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 תיאור התכנית

ל "יח 5 של ברמה STEM1-ה במקצועות גמר לבצע עבודת אפשר לתלמידיםמרכז אילן רמון מ

 בו וממשיכים א"י בכיתה התלמידים מתחילים מדעיהמחקר את היח"ל.  2או פרויקט ברמת 

 גוריון,-בן באוניברסיטת ללימודים קבלה לצורך בונוסנקודות  25% מקנה המחקר. ב"י בכיתה

 מהמכללה ,גוריון-בן באוניברסיטת לפיזיקה מהמחלקה אקדמי סגל בהנחיית ומתבצע

 .טק-ההיי מתעשיית אנשים ובהנחיית, שמעון סמי להנדסה האקדמית

 מטרות המחקר 

 מידע מעצב אודותיה.לבחון את המידה בה התכנית משיגה את מטרותיה בטווח הקצר ולספק 

 מתודולוגיה

המחקר נערך במתכונת פרה ופוסט, כך שהתלמידים התבקשו למלא שאלון בתחילת 

שאלון הפוסט בחן גם  ;הסמסטר השני ללימודים ובסופו. השאלונים בחנו מספר מדדים

עם  48-תלמידים עם תחילת הפעילות ו 98-תרומה נתפסת ושביעות רצון. מענים התקבלו מ

וניברסיטת בן גוריון ובקמפוס אילת. משום שמעט בנות(, משני המרכזים, בא 54%סיומה )

תלמידים השיבו על השאלונים בשני המועדים גם יחד, לא נערכה השוואת עמדות התלמידים 

בין תחילת הפעילות לסופה כפי שתוכנן, והמחקר התמקד בתרומה הנתפסת ובשביעות 

 הרצון של התלמידים ובבחינת התהליכים השונים.

 ממצאים עיקריים

 לכתיבת העבודה הנעה

  בחירה בכתיבת העבודה היא סקרנות, עניין ואתגר.לנראה כי ההנעה 

  על פני בחינה, מצביעה על כך שמרבית בחינת סיבות נוספות להנעה כמו העדפת עבודה

התלמידים אינם סבורים שכתיבת עבודה קלה יותר מאשר בחינה, כך שלא זו הסיבה 

הפרויקט. כמו כן, מיעוט מבין התלמידים בחר בכתיבת שבחרו בכתיבת העבודה או 

 גוריון.-העבודה בגלל הבונוס בקבלה לאוניברסיטת בן

 שביעות רצון מהמנחה

  ,מהתלמידים טענו  76%שביעות הרצון מהמנחה הייתה בינונית בדרך כלל. למשל

 42%ק טענו כי הוא לימד אותם לעבוד באופן עצמאי, ור 71%-שהמנחה היה זמין עבורם, ו

 טענו כי הם לומדים הרבה מהמנחה.

                                                           
1
 ומתמטיקה , הנדסהטכנולוגיה מדעים, 



  23%המנחה היה זה שלרוב בחר את נושא העבודה או סייע לבחור את נושא העבודה, רק 

 מהתלמידים טענו שבחרו לבדם את הנושא.

  למשל, כמחצית כבינוני לרובסיוע המנחה בשלבים השונים של העבודה נתפס .

החקר ושיעורים דומים דיווחו  מהתלמידים העידו שהמנחה סייע לבצע את עבודת

התוצאות. כשליש בהבנת מבנה העבודה ושהמנחה סייע בכתיבת הצעת המחקר וכן 

 מהם דיווחו שהמנחה עזר להם לחפש חומר תיאורטי והכנת רקע.

 שביעות רצון מהמעבדה

 אשר , ככמעט כל התלמידים עשו ניסוי במעבדה במסגרת כתיבת העבודה או הפרויקט

 מהתלמידים. 80%הציוד במעבדה תאם לצרכי הפרויקט של 

 .התלמידים מעידים כי קיבלו  הדרכה כיצד לעבוד במעבדה 

 .התנאים במעבדה היו טובים והציוד היה תקין 

  ,טענו שהשימוש בה סייע להם במידה רבה  94%מבין התלמידים שעשו שימוש במעבדה

 או רבה מאוד בכתיבת העבודה.

 כללית שביעות רצון

 ( ואת תהליך 82%מרבית התלמידים תופסים את העבודה או הפרויקט שכתבו כאיכותי )

 מרוצים בלבד שני שלישים מהתלמידים(. יחד עם זאת, 76%הכתיבה כמעמיק ורציני )

 שבחרו לכתוב עבודה או פרויקט.מכך 

 .התלמידים אינם תופסים את העבודה כתיאורטית מדי 

 תרומה נתפסת

 72%  מהתלמידים טענו כי בעקבות הכתיבה הם רכשו הבנה מעמיקה של הנושא והעמיקו

( טען 69%את ידיעותיהם בנושא הספציפי שנחקר. שיעור מעט נמוך יותר של תלמידים )

 את הידע הכללי במדעים. והרחיב םכי בעקבות העבודה ה

  ,הסקרנות מהתלמידים טענו כי בזכות כתיבת העבודה גברה  56%לגבי תמונת עתיד

טענו שבזכות כתיבת  53%שלהם והתגברה המוטיבציה שלהם ללמוד באקדמיה. 

בלבד טענו כי  26%העבודה הם בטוחים יותר שיצליחו בלימודים אקדמאיים. עם זאת, 

 בזכות כתיבת העבודה גבר הרצון שלהם ללמוד בעתיד את הנושא הספציפי שחקרו.

 גבוהה ליכולת החקר העצמאית. קרוב -נראה כי כתיבת העבודה תרמה בצורה בינונית

 בצעלמחצית מהתלמידים טענו כי בזכות כתיבת העבודה או הפרויקט הם מסוגלים ל

טענו כי בזכות הכתיבה הם יודעים לבצע ניסויים  40%עבודת חקר באופן עצמאי. 

 לחקור נושאים מדעיים באופן עצמאי.ובמעבדה 

 כנראה  יויקט לא תרמו לשיפור ציוני התלמידים בבית הספר, שהכתיבת העבודה או הפרו

 גבוהים ממילא.

 סיכום

  .התלמידים שבחרו לכתוב עבודת גמר או פרויקט הינם תלמידים מצטיינים 

  כמו  מעשיותהבחירה בכתיבת העבודה נבעה לרוב מעניין, סקרנות ואתגר, ולא מסיבות

 או רצון להימנע מבחינת בגרות. הבונוס בקבלה לאוניברסיט

 שביעות עם זאת,  .שביעות הרצון הכללית הייתה בינונית, כמו גם שביעות הרצון מהמנחה

 הרצון מהמעבדה הייתה גבוהה מאוד.

  .התרומה הנתפסת הייתה בינונית בממוצע 


