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 תיאור התכנית

את תחום המדעים בדרך חווייתית, לעורר  בי"ס יסודי להכיר לתלמידי נועדהתכנית החשיפה 

יום  שלחמישה מפגשים  . התכנית כוללתליצור בהם גישה חיובית למדעאת סקרנותם ו

נחשפים התלמידים ארבעה בבית יציב והחמישי בבית הספר.  ,בכל פעם לימודים אחד

עוברים בארבע תחנות המכסות את הנושא הם  מפגשבכל  ;שוניםמדעיים נושאים  הלארבע

 (2) ;בניית דגמים, שעוני שמש וכוכבים וכו' -פעילות יצירתית  (1): המרכזי מזוויות ראייה שונות

לימוד וחקר באמצעות  (3) ;ור רקטות וכו'טלסקופ שמש, בנייה ושיג - הדגמות ותצפיות

חוויה של מסע בפלנטריום. הדגש בתכנית הוא על החוויה, ההתנסות, דרך  (4) ;מחשב

 העבודה והחשיבה המדעית, עידוד שאלות, רעיונות מקוריים וחשיבה המצאתית. 

 מטרות המחקר 

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

 מתודולוגיה

התלמידים התבקשו למלא שאלון בתחילת המפגש הראשון ובסוף המפגש האחרון. השאלון 

בחן מדדים כמו: עניין במדעים, עמדות כלפי מדעים, מסוגלות מדעית, התנסות מדעית, יכולת 

 מדעית סובייקטיבית ותמונת עתיד מדעית. בשאלון שהועבר בתום הפעילות התבקשו

התלמידים לדווח גם על התרומה הנתפסת של הפעילות ושביעות הרצון שלהם ממנה. מענים 

בתי ספר שונים  15-עם סיומה, מ 641-תלמידי כיתה ה' עם תחילת הפעילות, ו 503-התקבלו מ

שהתקבלו מאותו התלמיד בשני המועדים.  –הם מענים מזווגים  167. מתוכם, בעשאר בעיר ב

 התבצעה רק עבור המענים המזווגים.  השוואת מדדי התוצאה

 ממצאים עיקריים

  עלייה נמדדה בכל המדדים שנבחנו, מלבד תמונת עתיד מדעית )רצון לעסוק במדע

בעתיד(. העלייה המשמעותית ביותר הייתה במדד המסוגלות העצמית המדעית, עלייה 

שהם מהתלמידים האמינו  71%בממוצע. למשל, בתחילת המפגש הראשון  7.5%של 

 עם סיום התכנית. 80%מסוגלים להצליח בלימודי המדעים, לעומת 

  



 (N=146)מדדים לאפקטיביות התכנית 

 
 (כל המדדים הינם ציוני אינדקס המורכבים ממספר היגדים) 1-7של בסולם  *

 

 לעומת תחילת  6.5%-מדד ההתנסות המדעית נותר נמוך יחסית, אך רשם עלייה של כ

 הפעילות.

  קשת, ברק כמו טבע תופעות להבין אותי במדעים, הכולל היגדים כמו "מענייןמדד העניין 

 . 4%-השמש", עלה בשיעור של כ מערכת, בענן

  כך למשל שיעור התלמידים המדווחים 3%מדד העמדות כלפי המדעים עלה בשיעור של .

 .6%כי הם אוהבים את עולם המדע עלה בשיעור של 

 שמעניינים מדעיים בתחומים רחב ידע לי כמו "יש מדד היכולת המדעית, הכולל היגדים 

 .2.5%אותי", עלה בשיעור של 

  ,שביעות רצונם של התלמידים הייתה לרוב גבוהה, כמו גם התרומה הנתפסת. בנוסף

 .תפסו התלמידים את המדריכים ואת התוכן הנלמד כאיכותי

 (N=532)שביעות רצון ותרומה נתפסת 

 
 (היגדים ממספר המורכבים אינדקס ציוני הינם המדדים כל) 1-7 של בסולם* 

  ,מהתלמידים טענו שנהנו מהפעילויות. בעיקר  75%התכנית נתפסה כחווייתית. למשל

 הפעילות בפלנטריום.מנהנו התלמידים 

 .הרווח העיקרי של התכנית, לפי התלמידים, הוא רכישת ידע חדש והנאה 

 ת, בעיקר ביקור נוסף בפלנטריום התלמידים היו מעוניינים להשתתף בפעילויות נוספו

 ועריכת ניסויים נוספים.
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 תרומה נתפסת שביעות רצון כללית איכות ההדרכה והתכנים


