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מבוא
מחקרים רבים בתחום מדיניות החינוך הראו כי העניין והמוטיבציה של התלמידים כלפי לימודי STEM
(כלומר  - Science, Technology, Engineering and Mathematics -מדע ,טכנולוגיה ,הנדסה
ומתמטיקה) ,נמצאים במגמת ירידה והדבר נכון במיוחד לגבי מדינות המערב .הצורך לשיפור השכלת
ה STEMמעסיק מדינות רבות ,שכן הצורך בכישורי  STEMלהתמודדות עם האתגרים הכלכליים הולך
ונעשה אקוטי ( .) Marginson et al. 2013 ;English 2016; NAE and NRC 2014
מערכות חינוך וקובעי מדיניות ברחבי העולם עוסקים בקידום כשירויות בתחומי ה STEMומעורבים
ברפורמות חינוכיות .עם זאת ,קיימות השקפות מגוונות בנוגע לטבען ולהתפתחותן של מיומנויות בתחום
השכלת ה ,STEMוהמיקוד הנוכחי בחינוך האינטגרטיבי מעלה סוגיות נוספות ודורש עוד מחקר.
רפורמות עדכניות בארה"ב (כמו למשל "סטנדרטים מדעיים עבור הדור החדש" Next Generation -
 )Science Standards1דוחפות לשילוב בעל-משמעות של  STEMעל ידי הנכחת קשרים עמוקים יותר
בין תחומי ה .STEMגישה זו מעלה סוגיות כגון הצרכים המתחרים של המקצועות השונים ,העדר מאמץ
קוהרנטי ,איתור של נקודות מפגש בין המקצועות והוראתן כדי להנכיח את השילוב שלהם .נושאי STEM
נלמדים לעתים קרובות במנותק מהאומנויות ,מיצירתיות ומעיצוב ( Hoachlander and Yanofsky
.)2011
לאור המצב ,מטרת המסמך הזה היא הצגת המצב הנוכחי של הוראת  STEMהאינטגרטיבית ,לספק
סקירה של הספרות המדעית והאפורה הקיימת בנושא תוך הנחת היסודות עבור פיתוחה של מסגרת
אינטגרטיבית ראשונה של חינוך  .STE(A)Mהדו"ח מציג בצורה מפורטת את תוצאות ניתוח הSWOT
(חוזקות-חולשות ,איומים-הזדמנויות) שערכנו בנושא ,אשר חושף את האיומים ואת ההזדמנויות שבפנינו.
ניתוח ה SWOTלווה בשאלון לאיסוף מידע על השקפותיהם של בעלי העניין בנוגע להוראת STEM
אינטגרטיבית ,משאבים זמינים לה והמכשולים בפני יישומה.

אודות מיזם :STE(A)M IT
על מנת להביא תלמידים לגלות באמת את העניין בלימודי המשך ובמשרות בתחום ה ,STEMומה שחשוב
עוד יותר – להציג בפני תלמידים ובפני כלל החברה את תפקיד המפתח שכישורי ה STEMממלאים
בשיפור חיינו ובנחיצותם של הכישורים הללו עבור עתידנו ,עלינו ללמד את מקצועות ה STEMבצורה
אינטגרטיבית .אנחנו צריכים לדאוג לך שכל היסודות המדעיים ,היסודות של ה S - Scienceשבשם,
יפעלו במשותף ,שכל האותיות המרכיבות את  STEMיפעלו במשותף ,ואפילו מעבר לכך – שכל תחומי
הלימוד יפעלו במשותף .עלינו לנקוט במאמצים על מנת ללמד את התחומים השונים בדרך אינטגרטיבית,
אשר מחוברת לנושאים מהחיים האמיתיים .עלינו "להתניע את החינוך" .אם נתניע את החינוך באמצעות
מקצועות ה ,STEMנוכל לדאוג לכך שאזרחי העתיד יהיו מוכנים להתמודד עם כל הבעיות שיצוצו בפני
החברה ,באופן שיתופי ,ביקורתי ויעיל.
על מנת להשיג מטרות אלה ,פרויקט  ,STE(A)M ITמכוון ( )1ליצור מסגרת התייחסות מושגית לחינוך
 STE(A)Mאינטגרטיבי ולנסות אותה בשטח; ( )2לפתח עבור מורי  STEMבבתי ספר יסודיים
ובתיכונים ,הכשרה אשר תתבסס על המסגרת הזו ,ותתמקד במיוחד ביכולת של המורה להכניס את הוראת
ה STEMלתוך הקשר רלוונטי ,ובמיוחד דרך שיתוף פעולה בין החינוך לתעשייה; ( )3לחזק את ההקשר
החברתי הרלוונטי של הוראת ה STEMהאינטגרטיבית על ידי הקמת רשת של מדריכים/יועצי קריירה
בבתי הספר אשר יפעלו על מנת לקדם את האטרקטיביות של משרות בתחום ה STEMבקרב התלמידים.

)(Next Generation Science Standars, 2020
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הוראה אינטגרטיבית של STEM
מהי הוראת  STEMאינטגרטיבית?
מור ואח' ,במאמרם מ ,2014מגדירים הוראה אינטגרטיבית של  STEMבתור "מאמץ לשלב כמה מתוך
ארבעת התחומים של מדע ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה (או את כולם) למקצוע אחד ,שיעור אחד או
יחידה אחת בהתבסס על הקשרים שבין הנושאים הללו לבין בעיות מן העולם האמיתי" .מודלים מתכנית
לימודים של הוראת  STEMאינטגרטיבית יכולים להכיל מטרות למידה שנובעות ברובן מאחד
מהמקצועות ,אף כי הקשרים נוספים יישאבו ממקצועות  STEMאחרים .ניתן להגדיר את הוראת
ה STEMהאינטגרטיבית בתור גישה להוראה של תוכן  STEMהלקוח מתוך אחד או יותר ממקצועות
ה STEMומאוגד על ידי צורות הלמידה של  STEMבמסגרת של הקשר אותנטי ,במטרה לשלב את
התחומים הללו ולשפר בכך את הלמידה.
באירופה לא קיימת מסגרת התייחסות להוראת  STE(A)Mאינטגרטיבית ,ומיזם  STE(A)M ITיוביל
את הדרך ליצירתה ולניסויה של מסגרת ה STE(A)Mהאינטגרטיבית הראשונה .באופן פרטני יותר,
המטרה היא לפתח עקביות רבה יותר בהוראת  STEMעל ידי תהליך של יצירה משותפת בין משרדי
החינוך ,התעשייה ומורי מקצועות ה ,STEMכדי להמשיג באופן משותף את הוראת הSTEM
האינטגרטיבית .תהליך זה ילווה על ידי פיתוח מערכי שיעור בין-תחומיים אשר יתבצע על ידי קבוצת
מיקוד של מורי  STEMוישמש כדי לנסות את מסגרת ההתייחסות המוצעת עבור הוראת STE(A)M
אינטגרטיבית .בנוסף לכך ,תנועת ההוראה של  STE(A)Mמספקת את ההזדמנות לפתח גישות יצירתיות
וחדשניות למיזמי חינוך  STEMבין-תחומיים ,אשר יאפשרו שילוב וקישור עמוק בין נושאי STEM
לנושאים שאינם שייכים ל.STEM
סנדרס ( ,)2019מתאר את הוראת ה STEMהאינטגרטיבית בתור "גישות החוקרות את ההוראה והלמידה
במרחב שבין/בתוך שניים או יותר ממקצועות ה ,STEMו/או בין מקצועות  STEMלאחד או יותר
ממקצועות בית הספר האחרים" (עמ'  .)21סנדרס מציע כי מטרות הלמידה של לפחות אחד מנושאי
ה STEMהאחרים יעוצבו באופן מהותי במהלך בניית הקורס – כך ,למשל ,יש להציב מטרות למידה
בתחומי המתמטיקה או המדע בשיעור העוסק בטכנולוגיה או בהנדסה ( .)Sanders 2009מור ואח'
( )2014מגדירים את הוראת ה STEMהאינטגרטיבית בתור "מאמץ לשלב כמה מתוך ארבעת התחומים
של מדע ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה (או כולם) למקצוע אחד ,שיעור אחד או יחידה אחת בהתבסס על
הקשרים שבין הנושאים הללו לבין בעיות מן העולם האמיתי" (עמ' .)38

אתגרי עולם אמיתי
מה הם
פתרון בעיות מן העולם האמיתי זו גישה בתחום ההוראה והלמידה אשר קשורה באופן ישיר ללימוד מבוסס
בעיות ( .)PBLבמהלך גישה זו מתבקשים התלמידים לשתף פעולה על מנת לפתור בעיה בעלת חשיבות
של ממש עבורם ועבור הקהילה שלהם .ניתן לסייע לפתרון בעיות עולם-אמיתי על ידי תרומת ידע מצד
מומחים בתחום המחקר וגישה אל הידע הנוכחי בתחום .במהלך תהליך הלימוד התלמידים כבר לא
מתמקדים במציאת תשובה מהירה או תשובה לטווח קצר .מטרת הלמידה משתנה כעת ומתמקדת בהשגת
מידע חיוני לפתרון או להתרה של אתגר או דאגה משמעותיים .התלמידים צוברים את הידע בשעה שהם
חוקרים את הנושא המדובר ,מפתחים ומנסים פתרונות אפשריים .המונח "העולם האמיתי" לא נועד על
מנת להפריד בין למידה בתוך ומחוץ לבית הספר ,אלא כדי להדגיש את המהות של בעלות התלמידים על
עצם הבעיה ,על הפתרון ועל הלמידה שלהם ,יחד עם הקשר האישי שלהם לקהילה הגדולה יותר בה הם
מתקיימים (.)Nagel, 1996
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כדי להגדיר טוב יותר אג'נדה משותפת עבור חינוך ,במקביל לבחינת דרכים להפוך את העולם למכיל
באופן מלא עבור אנשים עם מוגבלויות עד  ,2030האו"ם העלו את נושא האי-השוויון ואימצו ,בספטמבר
 ,2015אג'נדה בשם "מטרות הפיתוח בנות-הקיימא" ( Sustainable Development Goals
 ,)Agenda2כפרויקט לחמש-עשרה השנים הבאות.
בהתבסס על אג'נדת "מטרות הפיתוח בנות-הקיימא" אשר אומצה על ידי האו"ם ,להלן רשימה לא בלעדית
של אתגרי עולם-אמיתי ,שיש להתמודד איתם ושצריך למצוא עבורם פתרון:
 חיסול העוני והרעב חינוך איכותי שוויון מגדרי מים נקיים ותברואה אנרגיה נקייה וברת-השגה תעסוקה ראויה וצמיחה כלכלית תעשייה ,חדשנות ותשתיות הפחתת האי-שוויון ערים וקהילות בנות קיימא פעולה בתחום האקלים חיים מתחת למים חיים על הקרקע מוסדות חזקים לשלום ולצדק שותפויות להשגת המטרות דו-קיום בין בעלי חיים לבני-אדם השפעת דליקות יער על הקהילה המקומית התפוצצות אוכלוסין בריאות ורווחה -גישה לפריצות דרך מדעיות וטכנולוגיות

טיפול באתגרים הגדולים העומדים בפני ההנדסה
ההתפתחות הטכנולוגית הרציפה של ימינו ,אשר מספקת עבורנו קדמה בכל תחום ,מושתתת על ההנדסה,
וזו בתורה מבוססת על הבנה וביצועים טובים במקצועות ה .STEMהעולם ניצב כעת בפני אתגרים מרובי
היבטים אשר מתקשרים לדרישה ההולכת וגדלה למשאבים בני-קיימא ,לקיומן של רשתות תקשורת
מתקדמות ומערכות תשתיות ,כמו גם לשיפור בתחומי החינוך והבריאות .כל הנזכר לעיל תרם משמעותית
לרווחה הכלכלית והחברתית שידע העולם במהלך העשורים האחרונים ,על אף שיש מקום נרחב לשיפור
בכל התחומים הללו .ככל שאתגרים חדשים צצים לפתחנו ,קיים גם צורף דחוף להתמודד עם אי-השוויונות
 היות ולרוב הגדול של העולם המקושר בו אנחנו חיים אין גישה לטכנולוגיה ולפתרונות שנתפסיםכברורים מעליהם במאה ה .21בנוסף לבעיות העולם האמיתי המתוארות באופן כללי מאד בחלק הקודם,
רשימה מפורטת יותר של אתגרים המחפשים מענה באמצעות הנדסה נידונה להלן.
)(#Envision2030: 17 goals to transform the world for persons with disabilities, n.d.
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האתגרים הגדולים עבור ההנדסה ,כפי שהוגדרו על ידי פאנל של מנהיגים בינלאומיים והוגים מתחום
הטכנולוגיה ,והאקדמיה הלאומית להנדסה  ,(NAE)3ונמנו בדו"ח שהוצא בעקבות הפאנל 4,הם אוסף של
ארבעה-עשר אתגרים הדורשים מענה מידי והמתחלקים לארבעה תחומים מרכזיים :קיימות ,בריאות,
ביטחון ושמחת חיים .על אף השוני שבין התחומים הללו ,יש לבחון את ארבעתם על מנת לשפר את החברה
בת זמננו ואת חיינו .חשוב גם לציין כי בחינה של ארבעת תחומים נושאיים אלה ,ושל כל אחד מארבעה-
עשר האתגרים הפרטניים המרכיבים אותם ,מציגה באופן ברור את הקשר שלהם למקצועות ה .STEMאי
לכך ,אפשר לראות כי הכנסה של מקצועות ה STEMלתוך הקשר חברתי הנה בעלת חשיבות מרכזית,
אשר מסייעת לתלמידים לתפוס מדע ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה בתור הכלים הרלוונטיים להבנה של
אתגרים אלה ולהתמודדות עמם.
יש כיום שפע של חומרים ומשאבים אשר זמינים הן באופן מקוון והן בספרי הלימוד .מתן דוגמאות של
בעיות מן העולם האמיתי והצגת בעיות אלה בפני תלמידים ,בשילוב מגמות פדגוגיות חדשניות כגון חינוך
מדעי מבוסס חקירה ( )IBSEולמידה מבוססת פרויקטים ( ,)PBLמסייעים להזין את היצירתיות של
התלמידים ומעצימים את הסקרנות שלהם לביצוע מחקר בשאלות אלה ומציאת פתרונות עבורן .האתגרים
הגדולים העומדים בפני ההנדסה ,המנויים להלן ,יכולים להוות חלק מכל שיעור למידת STEM
אינטגרטיבית או חלק מסדרות של שיעורים המיושמות בתור פרויקטים ,בין אם כמיזמים נפרדים או
במערך כולל.
 .1קידום למידה אישית
 .2הנדסת הכלים של הגילוי המדעי
 .3שיפור מציאות וירטואלית
 .4הנדסה הפוכה של המוח
 .5הנדסה של תרופות משופרות
 .6קידום מידענות רפואית
 .7שחזור ושיפור של תשתיות עירוניות
 .8אבטחה של המרחב המקוון
 .9סיפוק גישה למים נקיים
 .10ייצור אנרגיה על ידי היתוך
 .11השמשה כלכלית של אנרגיה סולארית
 .12מניעת טרור גרעיני
 .13ניהול מחזור החנקן

