ההערכה: נא להכיר, )1992. (מ, מור

קתדריון בטאון המרכז לקידום , הרהורים על שילוב ההוראה במחקר, )1996. (נ, הדר-מובשוביץ

  .חיפה, להטכניון מכון טכנולוגי לישרא, ההוראה

על יחסי גומלין שבין טכנולוגיות ידע ותהליכים : מציאות מדומה במערות לסקו, )1995. (ד, מיודסר

  .549-564' עמ, )עורך. ד, חן( 21 -החינוך לקראת המאה ה, קוגניטיביים

. מ, פרץ-בהנחיית בן (עבודת מסטר, דימוי מקצועי של מורים בנתיב הטכנולוגי, )1997. (נ, מנדלסון

  .החוג לחינוך אוניברסיטת חיפה, .)ש, וקס& 

מצע , לקראת תפיסה פידגוגית של למידה בכיתות עתירות טכנולוגיה, )1993(ואחרים . ג, סלומון

  .ס לחינוך אוניברסיטת חיפה"ביה, לדיון

אוניברסיטת חיפה , וינט ישראל'הוצאת ג, לוגו- לגו-מדריך למורה , )1993(ועמיתיו . ע, ערמון

  .חי-ומכללת תל

, א"ת, 11 -ח ה"כנס מו,  גבול היצירה-מעוף המחשבה , )1994.  (ויחיאב ר. י, דופלט, .ע, ערמון

  .ישראל

  .מ"הוצאת אח בע, אביב-תל, מרכזי למידה בכיתה, )1988. (א, פוקס
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  .הוצאת ספרית פועלים, הפסיכולוגיה של הילד, )1972. (ואינהלדר ב. 'ז, ה'פיאז

  .אביב-אוניברסיטת תל, הוצאת רמות, החינוך במבחן הזמן, )1997. (א, פלדי

  .35-49' עמ, 21דפים , ככלי להערכת מורים" פורטפוליו"ה, )1995. (פ, פרנקל
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  .חיפה, הטכניון, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים', חיבור על עבודת דר, פורמלית
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         תיכנון ראיון מובנה למחצה תיכנון ראיון מובנה למחצה תיכנון ראיון מובנה למחצה תיכנון ראיון מובנה למחצה----    1111נספח נספח נספח נספח 

ההערות בסוגריים היו תשובות אפשריות שחשבנו עליהם בדיון שנערך , מוצג כאן תיכנון הראיון

וגם לא ראו את , התלמידים לא מלאו את השאלון.   לקראת ביצוע הראיונות, בעת בניית השאלון

בראיון מובנה למחצה המראיין מכין לעצמו שאלות מראש אך הוא ראשי להוסיף . השאלות עצמם

  .ולנסח תוך כדי הראיון שאלות מבהירות, הבהרות לשאלות

  :דימוי עצמי ושאיפות השכלה

  ?ס"ידי ביה-האם בחרת במגמת מכונות או כוונת על .1

  '?נסה להיזכר האם תיכננת לעשות בגרות מלאה או חלקית כשנכנסת למגמה בכיתה י .2

  ?האם אתה מרוצה במגמת מכונות .3

  ?בעיני חבריך, האם אתה יכול להצביע על שינוי שחל בתדמית המגמה בעיניך .4

  ?חלקית/ האם אתה מאמין שתוכל לעשות בגרות מלאה , כיום .5

  ?הוריך למגמת מכונות, מהו היחס של חבריך .6

  ?בחלק מהמקצועות/ האם אתה מעונין לעשות בגרות בכל המקצועות  .7

, הנדסאים, טכנאים(? מהן שאיפותיך לעתיד? באילו מקצועות אתה מעונין לעשות בגרות .8

  )אחר, אוניברסיטה/טכניון

  ?באילו מקצועות אתה מגדיר את עצמך כתלמיד טוב .9

  ?י אתה פונה לעזרהלמ?   כאשר אתה מתקשה בלימודיך מה אתה עושה .10

  ?נסה להסביר מה הופך אותו לאהוב בעיניך? איזה מקצוע אהוב עליך ביותר .11

  ?נסה להסביר מה גורם לך לשנוא אותו? איזה מקצוע שנוא עליך ביותר .12

  

  :התייחסות לתפיסת התלמיד עצמו כתלמיד

, פסיבי, סקרן, מתעניין, יוזם, חרוץ, משקיען(? איך אתה מגדיר עצמך כתלמיד?   איזה תלמיד אתה .1
  )מחפש חומר בנוסף לחומר הלימוד בכיתה, ב באופן קבוע"עושה ש, שואל שאלות

  ?איך לדעתך יגדירו אותך מוריך כתלמיד .2

, בעיני חבריך, שהשפיעו על שינוי תדמיתך בעיני עצמך, לדעתך, מהם הגורמים, האם תוכל לציין .3
  ?בעיני הוריך, בעיני מוריך
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  :לוגו-לגו/חשיבה