קריטריונים לגישה אל אתגרי העולם האמיתי ובחירה מתוכם
כאשר ניגשים אל אתגרי העולם-האמיתי ומנסים לבחור מתוכם את המתאימים לשיעור ,הן המורים והן
התלמידים צריכים להתחשב בקריטריונים הבאים:
 האתגר צריך להיות אמיתי .הבעיה צריכה לערב אתגר אותנטי הנטוע בסוגיות חברתיות ,כלכליותוסביבתיות אשר משפיעות על חיי אנשים וקהילות .חרקים מיתיים ,חייזרים מן החלל החיצון וצורות חיים
תאורטיות אינם אתגרי עולם-אמיתי – לפחות בינתיים.

http://www.engineeringchallenges.org/
http://www.engineeringchallenges.org/challenges/16091.aspx

7

3
4

האינטגרטיבית  STEMהמצב הנוכחי בהוראת
STE(A)M IT Deliverable 2.1

 התלמידים צריכים להיות מסוגלים להזדהות עם האתגר .אם לתלמידים לא אכפת מן האתגר ,ההנעההפנימית שלהם תהיה מוגבלת .יש לבחור באתגר משמעותי שמעסיק את התלמידים .זו יכולה להיות בעיה
בחייהם שלהם או בחיי הקהילה שלהם .לחליפין ,המורים יכולים לבנות הקשר שיעזור להם להתחבר
לאתגר הלא מוכר על ידי שימוש בסרטונים ,מרצים או סיורי שטח.
 האתגר צריך להיות "פתיר" .על מנת להגיע לאתגר  STEMמוצלח ,צריך שלתלמידים תהיה גישהלמשאבים ,למידע ולכישורים שהם צריכים על מנת לפתור את הבעיה – והיקף הבעיה צריך להתאים
ליכולות התלמידים .חיפוש של פתרונות הנדסיים לאתגר העוסק באנרגיה נקייה ,כגון טורבינות רוח ותאים
סולריים ,עשוי להיות ריאלי .התמודדות מול בעיה המערבת מסע בין כוכבים – פחות.
 האתגר צריך לאפשר גישות ופתרונות אפשריים מרובים .המורים צריכים לפסול על הסף סוגיות הכוללותגישה יחידה ,קבועה מראש ,עם תשובות של "נכון" ו"לא נכון" .בכיתת ה STEMשלהם ,כל קבוצת
תלמידים צריכה להיות מסוגלת לבחור גישה שונה להתמודדות עם האתגר ,והאתגר צריך לאפשר מספר
פתרונות שונים.
 התלמידים צריכים להשתמש בתהליך של תִּ ּכּון (עיצוב הנדסי)– תוך שימוש בכישורים ומושגים מתחומיהמדע ,המתמטיקה והטכנולוגיה – על מנת לפתור את האתגר .אולם אין חובה שכל נושא יבוא לידי ביטוי
באותה המידה .פתרונות מסוימים יכולים להישען באופן ניכר יותר על מדע ,ואחרים על מתמטיקה ,אבל
כולם צריכים לדרוש מהתלמידים להשתמש בתהליך התִּ ּכּון.
 הבעיה צריכה להסתמך על החומר הנלמד במתמטיקה ובמדעים .בשגרת בית הספר העמוסה ,לא למוריםולא לתלמידים יש זמן לחומר לימודי "אקסטרה" .תחושת המסוגלות של התלמידים כלפי פעילות ה
 STE(A)Mתהיה גבוהה בהרבה עם התלמידים יהיו מסוגלים להשתמש בכישורים שהם לומדים בכל
מקרה על מנת לטפל בנושא הנבחר.
 התלמידים צריכים לשחק תפקיד פעיל בבחירת האתגר .על אף שמוטל על המורים להציג דוגמאותוהצעות כדי לסייע לתלמידים להבין את אופי הבעיות המוצעות להם ,הבחירה הסופית צריכה להיות בידי
התלמידים .המעורבות הפעילה שלהם בבחירה יוצרת עבורם מסלול להגיע למעורבות רגשית ולהשתתפות
פעילה בתהליך הלמידה.

מצבה הנוכחי של הוראת  STEMהאינטגרטיבית
מחקר פורמלי
מתודולוגיה
הרצנו חיפוש בשני בסיסי-נתונים המאגדים בתוכם כתבי עת מדעיים  ERIC5 -ו . SCOPUS6בהתאם
להגדרה של הוראת ה STEMהאינטגרטיבית אשר ניתנה בקטע "מהי הוראת  STEMאינטגרטיבית",
השתמשנו במושגים " STEMאינטגרטיבית" או "שילוב של  "STEMאו "בשילוב  "STEMעל מנת
לאתר מאמרים בכתבי עת ,ביקורות ופרשנויות שפורסמו באנגלית בין השנים  2010ו .2019לאחר סינון
מספר רחב של מאמרים העוסקים במחקר בתאי גזע ( ,)stem cellומאמרים נוספים שלא עסקו באופן
מפורש בחינוך או ב STEMאינטגרטיבי ,הגענו לרשימה סופית של  75מאמרים מדעיים ,והשתמשנו
בכולם לצורך ניתוח הנתונים.

סקירה ובחירה של ספרות אפורה עבור המחקר המשני

https://www.eric.ed.gov/
https://www.scopus.com/home.uri

8

5
6

האינטגרטיבית  STEMהמצב הנוכחי בהוראת
STE(A)M IT Deliverable 2.1

הורץ חיפוש עבור מסמכים שפורסמו באנגלית בין השנים  2010ו 2019בהשתמש במילות המפתח הבאות:
' ,STEMאינטגרטיבי'' ,מסגרת'' ,הוראה'' ,המלצות'' ,מורה' .כמו כן ,כללנו בחיפוש שלנו גם שמות
מדינות מאירופה ,את ארצות הברית ואת אוסטרליה .שקלנו פרסומים אסטרטגיים כגון דו"חות ,הנחיות,
הצהרות ,ניירות עמדה ומסגרות שפורסמו על ידי מוסדות כגון משרדי חינוך ,עמותות ,שותפים בתעשייה
או ועדות מייעצות .הקריטריונים הבאים נבחרו להמשך תהליך הסריקה והבחירה של המסמכים )1( :על
המסמכים להיות אינקלוסיביים ולעסוק ביותר מאשר מחקר בנושא בודד או דיווח על פעילות שנעשתה
על ידי מורה בודד או בית ספר יחיד; ( )2המסמכים צריכים להתייחס ליותר ממקצוע אחד של  STEMאו
לעסוק בפירוש בהוראת  STEMאינטגרטיבית כפי שהוגדרה בקטע "מהי הוראת STEM
אינטגרטיבית"; ( )3המסמכים צריכים לעסוק במחקר אמפירי (כמותני ,איכותני ,מתודות מעורבות או
מטא-אנליזה); ( )4המידע שהושג ושדווח במסמכים צריך להיות תואם בצורה מלאה למיקוד של המחקר
ולשאלות המחקר .תהליך הסינון הביא אותנו לרשימה סופית של  33מסמכים ,והשתמשנו בכולם לטובת
ניתוח הנתונים .הרשימה הסופית כללה מסמכי מדיניות ומסגרות חינוכיות של משרדי חינוך אירופאיים,
אסטרטגיות  STEMלאומיות ,יוזמות שנלקחו ותועדו על ידי בתי ספר ,מסמכים שפורסמו על ידי שותפי
מפתח בתעשייה.

תבנית SWOT
על מנת לנתח את תוכן המסמכים הללו השתמשנו בתבנית ( SWOTחולשות-חוזקות ,הזדמנויות-
איומים) ,בה הוצגו בעלי העניין בטורים שונים (מורים ביסודי; מורים בתיכון; משרדי חינוך; שותפים
בתעשייה) .השורות של התבנית מייצגות היבטים פנים-קבוצתיים ,שכל אחד מהם מקדם או מעכב למידת
 STEMאינטגרטיבית (חוזקות וחולשות ,בהתאמה) והיבטים בין-קבוצתיים שכל אחד מהם מקדם או
מעכב למידת  STEMאינטגרטיבית (הזדמנויות ואיומים ,בהתאמה) .כל תא של תבנית ה SWOTשימש
כקוד נפרד בתהליך קידוד מקדים .ראשית ניהלנו דיון מפורט לגבי דוגמאות מיון לאכלוס תבנית
ה .SWOTעם המשך הניתוח של מאמרים נוספים ,התוכן של כל תא נסקר וסודר מחדש על מנת להתאים
לרשומות חדשות ולמידע שנוסף לתבנית .לאחר קריאות חוזרות של גוף המחקר ושל התוכן של תבנית
 SWOTהמלאה ,לאחר שהסרנו כפילויות ומיזגנו את ההתייחסויות הרלוונטיות ,הגענו לתוכן הסופי של
תבנית ה .SWOTעל מנת לאשש את המהימנות של תהליך הקידוד שלנו ,הרצנו בדיקת מהימנות בין-
משתתפים בין שני מקודדים עצמאיים באוניברסיטת קפריסין ,כאשר תוצאות ההסכמה בין המקודדים
הגיעו ל .80%מקרים בהם התגלתה מחלוקת יושבו באמצעות דיון בין המקודדים.

ממצאי המחקר המשני
מורים בבית ספר יסודי
הממצאים העיקריים מהסקירה אודות גישת  STEAMאינטגרטיבית מדגישים את התוצאות ואת הראיות
הבאות באשר להשכלה יסודית אותן נוכל לסכם בהתאם לארבע הקטגוריות של מחקר ה:SWOT

חוזקות
חוזקה אחת של גישת ה STEMניתן למצוא בתקשורת המתרחשת בתוך קהילת המורים ,אשר מובילה
אותם להכרה כי הבנתם לגבי גישת  STEMאינטגרטיבית איננה ההבנה הקיימת היחידה ,וכי שיתוף של
משאבים וחוויות עם עמיתיהם יכול לסייע בכינון של תפיסה משותפת שלה .יתר על כן STEM ,יכול
לסייע למורים להתגבר על גישה מכנית כלפי ידע ,מאחר ובמהלך העבודה על פתרון בעיות מבוססות
מצבים המערבים תחומי ידע שונים נוצרת אפשרות להטמיע בשיעורים תהליך של תִּ ּכּון (עיצוב הנדסי)
ובכך לטפח יצירתיות בכיתות שלהם.
פיתוח ו/או בחינה מחודשת של משאבי למידה עבור תלמידים יכולים לשמש כנקודת חוזקה למטרות
ההפצה של גישת ה STEMהאינטגרטיבית ,כמפורט במאמר "אסטרטגיות ,פעולות ויוזמות לאומיות
בתחום ה "STEMהעוסק ברפובליקה הצ'כית .אפשרות נוספת שעומדת בפני המורים היא לחלוק את
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החוויות ואת המשאבים שלהם באתרי אינטרנט ייעודיים ,דרך קהילות מקוונות מקצועיות ,או דרך כתבי
עת מקצועיים .הזדמנות זו יכולה להעצים את היעילות של הנקודה הקודמת.
חשוב גם לשתף בקרב המורים ,באופן מפורש ומקיף ,את מושג הקשר בין תחומי ה ,STEMדבר שיקל
עליהם לעצב באופן שיתופי תכנית לימודים אשר תקיף את כל ארבעת התחומים .הניסיון ליישב את
התפיסות המקצועיות השונות מתוכן הם מגיעים יסייע לעצב יחידות  STEMמשותפות אשר ישקפו את
תפיסותיהם של כל המעורבים.
לופינאצ'י והאפל-פרקינס ( ,)2017מכניסים גישה של ביקורת אקולוגית לתוך ה ,STEMבאופן המנוגד
לגישה המכנית אל הבניית ידע .הם מצטטים את בייסטון ואת קוד ,על מנת להציג גישה של ביקורת
אקולוגית כלפי ( STEMצדק חברתי וקיימות) ,אשר נובעת מתוך "חינוך אקולוגי ,רב-תחומי/רב-חושי"
( ,2017 Luppinacci & Happed-Parkinsעמ'  .)53הם מזמינים אנשי חינוך לפרש "חקירה" כתהליך "המובנה
על ידי כל יחסי הגומלין בגוף האדם ובסביבה שלו" (עמ' .)58
אסונדה ומטיבו ( )2017מציעים דרך חדשה להקל על למידת  STEMעבור תלמידי יסודי .פעילות
אינטגרטיבית מבוססת בעיות ,אשר כוללת מדע ,מתמטיקה ,הנדסה וטכנולוגיה ,יכולה לפתח חוויות סביב
נושא שרלוונטי ללמידת התלמידים ולהעמיד בפניהם הזדמנויות להיות לומדים פעילים" .התלמידים
יפגשו רעיונות אינטגרטיביים מתוך ארבעת התחומים וישתמשו בתִּ ּכּון כמנוע לפתור בעיה בעלת השלכות
ממשיות" (עמ' .)18
בהתאם למחקר של סיו ואמבו מ 2018שבוצע על תלמידי בתי ספר יסודיים במלזיה" ,האינטגרציה של
למידה מבוססת-פרויקט ושל  STEMלתוך המערכת יכולה לשפר את היצירתיות המשמשת לפתרונות
מדעיים" (עמ' .)1018
אינגליש ואח' ( ,)2017מציינים כי שימוש בגישה של הוראת ה STEMהאינטגרטיבית כלפי החלוקה
למקצועות ,והטמעה של תהליכי עיצוב לתוך הבעיות ,מאפשרת לנסות לכוון אל מה שלוקאס והנסון
( )2016תיארו בתור "הנדסת הרגלי מחשבה" (עמ'  .)4אלה כוללים "פתרון בעיות ,ויזואליזציה ,שיפור,
פתרון בעיות יצירתי ,חשיבה מערכתית ואדפטציה" (עמ' .)268

חולשות
מצד אחד ,זוהתה חולשה ביחס להעדר הגדרה של מהי בדיוק הגישה של הוראת  STEMאינטגרטיבית.
חסרה הגדרה אשר תהיה מקובלת באופן רחב בקהילה המחקרית והמקצועית כאחד .אולם ,קשה למורים
לקבוע מה הוראת  STEMאינטגרטיבית מייצגת עבורם הן ברמה האישית והן ברמה המעשית ( et al.
 Guzeyעמ'  ;344עמ'  )348כל עוד קיימת עמימות בקרב העוסקים אודות משמעות ה.STEM
מצד שני ,קיימת גם חולשה הנוגעת בחששות של המורים ,במיוחד בהקשר של הדרישות של תכנית
הלימודים ומורכבות ההערכה ,אך גם באשר לאתגר יישומה וניהולה של גישה חדשה .בתוך כך ,ישנם
מורים המרגישים כי גישה מבוססת-בעיות לא תפעל היטב בכיתה ,משום החלוקה למקצועות ,מאפייני
הארגון של בית הספר ושינויים בפרקטיקה הפדגוגית ( STEM education for all young
 ,Australians,עמ'  .)10על מנת לאמץ נקודת מבט של  ,STEMהמורים צריכים להתאים את פרקטיקת
ההוראה שלהם ,מה שמצריך ביצוע שינוי מחשבתי אך גם את הזמן הנדרש ללמוד גישה פדגוגית אחרת
( ,STEM education for all young Australians,עמ'  .)14מורים עשויים להרגיש חסרי בטחון
עצמי בנוגע לתוכן או להרגיש שלא בנוח ביחס למה שמצופה מהם .נקודת ההתחלה מעמיסה במיוחד על
המורים ,במיוחד הניסיון לאזן בין התוצאות השונות לכאורה של העומק המקצועי והרוחב של התמחות
חוצה מקצועות ( ,Samsung - STEM education in Practiceעמ' .) 1אותו מקור מציג בפנינו גם
כי אתגרים השייכים לתחומי התכנון וההערכה ,ובכללם מורים המרגישים מוגבלים על ידי מערך הבחינות
הסטנדרטי המחולק על פי מקצועות (עמ'  .)13אותם מורים תוהים כיצד משפיעה המתודולוגיה של
ה STEMעל היכולת שלהם לעמוד ביעדי תכנית הלימודים וההערכה שנוטים להתמפות על פי חלוקה
קשיחה למקצועיות ,ואינה לוקחת בחשבון על פי רוב את הקשרים בין המקצועות אשר מהווים חלק יסודי
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מהגישה האינטגרטיבית של הוראת ( STEMעמ'  .)33מכאן נובעות סוגיות באשר להפרדה שבין הכרת
התוכן לבין שיטת ההערכה (עמ' .)8
יתרה מכך ,מורים רבים לא רכשו את הכישורים להעברת ידע בכיתת ,Chasm Crossing the ( STEM
עמ'  .)4גלדימה וכו' ( )2019מדגישים את הצורך בהכשרה מיוחדת עבור פרחי הוראה על מנת לתרגם את
הרקע שלהם (למשל בתחום המתמטי) לגישה הרב-תחומית ל( STEMעמ'  .)1272ואכן מורים למדעים
לא מגיעים לרוב להצלחה בשילוב מתמטיקה ביחידות ה STEMשלהם ,בעיקר משום הכרת מקצוע אשר
עשויה ללקות בחסר.

הזדמנויות
אחד מההיבטים המרכזיים שיכולים לקדם את עיצוב המסגרת עבור הוראת  STEMאינטגרטיבית נוגע
לתפקיד שיש לחלקיה השונים של תכנית הלימודים .למעשה ,כל אחד מהם יכול להציע הזדמנויות
פרטניות שונות להשיג שילוב משמעותי בתחומו.
ראשית ,חשוב לציין שמורים מכירים בכך שיש ליישב את נקודת המבט המאפיינת את המקצוע אותו הם
מלמדים עם נקודות המבט הנובעות מהמקצועות האחרים ,מתוך המטרה לעצב ולפתח מרכיבים של תכנית
לימודים שמשלבים ומקיפים תפיסות מגוונות הנובעות מגישות התמחות שונות.
מנקודת המבט הזו ,עשוי להיות יעיל להקדיש תשומת לב לתרומה הספציפית שמספק כל אחד מהמקצועות
שבתחום ה .STEMלדוגמא ,בהתאם לספרות מחקר מסוימת ,מדע הפיזיקה מספק מרחב שמתאים יותר
לשמש ככר חיבור עבור רעיונות בהם עוסקים כמה מהמקצועות האחרים ,בעוד שמושגים מסוימים
הנובעים מתחומים אחרים (כגון מדעי כדור-הארץ ומדעי החיים) נראים מאתגרים יותר לשילוב.
בכל אופן ,נראה כי אין מנוס מלזהות את התפקיד המייסד שמשחקת המתמטיקה באפשור תפיסה
אינטגרטיבית עבור נושאי  ,STEMולתמוך בקישורים שבין מורים למתמטיקה לעמיתיהם העוסקים
במקצועות ה STEMהאחרים.
אסטרטגיית שילוב יכולה להתבסס על שימוש במושגים שפותחו מתוך הקשר של אחד ממקצועות
ה STEMבהקשר של אחד המקצועות האחרים ,תוך כדי זיהוי של משמעות מורכבת יותר של המושגים
האלה בתחומים שונים ,או של שימוש שונה בהם .פתרון אחר הוא שילוב בין פרקטיקות מתחומי STEM
שונים (לדוגמא ,פרוצדורות ניסוי מדעי בצירוף עם תִּ ּכּון הנדסי) או בחירה של שדה פעולה בו מיומנויות
בתחומי ה STEMהשונים יכולות להתכנס.
בכל אופן ,הפרקטיקה של המידול והשימוש במושגים חוצי-תחומים צריכה לשמש בתפקיד ליבה לכל
אינטגרציה אמיתית בהוראת  ,STEMאף כי יש לקחת בחשבון שהוראה אינטגרטיבית אינה באה כתחליף
לצורך להקדיש תשומת לב למקצועות ספציפיים בתחום מקצועות ה.STEM
תמיכה נוספת לפיתוח מסלולי הוראה אינטגרטיביים בתחומי ה ,STEMאפשר לקבל מן הסתם ,על ידי
דאגה לזמינותם של משאבים המוקצים לעיצוב של צורות הוראה בין-תחומיות ,לנגישותן של תוכניות
השתלמות אשר יוצעו על ידי מוסדות שונים.
ההתרחבות של תכנית הלימודים בבית הספר היסודי מספקת גם היא אפשרויות לאימוץ של הגישה
האינטגרטיבית .בפולין לדוגמא ,תכנית הלימודים החדשה כוללת הוראת תכנות מכיתה א' ,שימוש
בטכנולוגיות דיגיטליות ותוכן הקשור לשימוש בטוח ואחראי בטכנולוגיות אלה .הכללתם של נושאים
אלה מציעה למורים יותר ידע והזדמנויות מעשיות בתחום שילוב ה STEMשיכלו להיות בלתי אפשריות
ללא חידושים אלה.

איומים
בהתאם לספרות הבוחנת את שילוב ה STEMבהקשרים חינוכיים ,יש מספר קשיים העולים בדרך להשגת
מטרה זו.
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בראש ובראשונה ,אין די בהרחבה ובאיכות של המשאבים הדידקטיים .עיצוב של תכנית לימודים יעילה
מסתמן כתהליך מורכב ביותר ,בשל רמת אינטראקציה נמוכה בין אנשים עם כשירויות שונות (למשל
מורים ,חוקרים ,אנשי חינוך ,מהנדסים) ,כמו גם בשל הקושי לייצר חומרים שיהיו נגישים ומובנים למורים
המעורבים בתחומים שונים עם התמחות שונה מאד.
נקודה נוספת היא העדר של הדרכה ותמיכה למורים בעת עיצוב מסלולי הלמידה האינטגרטיבית בתחומי
ה .STEMלמעשה ,על אף שהגישות והמודלים הנוכחיים של שילוב  STEMאכן מספקים המשגה
משמעותית של שילוב ,הם כוללים גם קווים מנחים ברורים לפיתוח חומרים של תכנית לימודים
אינטגרטיבית .בה בעת ,על אף שמורים מסוגלים לשלב אתגר הנדסי בעת יצירת יחידה אינטגרטיבית של
 STEMבהקשר של השתלמות מקצועית בהוראת  STEMאינטגרטיבית ,נראה כי הם זקוקים ליותר
תמיכה על מנת להכניס מדע לתוך מערכי השיעור שלהם.
נראה כי מרבית המכשולים לפיתוח פעילויות יציבות המוקדשות לשילוב של נושאי  STEMעולים מהצד
של קיימות התכנית ,בשל התפקיד המרכזי המוטל על סוכנים חיצוניים בקידום תכנית לימודים
אינטגרטיבית עבור .)STEM education for all young Australians( STEM
יתרה מכך ,קושי נוסף נוגע להעדר של מתודולוגיות הערכה מוגדרות היטב ,ושל כלים הנוגעים למסלולי
למידה אינטגרטיביים להוראה ולמידה בתחומי  .STEMשינוי אקטואלי ויעיל בהוראה מחייב פיתוח של
עקרונות ואסטרטגיות הולמים להערכה ,בעוד שנדמה כי דרישות ההערכה הנוכחיות עומדות בניגוד חריף
עם הוראת ה STEMהאינטגרטיבית.
קושי מבני נוסף נובע גם מאילוצי הזמן :זמן לתכנון וליישום של תכנית לימודים הSTEM
האינטגרטיבית ,ומחירה ,הועלו על ידי המורים בתור מגבלות.

מורים בתיכון
הממצאים המרכזיים מסקירה זו אודות גישת ה STEAMהאינטגרטיבית ,מדגישים את התוצאות והראיות
הבאות בעניין חינוך תיכוני  .נוכל לסכם אותן בהתאם לארבע הקטגוריות.

חוזקות
עיצוב פדגוגי משותף מקדם את הוראת ה STEMהאינטגרטיבית ( ,Kelly and Knowles 2016עמ' ,4
עמ'  .)7לופינאצ'י והאפל-פרקינס התנסו בשיטת תכנון שנערכה בשיתוף כל בעלי העניין ועירבה את כלל
המקצועות והתחומים המקושרים להשכלת ( STEMמדעי החברה ,אזרחות ,אמנות ,מוזיקה ,חינוך גופני,
בריאות)" .כאשר אנו מתחילים לחשוב ממה צריכה להיות מורכבת חקירה אקולוגית אינטגרטיבית,
ההמשגה מחדש של תכנית הלימודים ושל הפדגוגיה מניעה אותנו לשקול קשרים רחבים יותר" (עמ' .)59
אם ניקח את הדוגמא של כיתה הלומדת אודות מים ,השאלות של החקירה האקולוגית יהיו :מדוע הגוף
שלנו כולל מים? מאיפה מגיעים המים ,המרכיבים מעל לשמונים אחוז מן הגוף שלנו? מה יש בתוך המים
האלה? כיצד ישויות שונות מתקשרות עם ,מסתמכות על ,ומשתמשות במים? וכו' (עמ'  .)59קו זה של
חקירה מוביל אותנו אל הפרדה מינימלית ככל האפשר בין מדעי החברה לבין המדעים המדויקים .יתר על
כן ,נדלסון וכו' ( )2012מתארים את הניסיון שלהם בנוגע לשיפור שיתוף הפעולה בין המגזר החינוכי,
התעשייה והממשלה .הם מדגישים הן את החשיבות של תכנית לימודים אנכית ל ,STEMהמתחילה לפני
גיל היסודי ונמשכת עד להשכלה הגבוהה ,והן את הערך של שיתוף פעולה אופקי .למעשה ,הם תומכים
בחשיבות של הנטוורקינג עבור השילוב בין התחומים והאפשרות להשיג יותר זמן לביצוע נטוורקינג
ותכנון תכנית לימודים  STEMאינטגרטיבית .מורים צריכים לקבל את ההזדמנות להתנסות בנטוורקינג.
"תפיסת היעילות העצמית בהוראת  STEMמקושרת למידת הנוחות שבהוראת ה ,STEMלאי-שביעות
רצון פדגוגית בהוראת  STEMולאופן יישום החקירות" (עמ' .)79
( STEM

שיתוף הפעולה בין מורים בתחומי ה STEMהשונים כבר צוין כגורם חשוב ביעילות העצמית
 ,Education in Portugal: Education, policies and labour marketעמ'  .)5ג'ון ומנצר ( )2016מדגישים כי
שילוב בין הנדסה ומדע מספק הזדמנויות לשיפור הלמידה והעניין של התלמידים ,במיוחד כאשר הם
12

האינטגרטיבית  STEMהמצב הנוכחי בהוראת
STE(A)M IT Deliverable 2.1

נחשפים לא רק לתוכן מדעי כי אם גם לחקירה מדעית .למעשה ,חקירה מדעית וחשיבה מבוססת עיצוב
מהווים בסיס לתהליכי קבלת החלטות עבור כלל הרצף של מדע ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה .זהו
הממצא המרכזי מהמחקר שלהם על שיעור הנדסה בשם "תא לצמיחת צמחים על הירח" אשר פותח על
ידי  ITEAעם מימון מ NASAוסופק במסגרת משאבי החינוך של NASA Education ( NASA
.)Resources
נראה כי כאשר שיעורים רב-תחומיים מיושמים בבית הספר ,נוצרת לולאת משוב חיובית המעודדת שיתוף
פעולה בין עמיתים .פריבל ( )2015מדגיש כי ביוטכנולוגיה במערכת החינוך יכולה להציע הזדמנויות רבות
עבור שילוב  :STEMהמיקוד אינו רק בטכנולוגיה ובהנדסה ,אלא גם בנושאים אחרים שאפשר לשלב
לתוך התכנית כדי להוסיף עומק לנושא הזה ,ובהם מדע ,אנגלית והיסטוריה" .הנדסה ביולוגית וחקלאית
התקיימה אלפי שנים .ניתן להתחקות אחר שינויים נוכחיים ברמה הגנטית אל שורשיהם בפעולות חקלאיות
ברמת המקרו .ניתן להציג לתלמידים את הנושא הזה על ידי פיתוח הבנה של השתלת עצי תפוח .הדבר
הכרחי עבור התלמידים על מנת להבין את הפרקטיקות החקלאיות הנוכחיות ואת ההשלכות שלהן" (עמ'
.)24
לו"זים המספקים למורים זמן תכנון משותף מאפשרים למורים להיות חדשניים וליישם דגם STEM
אינטגרטיבי .סקירת הספרות ,כפי שמציינים דייר ואח’ ( ,)2018מדגישים במחקר שלהם כי עשויה להיות
תועלת בתיאור מצבים בהם מורים חווים את היישום שלהם .לדוגמא ,מורים מסכימים כי שילוב STEM
דורש זמן נוסף .בנוסף ,כותבי המאמר מדווחים כי "אחד האתגרים המרכזיים עבור המורים הללו היה איזון
בין הוראת התוכן המדעי אותו היו צריכים להעביר לבין דאגה לכך שאתגר התִּ ּכּון היה (א) מעניין עבור
התלמידים ,ו(ב) בר-ביצוע באופן סביר עבור התלמידים (עמ' .)17

חולשות
אובחן טווח רחב של אתגרים בנושא הקישור בין תחומי ה .STEMבראש ובראשונה ,מספר מחקרים
העלו בעיות באשר לידע לקוי בנוגע למקצועות הנלמדים ולהכרת התוכן הפדגוגי ,וניסיון לקוי בשיתוף
פעולה בין עמיתים ( ,2016 Kelly and Knowlesתקציר; ;2015 English and King ; 2016 Radloff and Guzey
 2017 ,Chalmers et al.כפי שמצוטט אצל  2019 Huri and Karpudewanעמ' Brown and Bogiages 2019 ;495
עמ'  2008 ,Ball, Thames & Phelps ;2013 ,Lederman & Lederman ;116ו 2010 Berlin & Whiteו Frykholm
 2005 & Glassonכפי שמצוטטים אצל  ,2019 Brown and Bogiagesעמ'  ,20 ;112עמ' ;2019 ,Angwal et al. 190
 ;2013 Banilowerמצוטט ב 34 -עמ'  34 ;496עמ'  ,64 ;506עמ' .)89