התייחס בתשובותיך בחלק זה של , )תכן מערכות הנדסיות(ברה למדת מקצוע לגו לוגו בשנה שע

  .הראיון לשיעורים אלו

, מקורי, חדש, שיגרתי, מוכר(? או היה זה ביזבוז זמן עבורך?   האם אהבת את השיעורים האלו .1
מעורר לחשיבה ולחקירה וגילוי של , מסקרן, מפתח חשיבה, יצירתי, כמו כל שיעור אחר, משעמם, מעניין

  ...)נושאים חדשים 

  ?להבדיל משיעורים אחרים, אם בכלל, תרמו לך שיעורים אלו .2

? ללימודים במגמה בפרט, לגו לוגו שינית יחסך ללימודים בכלל-האם בעקבות השיעורים של ה .3
פיתחת את עצמך , לא השתעממת, השתעממת, התעניינת יותר בזמן השיעור, ס בכיף"התחלת לבוא לבי(

  )..הרגשת שכובלים את רעיונותיך, ד עצמאיכלומ

  ?איזה כלי חשיבה הכי משמעותי עבורך .4

האם מצאת את עצמך נעזר בכלי החשיבה או בתכנים הטכנולוגיים שלמדת במסגרות שמחוץ  .5
בוויכוחים עם , בבית, בשיעורים אחרים מחוץ למגמה, בשיעורים אחרים במגמה(?  לשיעור
  ). . .בהחלטות חשובות בתקופה האחרונה , הורים/חברים

, אחריות יתר? האם דרשתם מעצמכם יותר מכרגיל(?  נסה להיזכר בפעמים שלמדתם ללא מורה .6
האם בזבזתם את הזמן מכיוון שלא היה מי שישמור עליכם וילמד )  ...גאווה, חשש, אמינות
  ?אתכם

של הבנייה ידי המורה בכל התהליכים -האם הרגשת שיש לך חופש בחירה בשיעור או כוונת על .7
  ?והתיכנות

  ?לחברים מחוץ לכיתה על הנושאים אותם עברתם במסגרת השיעור/האם סיפרת להורים .8

  ?באילו תגובות נתקלת .9

  ?מה היית מציע: אילו היה באפשרותך לעשות שינויים בשיעורים הללו .10

  .  שינוי ד,     שינוי ג,       שינוי ב,      שינוי א,   לא הייתי מציע שינויים
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  :השאלות שתוכננו להורים

  ?ה מתאר את הבן שלך כתלמיד/איך את

  ?האם אתה מרוצה שהוא במגמת מכונות

ת על מקצוע /ה יודע/מה את, )לוגו-לגו/תכן מערכות הנדסיות(בנך למד בשנה שעברה מקצוע מיוחד 
  ?זה

  ?       לוגו-האם ראית שינוי בילד מאז שלמד את המקצוע לגו

  _____________________________. ב  _____________________.  א?  איזה שינוי

  ?ביתר מוטיבציה? ס ביתר חשק"הולך לביה, האם הילד מגלה רצון יותר ללמוד

  ?לוגו יותר או פחות משיעורים אחרים-האם אתם שותפים לנעשה בשיעורים של הלגו

  ?משיעורים אחרים במגמה, האם הילד מספר לכם חוויות משיעורים אלו

  ?ס"האם הילד מתייעץ אתכם לגבי עניינים של ביה

  ?בהתנהגות התלמיד, בתוצאות, האם אתם יכולים להצביע על שינויים בהישגים

  '?האם אתם מרגישים שהדימוי העצמי של הילד השתנה מאז תחילת כיתה י

  ?מה לדעתכם גרם לשינויים אלו

  :אם התשובה היא המורה אז

  ? לדעתכםמה בדרך ההוראה שננקטה הכיתה גרמה

  ?האם לדעתכם דרך ההוראה משיגה תוצאות טובות יותר מאשר במקצועות אחרים

  



List of Tables and Figures 

Table 1: Ma.L.M.ID Program ......................................................................................31 

Table 2: Pupils’ Projects ..............................................................................................37 

Table 3: Two Events’ Analysis ....................................................................................38 

Table 4: The findings of the Questionnaire.................................................................. 44 

Table 5: Connection Area between Inputs & Outputs .................................................47 

Table 6: Summary of Inputs from Evaluation Instrument (Table 4) N=10..................47 

Table 7: Summary of Outputs from Evaluation Instrument (Table 4) N=10 ...............48 

Table 8: Summary of Meaningful Inputs & Outputs that was Assessed by Group 1 ...49 

Table 9: Summary of Meaningful Inputs & Outputs that was Assessed by Group 2 ...50 

Table 10: Reduction of Inputs & Outputs according to its’ Rank in the Two Groups.51 