יצירת קשרים בין מקצועות ה STEMהנה תהליך מאתגר ,כיוון שהיא מצריכה השקעת זמן בעיצוב פדגוגי
יצירתי ובין-תחומי (  Thibaut et al., 2019עמ'  2012 Stohlman, Moore & Roehrig ,9כפי שמצוטט אצל Brown
 and Bogiagesעמ'  , Dare at al., 2018; 126עמ'  .)17העדר הכרה עם התוכן הפדגוגי הדרוש על מנת לשלב
את הרמות הנדרשות של תוכן חינוכי מתחומי המתמטיקה והמדעים הוא האתגר הראשון במעלה לשילוב
הנדסה (  ,2009 Kelley and Wickleinעמ'  .)45הנדסה הנו תחום התוכן עם הדירוג הנמוך ביותר הן בחשיבות
הנתפסת שלו בעיני מורים והן ברמת ביטחונם העצמי באשר לשילובו ( ,2015 Smith et al.,עמ'  .)191הוצג
גם חוסר בתחומי הידע והכישורים הנחוצים בהוראת תוכן  STEMאינטגרטיבי על ידי למידה מבוססת
בעיות ,למידה מבוססת פרויקטים ותִּ ּכּון.
תחושת היעילות הנמוכה הנחווית על ידי מורים בשל הכרה לקויה של החומר (לדוגמא אצל
 Jansenו ,)2005 ,Woolfolk, Hoy & Spero ,2009 Swackhamer et al. ;2013 Rankin-Ericksonsמעלה את
החשש שלהם מהוראה באמצעות תִּ ּכּון בכיתות שלהם ( ,Cunninghamעמ'  .)496אנשי חינוך רבים כושלים
במאמץ להתקדם מעבר לשימוש בטכנולוגיה חינוכית לשיפור חווית הלימוד של מקצועות הSTEM
( .)2008 Cavanaghמורות בפרט דיווחו על חשיבות נתפסת ובטחון עצמי נמוכים יותר באשר לשילוב של
מושגים טכנולוגיים ( ,Smith et al., 2015עמ'  .)192אין למורים את ההבנה הנדרשת של מרכיב ה,T
הטכנולוגיה ,ב ,STEMושל יחסי הגומלין בין הטכנולוגיה למקצועות האחרים בו ( El-Deghaidy and
 ,2015 Mansourעמ' .)2
Leader-
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השכלת  STEMאינטגרטיבית מצריכה לקיחת צעד אחורנית מהדרכה ותכנון מסורתיים .ישנו קשר בין
הזמן שמורה נמצא במערכת החינוך לבין היחס השלילי יותר כלפי הוראת ה STEMהאינטגרטיבית (
 ,Thibaut et al., 2018עמ'  .)645אחד האתגרים הגדולים להוראת ה STEMהאינטגרטיבית ,בא מצד
ההתנגדות של המורים או העדר המוטיבציה מצדם לשינוי התפיסות והפרקטיקות שלהם ( Ashgar et al.,
 ,2012עמ'  .)2מורים נרתעים גם מבקשת עזרה .לסיומו של דבר ,שימוש בגישה של קהילת פרקטיקה כלפי
ה STEMהאינטגרטיבית יכול לאתגר מורים מאחר והם נדרשים לתקשר כל הזמן עם מומחים ולהכניס
חברים מקהילת הפרקטיקה לתוך הכיתה שלהם ( ,2016 Kelly and Knowlesעמ' .)7

הזדמנויות
השתתפות בהשתלמויות המתמקדות ב STEMאינטגרטיבי ,הנה בעלת מתאם חיובי עם היחס של המורים
כלפי הרעיון ומידת היכולת שלהם בפיתוח ויישום הוראת  STEMאינטגרטיבית (,2018 Thibault et al.,
עמ'  ,2019 Thibault et al., ;644עמ'  ,2019 Brown and Bogiages ;1000עמ'  .)115על מנת שמורים ילמדו
כיצד ללמד באמצעות שילוב ,עליהם להתנסות בשילוב  STEMבתור לומדים .התאמה של המוקד
המקצועי של משימת ה STEMהאינטגרטיבית הראשונה שהמורים יחוו עם הרקע המקצועי של המורה,
תשפר את המעורבות של המורה הלומד כלפי המטלה ( ,2019 Brown and Bogiagesעמ'  .)125השתלמויות
מקצועיות עבור הוראת  STEMאינטגרטיבית הביאו לעלייה בתחושת הנוחות של המורים ללמד את
ה ,STEMבידע ה STEMשלהם ובשיתוף פעולה בין עמיתים ( ,)2012 ,Nadelson et al.ובתפיסות שלהם
באשר ליתרונות של הוראת ה STEMהאינטגרטיבית .הן המורים והן אנשי המנהלה מסכימים עם הצורך
להשתלמויות מקצועיות חדשות בתחום הוראת ה STEMהאינטגרטיבית .תהליכי עיצוב משתתפים
שדווחו באשר לחינוך  STEMאינטגרטיבי ביוזמות עיצוב פדגוגיות בהשתתפות בעלי עניין רבים,
מכוונים את תכנית הלימודים לכיוונה של הכרה ב"הבדל שבין הבנה אנתרופוצנטרית לבין הבנה
אקולוגית".
הכותרות צריכות להיות זמינות לעיצוב משתתפים בהשכלת  STEMאינטגרטיבית (,2019 Hussin et al.
עמ'  .)207גלדימה ואח' הציגו מסגרת להוראת  STEMאינטגרטיבית אצל מורים בתהליך ההכשרה (עמ'
 .)1273הן המורים והן אנשי המנהלה מסכימים על הצורך בתוכניות הכשרה חדשות עבור פרחי הוראה,
אשר יתמקדו בהוראת  STEMאינטגרטיבית.
כאשר הדבר מגיע לתלמידים ,סריקן ג' ואקגונדוז ד' ( )2018מציינים כי בשלב חטיבת הביניים יש
אינדיקציה לכך שהרצון ללמוד ורמת הלמידה של התלמידים גבוהים יותר בהינתן הוראה מבוססת
פרויקטים אשר משולבת בשיעורי מתמטיקה ,הנדסה ,טכנולוגיה ומדע.
ברמת המדינה ,תכנית הלימודים הלאומית של פינלנד מדגישה את השימוש של לימוד אינטגרטיבי באופן
כללי .תכנית הלמידה החדשה לגמרי עבור הוראה בתיכונים וחטיבות הביניים תוצג בשנת  2021והיא
צפויה לספק הדרכה נוספת באשר לאופן בו יתממש היישום של ההוראה האינטגרטיבית.

איומים
מספר מחברים מציינים דאגות ותפיסות שגויות שיש לשקול לפני שמתכננים תוכנית לימודים STEAM
אינטגרטיבית.
בין הדאגות המרכזיות ,אל-דע'יידי ואח' ( )2017מציינים את הבעייתיות שבשימוש במושגים למידה רב-
תחומית ובין-תחומית כאשר מדובר ב .STEMעל פי המחקר שלהם" ,למידה רב-תחומית מתייחסת ל'ידע
מוסף' כאשר תחומי ידע שונים מצורפים יחדיו אולם כל תחום הוא עצמאי ונפרד מהאחרים (עמ' .)2461
"למידה בין-תחומית אפשר לתפוס כבנייה מחדש של כל תהליך הלמידה באופן רדיקלי [ ]...למידה בין-
תחומית משפיעה על למידה לאורך החיים ,כישורים אקדמיים וצמיחה אישית" (עמ' .)2461
מאחר והשכלת  STEAMאינטגרטיבית דורשת חומרים ומשאבים רבים ( ,)2012 ,Stohlmann et al.יצירה
של תרבות וסביבה בית-ספרית תומכת הנה בעלת עלויות ניכרות בזמן ובכסף (Nadelson ,2001 Hardy
 ;2017 and Seifertמצוטטים ב  ,2017 Thibault et al.,עמ'  .)2תרבות בית הספר המסורתית בנוגע לגישות
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פדגוגיות מהווה מכשול מכריע עבור יישום שיעורי  STEMאינטגרטיבי .ארגון בית הספר (כלומר,
מערכת השעות) לא מתיר למורים למצוא זמן משותף קבוע במערכת לשיתוף פעולה בפיתוח ויישום
השיעורים האינטגרטיביים.
יתירה מכך ,הכשרה של פרחי הוראה מציעה לעתים רחוקות בלבד חוויות של שילוב ( Roebuck and
 .)1998 ,Wardenאפילו במקרים בהם קורסים להכשרת פרחי הוראה מכינים את תלמידי האוניברסיטה
לעצב שיעורי  STEMאינטגרטיביים ,לא לכולם יש ניסיון בנוגע לאופן בו נראית עבודה בין-תחומית
בשטח המקצועי האמיתי .כאשר לפרחי הוראה בתחומי ה STEMאין הבנה יסודית בנוגע לכל אחד
מתחומי ה ,STEMהרי שהם אינם מסוגלים לעצב מערך שיעור  STEMאינטגרטיבי.
בכל הנוגע להתפתחות מקצועית ,המחקר של רהריג הראה כי  STEMאינטגרטיבי ברמת החטיבה
והתיכון עשוי להצליח באמצעות מספר צורות ארגון (הוראה קבוצתית ,הוראה משותפת ,הוראה יחידנית),
בהינתן כי המורים יקבלו פיתוח מקצועי רציף בתחום זה.

משרדי חינוך
חוזקות
כאשר בחנו את משרדי חינוך ואת האופן בו סדרי העדיפויות והרפורמות שלהם מתייחסים להוראה
אינטגרטיבית של  ,STEMהחיפוש שלנו לקח אותנו מחוץ לאירופה ,וספציפית לארצות הברית .שם,
מספר רפורמות חדשות כגון סטנדרטים מדעיים לדורות הבאים )(NGSS Lead State (NGSS
 )2013וסטנדרטי ליבה משותפים למתמטיקה במדינה )( (CCSSMמרכז הארגון הלאומי של מושלי
מדינות עבור נהלים מיטביים ומועצת פקידי בית הספר הראשיים של מדינות )2010 ,פועלים על מנת לשלב
 STEMבאופן משמעותי על ידי יצירת קשרים עמוקים יותר בין תחומי הKelly and Knowles( STEM
 ,2016עמ' .)2
אם נחזור לאירופה ,נראה כי לישראל יש אסטרטגיית  STEMייעודית אשר עוצבה והוזנקה על ידי משרד
החינוך ב 2010על מנת לחזק את לימודי המדע והטכנולוגיה [מוט"ב – מדע וטכנולוגיה בחברה .הערת
המתרגם] ,יתירה מכן ,שני צווים מלכותיים שפורסמו בבלגיה בשנים  2014ו 2015כוונו ליצור רפורמות
מוסדיות בחינוך היסודי והתיכוני ,בהם יש לקדם את פיתוח כישורי ה STEMעל ידי למידה אינטגרטיבית.
מכך משתמע כי יש לגשת אל הוראת כשירויות ה STEMמכל תחומי הידע.

חולשות
כאשר אנו מגיעים לדון בחולשות יש לציין כי מקצועות ה STEMמיוצגים באופן לא שווה בתכניות
הלימוד השונות .לעתים קרובות מאד מכילות יוזמות ה STEMמורים למתמטיקה ולמדעים בלבד ,בעוד
שמורים לטכנולוגיה ולהנדסה נותרים מחוץ למשוואה ( ,2016 ,Moye, Dugger, & Starkweatheעמ' .)48
בו בזמן ,בחינוך היסודי ,מרבית למידת והוראת ה STEMמרוכזים במדע ובמתמטיקה ,עם תרומה מעטה
בלבד מתחומי הטכנולוגיה וההנדסה ( ,2016 Susilo et al.עמ' .)48
בחינוך תיכוני ,ההפרדה בין המקצועות היא בעיה גדולה נוספת .תכנית הלימודים הנוכחית אינה תומכת
בשילוב ה STEMויש לעצבה ולארגנה מחדש .נכון לעכשיו ,מהווה תכנית הלימודים הנוכחית לבתי
הספר התיכוניים מעין ממגורה של מקצועות  STEMבתוך מבנה קשיח עם מטרות שונות מטעם מחלקות
שונות במשרד החינוך ,דרישות וסטנדרטים ברמת התוכן ומבחני סוף שנה .מבנה זה מגביל את האפשרות
לשילוב ( ,2016 Kelly and Knowlesעמ'  .)9המורכבות והנוקשות של המבנים הללו חוסם את הקשרים
הנוכחיים או כושל לזהות אותם גם כאשר הם זמינים ( NAEו ;2009 NRCמצוטט אצל Kelly and
 ,2016 ,Knowlesעמ' .)3
נכון לרגע הכתיבה וברמת המדינה ,ישנן ארבע מדינות (יוון ,טורקיה ,סלובניה וסלובקיה) שאינן מחשיבות
השכלת ה STEMכעדיפות לאומית .כתוצאה מכך ,העדרה של אסטרטגיית הנחלת  STEMמחלישה את
האפשרות של הוראת  STEMאינטגרטיבית להיכנס לבתי הספר במדינות אלה.
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הזדמנויות
ניתן להשתמש בפרויקטים מבוססי הנדסה ,בעיצוב מבוסס הנדסה וברובוטיקה על מנת לקדם חינוך
 STEMאינטגרטיבי .הסיבה לכך היא כי כל סוגי הפרויקטים והפעילויות הללו מבוססים על PBL
(למידה מבוססת בעיות/פרויקטים) ויכולים לספק בקלות אפשרויות לשילוב .תחום חשוב אחר ,עם תת-
קטגוריות שונות של נושאים שניתן לבחון בכיתה ,הוא שינוי האקלים .תחת המטרייה של נושא זה,
הרלוונטי עד מאד עבור החברה ,הכלכלה והחינוך ,ניתן לייצר מגוון רחב של אפשרויות לפיתוח דוגמאות
מוצלחות של חומרי לימוד להוראת  STEMאינטגרטיבית .דוגמאות אלה ,בהתאמה לסדר העדיפויות של
משרדי החינוך ,יכולות לנוע בין אנרגיה מתחדשת ,טיפול בזיהום האוקיאנוסים ,מחזור ומגוון ביולוגי
ורבות אחרות .בנוסף ,ישנן אינסוף אפשרויות לצרף נושאים הנוגעים לאזרחות ,היסטוריה ואפילו שפות
זרות ומדיניות על מנת לשפר את הבין-תחומיות של החומרים הללו ובנוסף ליצור תוצרי למידה ראויים
לציון כדי לתמוך במחקר שנערך ובחומרים שיוצרו על ידי התלמידים.

איומים
אם נעבור לקשיים ,יש לציין כי בעת עיצוב פעילויות ותרחישים פדגוגיים עבור הוראת STEM
אינטגרטיבית ,קשה לכלול ידע מתחומים מורכבים יותר במתמטיקה ,כגון הנדסת מרחב או ציר סיבוב,
בתוך משימות  STEMאינטגרטיביות .בנוסף ,מורים מאמינים כי כמה נושאים מדעיים ,ובמיוחד נושאים
מתחום הפיזיקה כגון אנרגיה ,כוח וכד' ,מתאימים יותר לשילוב  ,STEMבעוד שנושאים כגון כימיה
וביולוגיה אינם מתאימים ( ,2016 Kelly and Knowlesעמ'  .)36על מנת להשיג שילוב  STEMחשוב גם
להתמקד במטרות הלמידה והדרישות בכל אחד ממקצועות ה ,STEMכדי לא לפגוע בלי כוונה
בהתקדמות של התלמידים במקצועות אלה ( ,2017 Pearsonמצוטט אצל  ,2017 Thibaut et al.עמ'  .)6על
אף שלא ניתן להכחיש את יתרונות השילוב ,מספר מאמרים (לדוגמא )2017 Pearson ;2016 Guzey et al.
מזהירים כי השילוב צריך להישאר משמעותי ומכוון מטרה וכי הגברת מידת השילוב לא בהכרח משפרת
את התוצאות (  ,2017 Thibaut et al.עמ'  .)6באותו הכיוון ,Texas Instruments ,ציטטו את הדוגמא
של מדינת סקסוניה שבגרמניה ,בה יש לבצע ניסויים עצמאיים כמרכיב בבחינות חשובות (.)Abitur
סיכון נוסף נוגע להערכה .כאשר הדבר מגיע לשילוב  ,STEMקיים מחסור מובנה בכלי הערכה .במציאות
בה מבחני הבגרות (או מבחני סוף השנה) משמשים בתור כלי ההערכה העיקרי ,מורים נרתעים משימוש
בשיעורי  STEMאינטגרטיביים .הצורך בהכנת התלמידים למבחנים מתוקננים לא מאפשר למורים
להקדיש זמן להוראת  STEMאינטגרטיבית .אין ספק כי הכרחי לדרוש מתלמידים שהבנתם בכל אחד
ממקצועות ה STEMתעבור הערכה ,אך מסיבה זו יש לשים דגש על תוצרי למידה שהם יגישו לאחר כל
פעילות בהקשר של נושאי ה STEMהשונים .תוצרי למידה אלה יכולים להיות שונים בטבעם ובטווח
שלהם ולכלול גיליונות אלקטרוניים ,אותם הם גיבשו בזוגות ,או פרויקטים הנדסיים ,שהם ייצרו בקבוצות.
אף על פי כן ,תוצרי הערכה יאפשרו התנסות בלתי-אמצעית בחומר שנלמד על ידי התלמידים ,ואיכות
התוצר תייצג את רמת ההבנה שלהם ,הידע שצברו והמחקר שביצעו.

תעשיות
הממצאים העיקריים מסקירה זו בנוגע לגישת ה STEAMהאינטגרטיבית מדגישים את התוצאות והראיות
הבאות בנוגע לתעשיות .נוכל לסכם אותם בהתאם לארבע הקטגוריות:

חוזקות
על אף העובדה שבמקרים רבים ,חינוך  STEMאפילו לא נמצא על מפות הדרכים של מוסדות החינוך
( ,Crossing the Chasmעמ'  )4גופי תעשייה וארגונים מקצועיים הדגישו את החשיבות של תכנית הSTEM
וזיהו את התפקיד שהשכלה משחקת בעתיד ה ,STEM education for all young Australians( STEMעמ'
 .)17לפיכך מתחילות תעשיות לממן תוכניות לימוד ב ,STEMמתוך התפיסה כי הדבר תורם לפיתוח ידע
וכישורים נחוצים בכוח העבודה המועמד לתעסוקה.
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קיים כבר מימון יציב בארה"ב עבור תוכניות  STEMכמו גם תרומות פרטיות רבות עבור כיתות .STEM
חברות כגון אוראקל ידועות כתומכים כלכליים חשובים בהשכלת  STEMמאחר והבוגרים שלה מגיעים
לשוק העבודה כאשר הם כשירים לאייש את המשרות.
ברמה האירופאית ,קרן פולקסוואגן מקדמת את ה ,STEMובמיוחד את ( VETהשכלה ואימון מקצועיים)
בסלובקיה .הם מתמקדים בישום מערכת חינוך כפולה עם דגש רב יותר על המעשי .התכנית שהם מקדמים
כוללת שלושה מסלולי הכשרה :מכטרוניקה ,מכניקה תעשייתית ומכניקת כלים.
דוגמאות אחרות ליוזמות במימון פרטי אשר תומכות באופן פעיל בהשכלת  STEMובמורים על ידי ייצור
חומרי הוראה ומספקים גם אפשרויות אימון למורים ,כוללים את  .Texas Instruments7חברה זו
מספקת חומרי למידה המספקים מענה לצרכי ההשכלה של תלמידים בכל כיתות א' עד י"ב ,עם דגש מיוחד
בתחומי המתמטיקה ,המדעים ,התכנות וההנדסה .בנוסף ,הזדמנויות לפיתוח מקצועי של מורים כגון
סדנאות וסמינרים ברשת זמינים אף הם .בנוסף ,חברת  IBMתומכת ב STEMובהשכלה דיגיטלית על
ידי אספקת תוכנות חינוכיות בארצות הברית אך גם באופן בינלאומי ,תוך מתן דגש על השכלה טכנית
ומקצועית .אחרון חביב ,תכנית  Amgen Teach8בתמיכתה של קרן אמגן ,תמכה בלמעלה מ 4,000מורים
למדעים לכל רוחבה של אירופה מאז השקתה בשנת  .2014מורים למדעי החיים בחינוך התיכוני זכו
להזדמנות לקבל הדרכה לגבי הדרכים ליישום השכלה מדעית מבוססת חקר בכיתה שלהם.
פעולות אלה תורמות להעצמת התפיסה כי למידה מוצלחת של  STEMמציעה ודאות גבוהה יותר של
תעסוקה ( ,STEM education in Portugal: Education, policies and labour marketעמ'  )17ולפיכך מספר
מוסדות חינוך מתחילים לייצר שותפויות עם תעשיות ,יחד עם עוד ארגונים חיצוניים כגון אוניברסיטאות
ועמותות ,על מנת לספק חוויות  STEMאיכותיות עבור התלמידים .דרך אותן שותפויות יכולים
התלמידים להגיע למנטורים ולמשאבים שלא היו זמינים בעבר.

חולשות
במדינות רבות קיים מחסור במידע עבור משרות בתחום ה ,STEMמה שאומר כי תלמידים מקבלים מידע
שגוי או חסר באשר לקריירות בתחום .למעשה ,בעיות עשויות לנבוע מיכולתם של מובילי התכנית ליישם
תכניות  .STEMמגבלות יכולות לכלול העדר של ידע בתחום ה ,STEMהעדר של בטחון עצמי או יעילות
אישית בתחום הוראת ה STEMעל ידי מי שמיישם את התוכנית .העדר ידע  STEMיכול להקשות על
מוביל התוכנית להבין את המורכבות של הפעילות ולהתאים פעילויות לגילם של התלמידים .מאחר
ותכניות כגון אלה מוצעות לרוב על ידי ספקים חיצוניים ,הנגישות של תלמידים בעלי רקע סוציואקונומי
נמוך לתוכניות עשויה להיות מוגבלת .הדבר עשוי לנבוע מבעיות כגון הקרבה של בית הספר אל הספקים
ועלותן של תכניות כגון אלה .עדיין אין מספיק שיתוף פעולה בין המדע לעסקים ולחידושים מבוססי מדע.
פער זה יצר את הבסיס להגדיר אסטרטגיות התקדמות לאומית כגון "ליטא  "2030ו"אסטרטגיית ההשכלה
במדינה ."2013-2020

הזדמנויות
אחד היסודות שיוצר באופן תדיר הזדמנויות לפעילויות  STEMבהובלת בעלי עניין בתעשייה הוא
המספר העולה של בעלי מקצוע בתחומי ה STEMאשר עובדים עם תלמידים ויוצרים עמם יחסי מנטור.
יחסים בהם ממלאים המנטורים תפקידים מגוונים כגון מנחה ,איש חינוך ,מודל לחיקוי או פשוט נציג
העובד במשרה בתחום ה .STEMהמעורבות של אנשי מקצוע מתחומי ה STEMבפעילויות למידה
פורמלית או בלתי פורמלית נראית ככלי מועיל להעלות את המעורבות של התלמידים בתחומי ה.STEM
( ,Defining a Research Agenda for STEM Corps: Working White Paperעמ'  .)9כמו כן ,חשוב מאד להעניק
את ההזדמנות לטפח ,יחד עם בעלי העניין ,זרם יציב של אנשי חינוך שיהיו יעילים בהוראה מקצועות

)(Texas Instruments - Education engagement, 2020
http://www.amgenteach.eu/about
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 STEMלתלמידים ומיומנים בשימוש בטכנולוגיה .זרם שכזה משתלב באופן מושלם עם הצורך לשלב
טכנולוגיה בהוראת ולמידת .STEM
רעיונות חדשניים ופתרונות יצירתיים חדשים צצים לעתים קרובות מתוך המפגש והתקשורת בין
המקצועות ומערבים שחקנים מתחומים מגוונים בחברה .הפיתוח של מודלים חדשניים לבתי ספר ושל
רשתות בית ספר המקיימות יחסי שותפות עם מוזיאונים ,מרכזי חקר ושותפים מתעשיות מבוססות STEM
זו דרך להפוך את מקצועות בית הספר למושכים יותר ,יוצרי מעורבות ונגישים לקשת רחבה יותר של
תלמידים.
בשל הטעם הזה ,בעלי עניין במגזר הפרטי והציבורי צריכים לפעול יחד כדי לפתח או לשפר השקעות
קיימות בהוראת ה STEMובמטרה לטפח כישורי  .STEMהתפקיד החיובי של 'שיתוף חוצה-גבולות
של רעיונות ופרקטיקות חדשים' ,יכול להיחשב ככלי ליצירת בריתות עם ארגונים תעשייתיים ,פוליטיים
ותאגידיים .עבור הצלחתן של פעולות אלה חשוב להגדיר את האופן בו התוכניות משתלבות בדרישות של
תכנית הלימודים ,ולבחון את הקיימות של הגישות הפדגוגיות בהן הן נוקטות .דוגמא מוצלחת לכל
המפורט לעיל היא יוזמת  .STEM Alliance9היוזמה שואפת לקרב בין מומחים מן התעשייה אל מורים
ותלמידים ,ולקדם בראש ובראשונה את האטרקטיביות ואת החשיבות של לימודי  STEMושל תעסוקה
בתחומי ה STEMבתוך בית הספר .הדבר מושג על ידי ההזדמנות ליצור דיאלוג בין בתי הספר לתעשייה,
כולל הזדמנויות אימון למורים ,אשר נתמכות באופן ישיר על ידי  .STEM Allianceלא ניתן לצפות
מתלמידים לבחור במסלולי לימוד ובקריירות הקשורים ל STEMרק מתוך העדפה אישית או מתוך נטייה
כלפי נושאי  ,STEMאשר לעתים קרובות נתפסים כמורכבים .אי לכך ,ייצוג והקשר הם בעלי תפקיד
מפתח.
מומחים מן התעשייה בשיתוף פעולה עם מורים יכולים לספק תובנה באשר לפעילות שלהם ולסיבות
שפעילות זו חשובה עבור העולם .בנוסף ,על ידי יוזמה זו ועל ידי התובנה באשר למשרות רבות ומגוונות
כל כך בתחום ה ,STEMמורים ותלמידים מקבלים את ההזדמנות להבין באופן מקיף וקוהרנטי יותר את
הידע שהם מקבלים בבית הספר ואת האופן בו ניתן ליישם אותו בתחומים שונים של התעשייה .יתרה מכן,
על ידי תמיכה וקידום של יוזמות חינוכיות ברמת בית הספר ,התעשייה תרוויח לטווח הארוך מהשקעה
ומהמעורבות בדור הצעיר .במיוחד כאשר מדובר באירופה ,הדאגה לכך שתלמידים שייכנסו לשוק העבודה
בעתיד הקרוב הנם בעלי כישורים וכשירויות לשגשג בתוך כוח עבודה מבוסס ידע וטכנולוגיה ,היא צורך
ברור עבור התעשייה .על ידי חשיפת תלמידים לנושאים ולקריירות בתחום ה ,STEMהם נחשפים באופן
טבעי גם לכל סוגי התהליכים החל מפיתוח מוצר עד לביקוש וחדשנות; לרוב הדבר מוביל גם לפיתוח רוח
היזמות בקרב תלמידים ,דבר שאף הוא הכרחי עבור התעשייה .בסופו של דבר ,הקידום והתמיכה של
שיתוף הפעולה בין התעשייה לבתי הספר בין כל מדינות אירופה מתקשר בצורה ישירה לשגשוג הכלכלי
של היבשת ולסיכויים שלה להתחרות ברמה הגלובלית.