Table 11: Guidance Tests that are Common at the 9
th Class........................................52 

Table 12: Pupils ’Achievements at the Guidance Tests ...............................................53 

Table 13: Pupils ’Achievements in the  “Bagrut” Examinations .................................55 

Table 14: Portfolio Development during Discussion in Class .....................................59 

Table 15: Findings of the Portfolio Evaluation from the Development at Class .........61 

Table 16: Instrument for Evaluating the Achievement Levels of Creative Thinking...63 

Figure 1: Guidance Score & Disability Influence upon Counselor’s Guidance .......... 52 

Figure 2: Average Scores in Mechanics - Level 5  

        Comparing to National Average Score (N=15) ............................................56 

Figure 3: Average Scores in Control Systems  - Level 5  

        Comparing to National Average Score (N=15) ............................................56 

Figure 4: Inputs and Outputs of the Learning Process .................................................67 



Contents 

 

List of Tables & Figures.............................................................. iv 

Abstract ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 

1.0 Preface....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 

2.0 Theoretical Background and Literature Review ................................................................4 

2.1 Developing Thinking ............................................................. 4 

2.2 Creative Thinking.................................................................. 6 

2.3 Technology Thinking............................................................. 8 

2.4 Learning through Projects in Science & Technology ............ 10 

2.5 Affective Characteristics of Learning ....................................17 

2.6 Alternative Evaluation Methods ............................................18 

3.0 Research Plan ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22222222 

3.1 General Research Goals ...................................................... 23 

3.2 Research Questions ............................................................. 23 

3.3 Research Group................................................................... 23 

3.4 Research Variables and Assessing Methods.......................... 24 



Contents - Continue    

4.0 Ma.L.M.ID Program .................................................................................................................................................................................................................................................... 26 

4.1 Program Principles.............................................................. 26 

4.2 A Mapping Sentence for the Program .................................. 30 

4.3 Program’s Headlines ........................................................... 31 

4.4 Starting up the Program in Class ......................................... 33 

5.0 Findings ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 36 

5.1 Follow-up & Documentation of Learning Process ................ 36 

5.2 Findings in the Affective Modality ....................................... 40 

5.3 Academic Achievements ...................................................... 52 

5.4 Creative Thinking................................................................ 57 

6.0 Discussion & Conclusion .................................................................................................................................................................................................................... 66 

6.1 Processes in the Affective Modality ...................................... 66 

6.2 Processes in the Cognitive Modality ..................................... 68 

Reference ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 72 

Appendix 1 - Interview Plan .......................................................77 

Appendix 2 - Learning Unit 

The Learning Unit wad developed during the first group’s learning in the 

subject according to the program that this research examine. 



M.Sc. Thesis     Education in Technology & Science 

Yaron Doppelt 

Learning and Creative Thinking in Science & Technology Projects 

Supervisors:  Dr. Moshe Barak and Prof. Shlomo Waks 

Abstract 

The educational system strives to advance pupils towards better achievements. Routing low-

achievers vocational learning, as is common in some Israeli schools, creates a vicious circle: the 

school system shows that it has low expectations from those pupils;   the pupils accumulate a 

history of failures;  and their teachers emerge with a feel of low self-esteem with their professional 

image. 

Associating science and technology studies with a rich, flexible, computer-embedded learning 

environment, may enable pupils to achieve higher academic levels and to overcome their difficulties 

in the cognitive and affective domains.  For that purpose, a curriculum based on the following 

principles was developed: project-based science and technology learning;  designing and building 

models of computer-controlled systems;  utilizing software tools to operate and present the projects;  

and integrating creative thinking lessons into class activities. The curriculum was titled 

“M.L.M.ID”, which is the Hebrew acronym for: “A Tool for Advancing Motivation and 

Knowledge”. 

This research examines the impacts of the “M.L.M.ID.” curriculum through observations of class 

activities, interviews with pupils and parents, portfolio analysis, and following pupils’ academic 

achievements.  Content-analysis of the interviews resulted in development of a tool for assessing 

students’ progress in an open learning environment, in terms of input-output relationship, from the 

pupils’ view-point.  Also, a tool for assessing creative thinking proficiency was developed with the 

pupils’ cooperation, which was used to evaluate their own projects.  Assessment of pupils’ 

academic achievements compared data from school tests and national matriculation examination 

results with pupils’ previous academic achievements and the school counselor evaluation. 

Improvements in pupils’ self-esteem, in creative thinking, and in academic achievements were 

demonstrated.  Inputs such as ‘construction activity’ and ‘freedom in subject selection’ were 

identified as contributing to outputs such as ‘independent learning’ and ‘imagination’. The 

“M.L.M.ID.” curriculum and the tools that were developed can contribute towards a further 

research,  which is aimed at establishing a comprehensive theory in this field. 
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