איומים
פיתוח טכנולוגי הנו הכרחי למען המשך פיתוח כלכלי .מחסור עתידי בכוח עבודה מוכשר במקצועות
ה STEMנתפס כמכשול לצמיחה כלכלית .המחסור הצפוי בכוח העבודה נובע משתי עובדות
דמוקרטיות:
* פחות צעירים באופן יחסי יעברו דרך מערכת החינוך אל שוקי העבודה ,ופחות מהצעירים האלה נמשכים
ללימודים בתחומי ה.STEM
* אחוזים גבוהים באופן יחסי של משתתפים נוכחיים בשוק העבודה מתקרבים לגיל הפרישה.
לעתים קרובות התכניות החינוכיות של ה STEMמתרחשות במיקומים הקרובים לספק התוכנית ,למשל
לשותף מן התעשייה .הדבר יכול להוות בעיה עבור אזורים חלשים מאחר ולא תמיד הם נמצאים קרוב

http://www.stemalliance.eu/home
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לספק .בנוסף ,רבות מן התכניות הללו יתרכזו בתחום תוכן מסוים הקשור לספק ולא יציגו גישה פורמלית
ואינטגרטיבית יותר.
מצד אחד ,לעתים קרובות פעילויות ה STEMהמסופקות על ידי התעשייה אינן קשורות לפעילויות
הרשמיות בבתי הספר ו/או בתוכנית הלימודים ,אך מצד שני – פעילויות בית הספר בתחום הSTEM
חסרות לעתים קרובות דוגמאות מבוססות פרויקט מן העולם-האמיתי ואותנטיות.
אם פעילויות ה STEMהמסופקות על ידי בעל העניין אינן מחוברות בצורה מערכתית למערכת הלימודים,
יהיה קשה לגרום לרוב בתי הספר והמורים לאמץ אותן .בעיה נוספת היא שאמנם יצירתיות וחדשנות
נמצאות במוקד המאמץ בחינוך הפורמלי ,עדיין קשה לאמוד את השפעת התוכניות הללו ,ולפיכך את גם
את התועלת הכללית שלהן .המשימה העתידית תהיה לגבש קנה-מידה להערכת התהליכים האלה ,כך
שתוצאות חיוביות של התוכניות הניסיוניות והחדשניות יוכלו להשתלב בתוך תכנית לאומית מובנית
שתהיה מקושרת יותר אל תכנית הלימודים של תחומי הConsultant-Report-Western-Europe( .STEM
( ,)J7עמ' .)11-13

שאלון לבעלי העניין (בדגש על מורים)
שאלון בעלי עניין פותח בהתבסס על המחקר המשני שערכנו .כפי שהוזכר לעיל ,ארבעת בעלי העניין
העיקריים זכו לייצוג בעמודות של טבלת ה ,SWOTובפרט מורים בחינוך יסודי ,מורים בתיכונים ,משרדי
חינוך ושותפים בתעשייה .השורות של התבנית הציגו היבטים תוך-קבוצתיים ,אשר קידמו או עיכבו את
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית (בהתאמה ,חוזקות וחולשות) או היבטים בין-קבוצתיים .כל תא של
תבנית ה SWOTשימש כקוד נפרד בתהליך קידוד מקדם.
לאחר קריאות נשנות של גוף הידע ושל התוכן של תבנית ה SWOTבמצבה המלא ,ולאחר הסרת כפילויות
ומיזוג ההתייחסויות הרלוונטיות ,התוכן הסופי של תבנית ה SWOTשימש כבסיס לפיתוח שאלון עבור
בעלי העניין .הגושים והאמירות שפותחו עבור השאלון נוסחו באופן זה על מנת לאשר את הממצאים
העיקריים של ניתוח ה SWOTולשמש כנקודת התחלה לדיון אודות מסגרת להוראת STEM
אינטגרטיבית ולפיתוחה .פרטנית ,מטרת השאלון הייתה לאסוף מידע אודות השקפותיהם של בעלי העניין
בנוגע להשכלת  STEMאינטגרטיבית ,משאבים זמינים והמכשולים בפני יישומה.
השאלון לבעלי העניין מכיל ארבעים ושבע אמירות לדירוג על-פי סולם ליקרט (לא מסכים לחלוטין; לא
מסכים; ניטראלי; מסכים; מסכים לחלוטין) .האמירות הנ"ל מאורגנות ב 11גושים – רעיון; הוראה
תגובתית; משאבים זמינים; עיצוב פדגוגי; מימון; התפתחות מקצועית; הכשרת פרחי-הוראה; עיקרון
מארגן; מכשולים עיקריים בפני הוראת  STEMאינטגרטיבית; שינוי וקריירה .כל קבוצה של בעלי עניין
התבקשה להגיב לגושים מסוימים ,כפי שמוצג בטבלה מס'  .1רשימת האמירות בכל גוש מצורפת בנספח.
טבלה מס'  :1חלוקת גושי השאלון בין קבוצות בעלי העניין

מספר
אמירות
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תעשייה

משרדי חינוך

מורים

רעיון

5

X

הוראה תגובתית

4

X

משאבים נגישים

5

X

X

עיצוב פדגוגי

4

X

X

מימון

4

X

X

התפתחות מקצועית

4

X

X

X
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מספר
אמירות

תעשייה

הכשרת פרחי-הוראה

4

עיקרון מארגן

4

מכשולים עיקריים בפני הוראת
 STEMאינטגרטיבית

5

שינוי

4

X

קריירה

4

X

סה"כ

47

16

משרדי חינוך

מורים

X
X

X

X

X

X

X

X

34

39

חמש האמירות תחת הגוש רעיון מודדות את ההבנה המושגית של המורה באשר להוראת STEM
אינטגרטיבית (לדוגמא" :יש לי הבנה ברורה לגבי מהי הוראת  STEMאינטגרטיבית") והאם מורים
יודעים אילו גישות צריך לשקול ואיך אפשר להפעיל אותם בהקשר לפרקטיקות של הוראת הSTEM
האינטגרטיבית (לדוגמא "אני יכול להשתמש בגישות הוראה אשר מטפחות הוראת STEM
אינטגרטיבית") .אם נעבור מהרעיון למעשה ,הגוש הוראה תגובתית ,מכוון למדוד את הכשירויות של
המורים בעיצוב (לדוגמא" :אני מרגיש כשיר לעצב מערך שיעור בהוראת  STEMאינטגרטיבית")
וביישום תכנית שיעור בהוראת  STEMאינטגרטיבית (לדוגמא" :אני מרגיש כשיר להעביר שיעור
בהוראת  STEMאינטגרטיבית") .הגוש הבא ,כלומר משאבים נגישים ,מודד את השקפותיהם של המורים
בנוגע לכמות ולאיכות של המשאבים הנגישים להם ואת החומר להוראת  STEMאינטגרטיבית (לדוגמא:
"ישנם די משאבים וחומרים נגישים עבור השכלת  STEMאינטגרטיבית"" ,המשאבים והחומרים
הקיימים עבור השכלת  STEMאינטגרטיבית מעניינים עבור התלמידים") .קבוצת האמירות הבאה
מתייחסת לעיצוב הפדגוגי על ידי מדידת השקפותיהם של המורים באשר לשיתוף הפעולה ,בין אם בין
מדובר בשיתוף פעולה בין מורים (לדוגמא" :מורים רבים מעוניינים לשתף פעולה עם העמיתים שלהם
בעיצוב מערכי שיעור") או בין מורים לבעלי עניין אחרים (לדוגמא" :שיתוף פעולה בין בעלי עניין יוכל
לייצר יותר משאבים מעניינים וחומר עבור הוראת  STEMאינטגרטיבית מאשר שזמין בהווה") .האמירות
המרכיבות את הגוש מימון פועלות לאסוף תובנות לגבי המודעות של המורים כלפי הזדמנויות מימון
להשכלת  STEMאינטגרטיבית ,ברמה הלאומית או ברמה הכלל-אירופאית (לדוגמא" :ישנן אפשרויות
רבות לתמוך בהשכלת  STEMאינטגרטיבית על ידי מימון ברמה הלאומית") .הגוש הבא מתייחס
להתפתחות מקצועית ומכוון לבדוק את השקפות המורים כלפי המקצועיות של תכניות ההשתלמות
במונחים של קידום השכלת  STEMאינטגרטיבית (לדוגמא" :תכניות השתלמות מקצועית מתרכזות
הרבה יותר בכל אחד ממקצועות ה STEMמאשר בשילוב שלהם") .הגוש עיקרון מארגן מכיל אמירות
המתייחסות לגישה ולמקצועות שהמורים מחשיבים בתור העיקרון המנחה שלהם להשכלת STEM
אינטגרטיבית (למשל" :ניתן להשתמש בתִּ ּכּון בתור העיקרון המארגן בהשכלת  STEMאינטגרטיבית").
הגוש הבא מתעסק במכשולים העיקריים להשכלת  STEMאינטגרטיבית ,ומכוון לבדוק את השקפות
המורים באשר להשפעה של סביבת בית הספר ושגרת ההוראה ,של כישורי המורים ,הדרישות של תכנית
הלימודים וכלי הערכה (לדוגמא" :הדרישות הנוכחיות של תכנית הלימודים אינן מועילות עבור השכלת
 STEMאינטגרטיבית") .הגוש האחרון של השאלון אשר מוכוון למורים נקרא שינוי ,ומתמקד בהשקפות
המורים כלפי רמת השינוי הנדרשת כדי להפוך את השכלת ה STEMהאינטגרטיבית לעדיפות (לדוגמא:
"חסרה אסטרטגיה לאומית עבור השכלת ה STEMהאינטגרטיבית").
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ניתוח המידע בשאלון
מאפיינים פשוטים
שבעים ואחת מגיבים סה"כ השיבו על השאלון במלואו .ניפינו מניתוח המידע מגיבים שעבדו במדינה
מחוץ לאירופה (ארבעה מגיבים) ומחקנו שני מגיבים נוספים אשר ייצגו שותפים מן התעשייה .מחיקה זו
הייתה נחוצה שכן היו בידינו רק שני משיבים אלה לייצוג קבוצת בעלי העניין של שותפים מהתעשייה,
מה שלא יכול היה לשמש כגודל מדגם מספק בשביל ייצוגם בהשוואה בין בעלי העניין .המדגם הסופי
כלל  65מגיבים :תשעה ייצגו משרדי חינוך 12 ,היו מורים בחינוך יסודי ,בעוד ש 44היו מורים בחינוך
תיכוני .המורים שנסקרו היו עם חציון של ארבע שנות הוראה (מקסימום שש שנים ומינימום של שנה)
ובאו מ 21מדינות שונות .לפני השלמת השאלון ,כל המגיבים נתנו את הסכמתם לכתב הוויתור על הגנת
המידע באשר לאיסוף ועיבוד הנתונים.

ניתוח תוקף ומהימנות
ניתוחי תוקף ומהימנות בוצעו עבור כל השאלות ,פרט ל"הכשרת פרחי הוראה" ו"קריירות" ,עבורן לא
הושגו די תגובות כדי לבצע את הניתוחים הללו .באשר לניתוחי תוקף ,ביצענו ניתוח גורמים (extraction:
;Principal component; rotation: Varimax; Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.87
) ,Chi-Square for the Bartlett's Test of Sphericity = 6687.22, p < 0.001אשר חשף כי כל האמירות נישאו על

שני גורמים שהסבירו יחד  91.69%מהשונות בכלל הנתונים .כל האמירות בגושים "משאבים זמינים",
"עיצוב פדגוגי"" ,מימון"" ,התפתחות מקצועית"" ,עיקרון מארגן"" ,מכשולים עיקריים להוראת STEM
אינטגרטיבית" ו"שינוי" נישאו על גורם  ,1בעוד שכל האמירות בגושים "רעיון" ו"הוראה תגובתית" נישאו
על גורם  .2חלוקת האמירות לגורמים גילתה כי האמירות שימרו את הזיקה שלהן לגוש כאשר תגובות
המדגם חושבו ,מה שמראה את התוקף של המתודולוגיה שלנו .יתרה מכן ,גורם "( 2רעיון"" ,הוראה
תגובתית") נראה כמשקף את הבסיס של מוכנות המורים ל STEMאינטגרטיבי בעוד שיתר הגושים
המוקצים לגורם  1מתייחסים לתמיכה הממסדית הנדרשת ,ולמוכנות של בעלי העניין לקדם את השכלת
 STEMהאינטגרטיבית.
ביחס לניתוח המהימנות ,מרבית הגושים הציגו מעל ל 0.70במבחן  Cronbach α( Cronbach αעבור:
"רעיון" = " ;0.80הוראה תגובתית" = " ;0.84משאבים זמינים" = " ;0.89התפתחות מקצועית" = ;0.82
"עיקרון מארגן" = " ;0.82מכשולים עיקריים להוראת  STEMאינטגרטיבית =  )0.86ושיקפו מהימנות
מספקת בעוד ששלושה גושים הציגו מהימנות גבולית ( Cronbach αעבור" :עיצוב פדגוגי" = ;0.61
"מימון" = " ;0.66שינוי" = )0.56

תגובות של קבוצות בעלי העניין לאמירות בשאלון
בדיקות סטטיסטיות לא פרמטריות (בדיקות קרוסקל-ואליס ומאן וויטני) לא חשפו הבדלים סטטיסטיים
משמעותיים בין קבוצות בעלי העניין לאורך כל השאלות ,לאחר יישום תיקון בונפרוני עבור השוואות
מרובות .בנוסף ,לא היו מגמות סטטיסטית משמעותיות כתלות ממספר השנים בהוראה .עם זאת ,היו כמה
מגמות משמעותיות בקרב נתונים אלו .קבוצות בעלי העניין הציגו תבנית יציבה לאורך כל השאלות ,כאשר
מורים בחינוך יסודי הציגו את הערכים הממוצעים הגבוהים ביותר לכל האמירות ,אחריהם מורים בתיכונים
ואחריהם – נציגי משרדי החינוך (עיינו בטבלאות  1-9בפרק זה).
החל מ"רעיון" (עיינו בטבלה  )2ו"הוראה תגובתית" (עיינו בטבלה  ,)3מורים בבתי הספר היסודיים דיווחו
על הבנה טובה יותר של הוראת  STEMאינטגרטיבית ("רעיון") והיו ,על פי דיווחים עצמיים ,כשירים
בהרבה בעיצוב ויישום מערכי שיעור של הוראת  STEMאינטגרטיבית ("הוראה תגובתית") ,בהשוואה
למורים בבתי ספר תיכוניים .מאחר ושתי השאלות האלה הוקצו לגורם  ,2הממצאים שלנו מציינים כי
מורים בבתי הספר היסודיים נראו ערוכים יותר ממורים בבתי הספר התיכוניים לנוע לכיוון הוראת STEM
אינטגרטיבית .עלינו להדגיש כי שאלות אלה לא הוצגו בפני נציגי משרדי החינוך.
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טבלה  :2ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "רעיון"

אמירות
יש לי הבנה ברורה לגבי מהי הוראת
ה STEMהאינטגרטיבית
שמעתי עמיתים מדברים אודות הוראת
ה STEMהאינטגרטיבית
דיברתי עם עמיתים אודות הוראת
ה STEMהאינטגרטיבית
אני יודע כיצד לפתח מטלה בתחום התִּ ּכּון
עבור תלמידיי
אני יכול להשתמש בגישות הוראה אשר
מטפחות הוראת הSTEM
האינטגרטיבית

כלל
המדגם
)(n=65
2.85

מורים בחינוך
תיכוני
)(n=44
3.14

מורים
בחינוך יסודי
)(n=12
3.92

משרדי
חינוך
)(n=9
-

2.51

2.82

3.25

-

2.82

3.09

3.92

-

2.48

2.75

3.33

-

2.65

2.91

3.67

-

הערה :אמירות שהיוו חלק מהגוש "רעיון" לא נכללו בשאלון עבור משרדי החינוך .הערכים מייצגים את ממוצע התגובות
של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום =  ;1מקסימום = .)5

טבלה  :3ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "הוראה תגובתית"

אמירות

כלל המדגם
)(n=65

מורים בחינוך
תיכוני
)(n=44

מורים בחינוך
יסודי
)(n=12

משרדי חינוך
)(n=9

אני מרגיש כשיר לעצב מערך שיעור של
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית
קל יותר עבורי לעצב מערך שיעור
בהוראת ה STEMהאינטגרטיבית
בהתבסס על דוגמא
אני מרגיש כשיר להעביר מערך שיעור
של הוראת ה STEMהאינטגרטיבית
אני יכול להציע תמיכה לתלמידיי כאשר
הם מבצעים מטלת לימודים של הוראת
ה STEMהאינטגרטיבית

2.63

2.89

3.67

-

2.68

2.98

3.58

-

2.55

2.80

3.58

-

2.68

2.93

3.75

-

הערה :אמירות שהיוו חלק מהגוש "הוראה תגובתית" לא נכללו בשאלון עבור משרדי החינוך .הערכים מייצגים את ממוצע
התגובות של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום =  ;1מקסימום = .)5

מגמה מקבילה התגלתה עבור שאלות שנישאו על גורם  ,1אשר התייחס לתמיכה מוסדית נדרשת נוספת,
והמוכנות של בעלי העניין לקדם השכלת  STEMאינטגרטיבית .מורים בבתי הספר היסודיים הביעו יותר
אופטימיות באשר לזמינותם של משאבי הוראה איכותיים ("משאבים זמינים" כמוצג בטבלה  ,)4באשר
לשיתוף פעולה בין מורים לבעלי עניין בקידום עיצוב פדגוגי עבור הוראת  STEMאינטגרטיבית ("עיצוב
פדגוגי" בטבלה  ,)5באשר לזמינות של אפשרויות מימון ("מימון" ,עיינו בטבלה  )6ובאשר להשתלמויות
מקצועיות עבור הוראת  STEMאינטגרטיבית ("התפתחות מקצועית" ,עיינו בטבלה .)7
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טבלה  :4ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "משאבים זמינים"

אמירות
ישנם די משאבים וחומרים זמינים עבור
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית
המשאבים והחומרים הזמינים עבור
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית הנם
יעילים
אפשר לשלב בקלות את המשאבים
והחומרים הזמינים עבור הוראת
ה STEMהאינטגרטיבית בפעילות
היומיומית של בית הספר
המשאבים והחומרים הזמינים עבור
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית
מתאימים לתוכנית הלימודים הלאומית
המשאבים והחומרים הזמינים עבור
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית הנם
מעניינים עבור התלמידים

כלל
המדגם
)(n=65
2.51

מורים בחינוך
תיכוני
)(n=44
2.57

מורים
בחינוך יסודי
)(n=12
3.25

משרדי
חינוך
)(n=9
1.22

2.72

2.84

3.25

1.44

2.48

2.59

3.00

1.22

2.37

2.39

2.92

1.56

2.86

2.95

3.33

1.78

הערה :הערכים מייצגים את ממוצע התגובות של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום = ;1
מקסימום = .)5

טבלה  :5ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "עיצוב פדגוגי"

אמירות
מורים רבים מוכנים לשתף פעולה עם
עמיתיהם בעיצוב מערכי שיעור עבור
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית
שיתוף פעולה בין מורים יכול לייצר
משאבים וחומרים מעניינים יותר עבור
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית מאשר
אלה הקיימים בהווה
מורים רבים מוכנים לשתף פעולה עם
בעלי העניין לעיצוב משאבים וחומרים
עבור הוראת ה STEMהאינטגרטיבית
שיתוף פעולה בין בעלי העניין יכול לייצר
משאבים וחומרים מעניינים יותר עבור
הוראת ה STEMהאינטגרטיבית מאשר
אלה הקיימים בהווה

כלל
המדגם
)(n=65
2.38

מורים בחינוך
תיכוני
)(n=44
2.39

מורים
בחינוך יסודי
)(n=12
3.08

משרדי
חינוך
)(n=9
1.44

2.94

2.91

3.83

1.89

2.40

2.34

3.25

1.56

2.92

2.93

3.67

1.89

הערה :הערכים מייצגים את ממוצע התגובות של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום = ;1
מקסימום = .)5
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האינטגרטיבית  STEMהמצב הנוכחי בהוראת
STE(A)M IT Deliverable 2.1

טבלה  :6ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "מימון"

מורים בחינוך מורים בחינוך
כלל
אמירות
יסודי
תיכוני
המדגם
)(n=12
)(n=44
)(n=65
3.67
2.95
שותפים מן התעשייה צריכים להקצות יותר 2.94
מימון להוראת ה STEMהאינטגרטיבית
3.83
3.00
2.98
משרדי חינוך באירופה צריכים להקצות
יותר מימון להוראת הSTEM
האינטגרטיבית
2.50
2.43
2.26
ישנן הזדמנויות רבות לתמוך בהוראת
ה STEMהאינטגרטיבית על ידי מימון
ברמה הלאומית
3.33
2.80
2.72
ישנן הזדמנויות רבות לתמוך בהוראת
ה STEMהאינטגרטיבית על ידי מימון
ברמה האירופאית

משרדי
חינוך
)(n=9
1.89
1.78
1.11
1.56

הערה :הערכים מייצגים את ממוצע התגובות של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום = ;1
מקסימום = .)5

טבלה  :7ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "התפתחות מקצועית"

אמירות
תכניות ההשתלמות הקיימות מציעות די
הזדמנויות לערב מורים בהוראת הSTEM
האינטגרטיבית
תכניות ההשתלמות הקיימות מקדמות
שיתוף פעולה בין מורים לעיצוב מערכי
שיעור עבור הוראת הSTEM
האינטגרטיבית
תכניות ההשתלמות הקיימות מקדמות
שיתוף פעולה בין בעלי עניין לעיצוב
מערכי שיעור עבור הוראת הSTEM
האינטגרטיבית
תכניות ההשתלמות הקיימות מתמקדות
יותר בכל אחד ממקצועות הנפרדים של
ה STEMמאשר בשילוב ביניהם.

כלל
המדגם
)(n=65
2.45

מורים בחינוך
תיכוני
)(n=44
2.45

מורים
בחינוך יסודי
)(n=12
3.33

משרדי
חינוך
)(n=9
1.22

2.54

2.52

3.50

1.33

2.34

2.30

3.25

1.33

2.72

2.77

3.00

2.11

הערה :הערכים מייצגים את ממוצע התגובות של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום = ;1
מקסימום = .)5

אפשר לזהות אינדיקציה נוספת באשר לאופטימיות של מורים בבתי הספר היסודיים בכך שהם מאמינים
כי ניתן להשתמש באפשרויות רבות בתור עקרונות מארגנים עבור  STEMאינטגרטיבי ("עקרון מארגן",
בטבלה .)8
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טבלה  :8ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "עיקרון מארגן"

אמירות
השכלה בתחום התִּ ּכּון יכולה לשמש
כעיקרון מארגן בהוראת הSTEM
האינטגרטיבית
למידה מבוססת פרויקטים יכולה לשמש
כעיקרון מארגן בהוראת הSTEM
האינטגרטיבית
רובוטיקה יכולה לשמש כעיקרון מארגן ב
בהוראת ה STEMהאינטגרטיבית
כל אחד ממקצועות ה STEMיכול
לשמש כעיקרון מארגן בהוראת
ה STEMהאינטגרטיבית

כלל
המדגם
)(n=65
2.83

מורים בחינוך
תיכוני
)(n=44
2.86

מורים בחינוך
יסודי
)(n=12
3.42

משרדי
חינוך
)(n=9
1.89

3.08

3.09

3.75

2.11

2.89

2.91

3.75

1.67

2.89

2.93

3.67

1.67

הערה :הערכים מייצגים את ממוצע התגובות של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום = ;1
מקסימום = .)5

אופטימיות זו לוותה על ידי תמיכה בכל צעדי ההסתגלות והשינוי הרבגוניים שהועלו כנדרשים לצורך
טיפוח הוראת ה STEMהאינטגרטיבית (עיינו בטבלה " ,9מכשולים עיקריים להשכלת STEM
אינטגרטיבית" וטבלה " 10שינוי").
טבלה  :9ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "מכשולים עיקריים להוראת ה STEMהאינטגרטיבית "

אמירות
התרבות והסביבה בבתי ספר ממוצעים
אינן תומכות בהוראת הSTEM
האינטגרטיבית
הפרקטיקה היומיומית של בתי ספר לא
תומכת בהוראת ה STEMהאינטגרטיבית
כישוריהם של המורים הממוצעים אינם
תומכים בהוראת ה STEMהאינטגרטיבית
הדרישות הנוכחיות של תוכנית הלימודים
אינן תומכות בהוראת הSTEM
האינטגרטיבית
מתודות ההערכה הנוכחיות אינן תומכות
בהוראת ה STEMהאינטגרטיבית

מורים
בחינוך יסודי
)(n=12
3.25

משרדי
חינוך
)(n=9
1.89

מורים בחינוך
כלל
תיכוני
המדגם
)(n=44
)(n=65
2.68
2.68
2.63

2.64

3.17

1.89

2.65

2.68

3.00

2.00

2.77

2.80

3.50

1.67

2.85

2.86

3.50

1.89

הערה :הערכים מייצגים את ממוצע התגובות של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום = ;1
מקסימום = .)5
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טבלה  :10ממוצע התגובות של קבוצות בעלי עניין עבור הגוש "שינוי"

אמירות
כל בעלי העניין מסכימים כי יש צורך
ברפורמה על מנת לטפח הוראת STEM
אינטגרטיבית
ישנו צורך בשינוי מוסדות דרסטי על מנת
לטפח הוראת  STEMאינטגרטיבית
יש צורך בתכנית לאומית עבור הוראת
 STEMאינטגרטיבית
הוראת  STEMאינטגרטיבית צריכה
לעמוד במקום גבוה בסדר העדיפויות
באירופה

כלל
המדגם
)(n=65
2.80

מורים בחינוך
תיכוני
)(n=44
2.75

מורים בחינוך
יסודי
)(n=12
3.67

משרדי
חינוך
)(n=9
1.89

2.98

3.02

3.58

2.00

2.97

2.95

3.83

1.89

3.14

3.18

3.83

2.00

הערה :הערכים מייצגים את ממוצע התגובות של קבוצות בעלי העניין על פי סולם ליקרט בן חמש נקודות (מינימום = ;1
מקסימום = .)5

נקודות דיון מרכזיות
ניתוח המידע מראה כי השאלון מכיל שש קטגוריות שקיבלו מהימנות מספקת ("רעיון"; "הוראה
תגובתית"; "משאבים נגישים"; "התפתחות מקצועית"; עיקרון מארגן"; "מכשולים עיקריים בפני הוראת
 STEMאינטגרטיבית") ושלוש נוספות בעלות מהימנות גבולית ("עיצוב פדגוגי"; "מימון"; "שינוי").
עלינו לשקול לשמוט את שלושת הקטגוריות הללו מצורתו הסופית של הכלי .כל הקטגוריות השתלבו בסך
הכל לכלי קביל בו ניתן להשתמש על מנת לאמוד את העמדות של בעלי העניין.
בהתייחס להיבטים המרכזיים של מוכנות מורים ליישום הוראת  STEMאינטגרטיבית (הקטגוריות
"רעיון" ו"הוראה תגובתית" הנישאות על גורם  ,)2מורים בבתי הספר היסודיים נראים כמוכנים יותר מאשר
מורי תיכון להתמודד עם הוראת  STEMאינטגרטיבית .ייתכן שהדבר נובע מכך שתכנית הלימודים של
בית הספר היסודי עשויה להיות מותאמת בהרבה להוראת ה STEMהאינטגרטיבית מאשר תכנית
הלימודים של התיכון ,שנוטה להתאפיין במידור של תחומי ה STEMשיש לו השלכות רבות כלפי הלימוד
וההוראה ,שגרת בית הספר ביומיום ויחס המורים .בכמה מן המקרים ,הפרדה זו הצמיחה בהדרגה מבנים
מקבילים של איגודי מורים ,והיא עשויה להיות בעלת השפעה משמעותית על רצונם של המורים ליישם
השכלת  STEMאינטגרטיבית.
העדר הפרופורציה בין מגיבים מקבוצות בעלי העניין השונות במדגם שלנו ,עשוי להוות השלכה ומגבלה
אפשריות של הגישה שלנו .מספרים גדולים יותר של מגיבים ,מחולקים באופן שווה יותר בין קבוצות בעלי
העניין ,היו יכולים לתמוך בממצאים שלנו טוב יותר .עם זאת ,עלינו להדגיש כי המדגם הנוכחי מייצג 21
מדינות שונות באירופה ומספק כיסוי גיאוגרפי ראוי לציון .כל שימוש מחקרי נוסף בשאלון יוסיף לחוסן
של הממצאים המתוארים בדו"ח זה.
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דוגמאות הוראת  STE(A)Mאינטגרטיבית
על מנת לספק הבנה של הוראת  STE(A)Mאינטגרטיבית אנו מספקים שלוש דוגמאות .בסוף שנת ,2020
 STE(A)M ITיציעו תרחישים מלאים של למידה בהוראת  STEMאינטגרטיבית.

דוגמא לשימוש בתִּ ּכּון כהקשר לשילוב
מקור( :שילוב  STEMבמערכת החינוך :מצב ,סיכויים ואג'נדה למחקר ())2014
במהלך מחקר עם תלמידים בני  ,12על מנת ליצור תהליך של לימוד על ידי ניסוי שיהיה רלוונטי עבור
התלמידים ,נעשה שימוש במערך שיעור העוסק בעיצוב כלים שישוטו במים (.)1995 ,Schauble et al.
לאחר שקיבלו תדרוך לגבי העיצוב ,התלמידים בנו כלים באופן עצמאי והוסיפו עליהם משקל עד שהכלי
שקע .לאחר מכן הם שרטטו את הכלי שלהם והשוו אותו לכלים האחרים שהפגינו יכולת נשיאה דומה.
בעקבות התהליך הזה הגיע שלב של עבודה פרטנית בה יצרו התלמידים עיצובים בהתבסס על צורות
חשיבה שונות ורשמו ביומן העבודה את השיקוף שלהם לגבי העיצובים הקודמים שלהם .בשלב העבודה
בצוותים ,התלמידים נשאו ונתנו ביניהם אודות העיצובים שלהם ,ובדקו את הרעיונות שלהם על ידי עריכת
ניסויים לגבי היבטים שונים של העיצובים .מאמצים אלה נתמכו על ידי המורה ובאמצעות דיונים בפורום
כיתתי על מושגים כגון ציפה וצפיפות יחסית .סינתזה של נתונים מתוך הניסויים שלהם אפשרה לתלמידים
להתקדם ולתכנן את העיצוב הסופי שלהם.
במהלך ההעברה של מערך השיעור האמור בכיתות שונות ,צצו מספר אתגרי הוראה .על אף שתהליך
השיקוף הנו הכרחי עבור הלמידה ,היה זה קשה לאזן את פעילויות השיקוף עם הזמן שהושקע בחלקים
הפעילים יותר של תהליך העיצוב .היה קשה גם לשמור את התלמידים מרוכזים בעיצוב ולא בהסחת דעת,
תוך שהם עדיין מצליחים להעריך את הידע שמשמש כרקע להתנסות .כמו כן ,היה זה מאתגר לוודא כי
התלמידים לא רק נותרים מרוכזים במטרה ליצור את כלי השיט הטוב ביותר ,אלא גם מבינים איך היבטים
שונים של עיצוב יכולים להוביל לשיפורים.
ניתוח של ראיונות שנערכו עם התלמידים לפני ואחרי הפעילות חשף כי הם למדו מדע על ידי עיצוב והראו
הבנה משופרת של תהליכי הניסוי .הניתוח גילה גם כי מנקודת מבט של הוראה היה זה חשוב לשנות רק
משתנה אחד בכל פעם .הממצא היה בתוקף גם כאשר התבצע שינוי במשתנים שלא השפיעו על תוצאות
הניסוי .דוגמאות בהן מורים הורידו או שינו משתנה לא-רלוונטי אחד (למשל שימוש בסוגים שונים של
משקולות שנראים שונה אך הנם בעלי אותו המשקל) הוביל לבלבול בקרב התלמידים אשר היו עדיין
בשלבי פיתוח של הבנה לגבי הליכי הניסוי .יתרה מכן ,מורים דנו רק לעתים נדירות על תבניות בנתונים,
משום שהניחו שהנן ברורות לתלמידים; הניתוח הוכיח שאין הדבר כך .לסיום ,התלמידים לא היו מודעים
באופן עצמאי לחשיבות של בחינת הכלים הלא מוצלחים על מנת להבין מאילו תכונות שלהם צריך
להיפטר; ניתן לטפח כישור חשוב זה אם מושכים אליו את תשומת הלב באופן מפורש (,Schauble et al.
.)1995
דוגמא זו מציגה את החשיבות של מסגור נכון ותמיכה מוסדית בעיצוב פעילויות עבור הוראת STEM
אינטגרטיבית.

דוגמא לשילוב ספרות ,מתמטיקה והנדסה
מקור :סכולנט האירופאי
בעיות מתמטיות מלאות במילים ,ומיקוד באוריינות יכול לעזור לשפר את יכולתו של התלמיד להסתדר עם
הבעיות המילוליות .הוא יכול לעזור גם להסיר את החשש ממתמטיקה על ידי חיבורה לעולם האמיתי.
תלמידים יכולים לדוגמא ,לבסס את תהליך למידת המספרים שלהם על ידי קריאה של 'אליס בארץ
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הפלאות' ועל ידי ניסיון לזהות ולהבין את כל המושגים התמטיים השונים ,הרמזים והאתגרים ההנדסיים
אשר פזורים לאורך הסיפור .קריאה של הספר בשיעור מתמטיקה משפרת את האוריינות ומביאה לחיים
את כישורי המתמטיקה על ידי הצגת שימוש של חיים-אמיתיים עבור כישור שנלמד בכיתה.
על ידי שימוש באותו הספר ואותם מקורות השראה ,ניתן להציב גם בעיה הנדסית בפני התלמידים ,למשל:
כיצד נוכל לעזור לאליס לצאת ממחילת הארנב.
על ידי שימוש בבדיון בעת הוראת מתמטיקה ,תלמידים יכולים לתרגל כישורי אוריינות חשובים בעודם
נחשפים לשימושים מעשיים של מתמטיקה ,דבר שיכול לסייע בהסרת תשישות ממתמטיקה.

דוגמא להתייחסות לשינוי אקלים בהוראת  STEMאינטגרטיבית
מקור :סכולנט האירופאי
שינוי אקלים הנו נושא רלוונטי ומגוון עד מאד ,אליו ניתן לגשת בהצלחה שווה בבתי הספר היסודיים
והתיכונים גם יחד .מדובר בנושא הנוגע במגוון רחב של מקצועות ,הן מתחום ה STEMוהן שאינם
מתחום ה ,STEMוניתן להמשיך ולפתח אותו כפרויקט בכיתה.
מורים יכולים להסביר לילדים אודות כדור הארץ ,אופן הסיבוב שלו ויחסו אל השמש .משם הם יכולים
להתקדם ולבחון נושאי המשך כגון טמפרטורה ,הגורמים שמביאים לעלייתה ,עיור ותיעוש אך גם אסונות
טבע כגון שריפות יער ,אוקיאנוסים חומצתיים ,סופות והצפות.
על מנת לבחון ולחקור בכיתה את האמור לעיל ,יש צורך בהבנה של רעיונות ועקרונות מתוך מקצועות
כגון מתמטיקה ,פיזיקה ,ביולוגיה וכימיה .בנוסף לכך ,ידע היסטורי והבנה של פוליטיקה יכולים לתרום
להבנה מדוע פעולות שגרמו לשינוי האקלים נתמכו ואומצו במהלך כל אחת מהתקופות ,וכיצד טכנולוגיית
מידע ומדע המחשב יכולים לסייע לנו לנטר ולחזות מגמות עתידיות .בהמשך ,דרך בחירת הנושא,
התלמידים יקבלו את ההזדמנות להיחשף למגוון גדול של ידע ומשאבים שיגרו את הסקרנות שלהם ויכניסו
אותם אל הוראת  STEMאינטגרטיבית הכוללת גם מקצועות שאינם מן ה .STEMבו בזמן ,הם ייחשפו
לבין-התחומיות של ה.STEM

הצעדים הבאים
מורים ביסודי/בתיכון
אחת-עשר קבוצות שכל אחת מהן מורכבת משלושה מורים נבחרו על מנת להשתתף בפרויקט
 .STE(A)M ITכל קבוצה התבקשה ליצור תרחיש למידה המבוסס על גישת  .STE(A)M ITתרחישי
הלמידה ינוסו בבתי ספר אחרים ויתעדכנו בהתאם למשוב שיתקבל מהמורים והתלמידים .לאחר מכן יוצגו
התוצרים על תקן של דוגמאות טובות בשתי השתלמויות מקוונות למורים ,אשר יערכו מאוקטובר .2020

משרדי חינוך
צוות העבודה של נציגי  STEMממשרדי החינוך ) ,(MoE STEM WGאשר מתואם על ידי סכולנט
האירופאי תחת יוזמת  ,Scientixמקדם דיון והחלפת מידע בין משרדי החינוך באשר למדיניות השכלת
ה STEMשלהם והנקודות המשותפות ביניהם .המטרה לטווח ארוך של קבוצת העבודה הזו היא לסייע
להניח את היסודות עבור אסטרטגיות לטווח בינוני וארוך ופעילויות בין משרדי החינוך וסכולנט האירופאי
בתחום השכלת ה ,STEMעל מנת להגשים אג'נדה העונה על העדיפויות שנקבעו על ידי משרדי החינוך
ועל האינטרסים העיקריים שלהם .בהקשר זה ,הנציגים יספקו משוב בנוגע לממצאים ולתוצאות של
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פרויקט  ,STE(A)M ITובמיוחד בהקשר למסגרת  STEMהאינטגרטיבית ,יעניקו תובנה באשר
להתפתחויות האחרונות במדינותיהם במאמץ לרכז מאמצים באג'נדה משותפת ,ולהפוך את תוצאות
המחקר לזמינים לכל המורים על מנת לסייע לעובדתם במהלך הפרויקט .הדבר יסייע לקידום של פרקטיקות
ההוראה הטובות ביותר ולהפצתן.

תעשייה
סכולנט האירופאי משמש כמתאם של  STEM Alliance10ובנוסף הקים את מעבדת הכיתה של העתיד
( )Future Classroom Lab11ב .2012הן ל STEM Allianceוהן למעבדת הכיתה של העתיד ישנם
קשרים קרובים מאד עם נציגי התעשייה ,אשר אמורים לתרום במהלך שלבי התיקוף והפיילוט .צורת
ההשתתפות של נציגי התעשייה בשתי היוזמות האלה שונה אמנם ,אך המטרה נותרת זהה והיא תמיכה
בהשכלת ה STEMבאמצעות טכנולוגיות חדשניות וחיזוק מסרים חיוביים בנוגע לקריירות בתחום
ה .STEMכאשר מדובר ב ,STEM Allianceמטרה זו נתמכת גם על ידי תמיכה של אנשי מקצוע אשר
משתתפים באופן קבוע בסדנאות של פרויקטים מדעיים וסמינרי רשת ,על מנת לספק תובנות בנוגע
לתעשייה בה הם עובדים ולמסלולי הקריירה שלהם .בזו הדרך יכולים המורים למקצועות ה STEMלקבל
משוב ישיר ותובנה בנוגע לאופן בו יוכלו לסגל את השיעורים ,את הפעילויות ואת מבחר החומרים שלהם,
כדי לקדם משמעותית את השכלת ה STEMוקריירות בתחום ,ולספק דוגמאות אמיתיות לגבי האופן בו
אפשר להביא לידי ביטוי את מקצועות ה STEMבחינוך ובחיים.
במקרה של 'מעבדת הכיתה של העתיד' מדובר במספר שותפים מן התעשייה ,המייצגים חברות בינוניות
בגודלן אך גם גדולות יותר ,אשר באים לבתי הספר על מנת להציג את הטכנולוגיות העדכניות והרלוונטיות
שלהם המתאימות לשימוש בכיתה ,מתוך מיקוד בדרכי למידה שונות ,טרנספורמציה יעילה של מרחב
הלמידה וסיוע להוראה ולמידה .הטכנולוגיות והחברות המיוצגות במעבדת הכיתה של העתיד ,מגוונות
מאד – החל מציוד חדשני לשימוש בכיתה ,דרך רובוטים חינוכיים ופתרונות המקדמים תכנות.

שיתוף פעולה עם יוזמות אחרות
אחרון חביב ,כשם שמקצועות ה STEMאינם פועלים בנפרד ,יוזמת  STE(A)M ITתמשיך לשתף
פעולה עם פרויקטים נוספים הממומנים על ידי הנציבות האירופאית ,כגון ,STEAMonEDU
 CHOICEו , Learn STEMארגונים כגון  ,NHL STENDENפרסי  STEMהבינלאומיים ,בואו
נדבר מדע ,Texas Instruments ,ו , LEGO Educationוכל גוף אחר מעוניין ,בפיתוח הרשת
האינטגרטיבית האירופאית הראשונה לחינוך  STEMולפעילויות נלוות.

http://www.stemalliance.eu/?resourceId=12010
http://fcl.eun.org/home
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נספח :רשימת האמירות בשאלון בעלי העניין
 .1רעיון:
* יש לי הבנה ברורה לגבי מהי הוראת  STEMאינטגרטיבית
* שמעתי עמיתים מדברים אודות הוראת  STEMאינטגרטיבית
* דיברתי עם עמיתים אודות הוראת  STEMאינטגרטיבית
* אני יודע איך לפתח מטלה בתחום התִּ ּכּון עבור תלמידיי
* אני יכול להשתמש בגישות הוראה אשר מטפחות הוראת  STEMאינטגרטיבית

 .2הוראה תגובתית:
* אני מרגיש כשיר לעצב מערך שיעור של הוראת  STEMאינטגרטיבית
* קל יותר עבורי לעצב שיעור בהוראת  STEMאינטגרטיבית בהתבסס על דוגמא
* אני מרגיש כשיר להעביר מערך שיעור של הוראת  STEMאינטגרטיבית
* אני יכול להציע תמיכה לתלמידי כאשר הם מבצעים מטלת לימודים של הוראת  STEMאינטגרטיבית

 .3משאבים זמינים:
* יש די משאבים וחומר זמינים עבור הוראת  STEMאינטגרטיבית
*המשאבים והחומרים הזמינים עבור הוראת  STEMהאינטגרטיבית הנם יעילים
*אפשר לשלב בקלות את המשאבים והחומרים הזמינים עבור הוראת  STEMהאינטגרטיבית בפעילות
היומיומית של בית הספר
* המשאבים והחומרים הזמינים עבור הוראת  STEMהאינטגרטיבית מתאימים לתוכנית הלימודים
הלאומית
* המשאבים והחומרים הזמינים עבור הוראת  STEMהאינטגרטיבית הנם מעניינים עבור התלמידים

 .4עיצוב פדגוגי:
* מורים רבים מוכנים לשתף פעולה עם עמיתיהם בעיצוב מערכי שיעור עבור הוראת STEM
אינטגרטיבית
* שיתוף פעולה בבין מורים יכול לייצר משאבים וחומרים מעניינים יותר עבור הוראת STEM
אינטגרטיבית מאשר אלה הקיימים בהווה
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*מורים רבים מוכנים לשתף פעולה עם בעלי העניין לעיצוב משאבים וחומר עבור הוראת STEM
אינטגרטיבית
*שיתוף פעולה בין בעלי העניין יכול לייצר משאבים וחומרים מעניינים יותר עבור הוראת STEM
אינטגרטיבית מאשר אלה הקיימים בהווה.

 .5מימון:
* שותפים מן התעשייה צריכים להקצות יותר מימון להוראת  STEMאינטגרטיבית.
* משרדי החינוך באירופה צריכים להקצות יותר מימון להוראת STEMאינטגרטיבית.
* ישנן הזדמנויות רבות לתמוך בהוראת  STEMאינטגרטיבית על ידי מימון ברמה הלאומית.
* ישנן הזדמנויות רבות לתמוך בהוראת  STEMאינטגרטיבית על ידי מימון ברמה האירופאית.

 .6התפתחות מקצועית:
* תכניות ההשתלמות הקיימות מקדמות שיתוף פעולה בין מורים לעיצוב מערכי שיעור עבור הוראת
 STEMאינטגרטיבית.
* תכנית ההשתלמות הקיימות מקדמות שיתוף פעולה בין מורים לעיצוב מערכי שיעור עבור הוראת
 STEMאינטגרטיבית.
* תכניות ההשתלמות הקיימות מקדמות שיתוף פעולה בין בעלי עניין לעיצוב מערכי שיעור עבור הוראת
 STEMאינטגרטיבית.
* תכניות ההשתלמות הקיימות מתמקדות יותר בכל אחד מהמקצועות הנפרדים של ה STEMמאשר
בשילוב ביניהם.

 .7עיקרון מארגן:
* השכלה בתחום התִּ ּכּון יכולה לשמש כעיקרון מארגן בהוראת  STEMאינטגרטיבית.
*למידה מבוססת פרויקטים יכולה לשמש כעיקרון מארגן בהוראת  STEMאינטגרטיבית.
* רובוטיקה יכולה לשמש כעיקרון מארגן בהוראת  STEMאינטגרטיבית.
* כל אחד ממקצועות ה STEMיכול לשמש כעיקרון מארגן בהוראת  STEMאינטגרטיבית.

 .8מכשולים עיקריים להוראת  STEMאינטגרטיבית:
* התרבות והסביבה בבתי ספר ממוצעים אינן תומכות בהוראת  STEMאינטגרטיבית.
* הפרקטיקה היומיומית של בתי ספר לא תומכת בהוראת  STEMאינטגרטיבית.
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* כישוריהם של המורים הממוצעים אינם תומכים בהוראת  STEMאינטגרטיבית.
* הדרישות הנוכחיות של תוכנית הלימודים אינן תומכות בהוראת  STEMאינטגרטיבית.

 .9שינוי:
* כל בעלי העניין מסכימים כי יש צורך ברפורמה על מנת לטפח השכלת  STEMאינטגרטיבית.
* ישנו צורך בשינוי מוסדות דרסטי על מנת לטפח השכלת  STEMאינטגרטיבית.
* יש צורך בתכנית לאומית עבור השכלת  STEMאינטגרטיבית.
* השכלת  STEMאינטגרטיבית צריכה לעמוד במקום גבוה בסדר העדיפויות באירופה.
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