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 תיאור התכנית 
מתוך ההנחה כי יש לזמן לילדים בגיל הרך התנסויות בתחומי  2009שנת מ פועלת "מדעדודס"תכנית 

את קצב ההתפתחות  תגבירהמדע והטכנולוגיה. החשיפה המוקדמת לעקרונות ותופעות מדעיות 

התנסויות אקדמיות עתידיות. למוכנות רבה יותר לבית הספר ו וריצתשל הילדים והקוגניטיבית 

באופן תיאורטי, תלמידים שמשתתפים בתכנית מצופים לרכוש הבנה מעמיקה יותר של מושגים 

המוקדמות  הלמידה שחוויות הואמדעיים בגילאים מאוחרים יותר. עקרון נוסף המנחה את התכנית 

 שבו האופן על, תחום המדעים כלפי שלו העניין רמת ועל הילד של תיותפיסו על להשפיע מסוגלות

 . בו הנאתו מהעיסוק בתחום זה ועל יכולותיו את הוא תופס

 מטרות 
 עמדותטיפוח ת של ילדים לטובת ולתעל את הסקרנות והמוטיבציה הטבעי שואפתתכנית מדעדודס 

מיומנויות וכישורי וכן  טכנולוגית-דםקו מדעית-קדם אוריינות ,והטכנולוגיה המדע כלפי חיוביות

 .בגני הילדים טכנולוגית-חשיבה מדעית

 מטרת המחקר
וכן לספק מידע למפעילי התכנית לצורך  התכנית אפקטיביות לגבילקבל אינדיקציות המחקר נועד 

 שיפורה. 

 מתודולוגיה 
ימוד תשע"ג. גננות שהשתתפו בתכנית בסוף שנת הל 41-במסגרת המחקר הועברו שאלוני עמדות ל

הורים ונערכו תצפיות בפעילויות בגנים. כלי המחקר פותחו במיוחד  25-כמו כן, הועברו שאלונים ל

וח אוריינות מדעית בקרב ילדי הגן, תרומת התכנית לפית: באיםעבור המחקר ובחנו את המשתנים ה

היקף ות בפעילות, הגננרמת מעורבות הורים ויתוח אוריינות מדעית בגן ובגננות, תרומת התכנית לפ

  . איכות וטיב מערכי השיעוריםוכן  עמדות כלליות כלפי התכנית , הפעילות

 ממצאים עיקריים 

 לפיתוח סקרנות בקרב ילדים בתחומי  תרמההשתתפות בתכנית לפי דיווחי הגננות נראה ש

 גבר קצב ותדירותמהגננות טוענת כי  95% בתוך כך, הטבע והמדעים ולפיתוח חשיבה מדעית.

הילדים בגן מתבוננים כמו כן, לדבריהן, הפיזי שסביבם. של ילדי הגן אודות העולם  השאלות

נית תרמה מהגננות דיווחו כי התכ 92%-כיותר ועוקבים אחרי תופעות שקורות סביבם בטבע. 

לפיתוח של מיומנויות חשיבה. כך למשל, טענו הגננות כי הילדים מבטאים הבנה של עקרונות 

 מדעיים ומשתמשים בטרמינולוגיות מדעיות. 

 

 



  
 

  (N=39)השפעת התכנית על הילדים  לפי דיווח הגננות 

 
 ויים שחלו בילדיםשיעור הגננות שהסכימו עם ההיגדים המתייחסים לשינ*

 

  בתחומי המדעים וגם  התכנית תורמת להרחבת הידע של הילדיםלפי דיווחי ההורים והגננות

כראייה לכך, בשאלות הידע שהועברו לילדים באמצעות ההורים . עצמן הגננותבמקביל של 

 . (80%) 7שאלות מתוך  5.6נכונה על הילדים ענו בממוצע, 

 מהגננות  60%-למעלה מרמת האוריינות המדעית של הגן.  התכנית משפיעה במידה מסוימת על

דיווחו כי התכנית הגבירה את העיסוק שלהן בפועל בתכנים מדעיים, הרחיבה את ידיעותיהן וכן 

 עודדה הקמה של  פינות מדעים בגן.  

  לפי דיווחי ההורים הכלים שמועברים בתכנית אינם מתורגמים לעשייה חינוכית בבית. ההורים

 למדעים. כמו כן, ברמת העניין והסקרנות שחלו אצל הילדיםוחו על שינויים משמעותיים לא דיו
עושים שימוש מועט בדפי העזר ו ית יותר פעילויות הקשורות למדעים,אינם מבצעים בב הם

 הגננת. שמחלקת

  קוהרנטי ולוגי )חזרה,  במפגשים הוא תהליך ההוראהמניתוח התצפית שנערכה בגנים עלה כי

שימוש  קייםהסבר, שאלות, התנסות(. יחד עם זאת, חסר היה סיכום של העשייה.   הקדמה,

תהליך יחד עם זאת, המחשה, התנסות(.  בעקרונות למידה משמעותיים )למידה דרך משחק, 

חלק מהפעילויות  ה ופחות חקר. בתוך כך ,במתכונת של הרצאהוא יותר ההוראה בתכנית 

וכן נעשה מעבר מהיר מנושא  דמות למידה תוך גילויהמוחשיות לא מספיק מעשיות ולא מק

 לנושא. 

 מסקנות והמלצות
וכן ישנה השפעה על  טבע ובתופעות במדעים יותר מתעניינים הילדיםניכר כי בעקבות התכנית  

 .  בבית נצפית ואיננה הגן לזמן מוגבלת הילדים התעניינותהאוריינות המדעית בגן. יחד עם זאת, 

 עיקר ההמלצות:

 דרג את תכנית הלימודים ולבסס אותה על עקרונות למידת החקרלש 

  לשפר את רמת המעורבות של ההורים בתכנית על ידי זימון מפגשים, העברת חומרי מידע וקיום

 פעילות מדעית משותפת עם הילדים בגן או בבית.

 .להוסיף תכנים של למידה חווייתית, למשל עבודות יצירה בנושא מדעים 

 ות להמשיך בפעילות המדעית גם בתום התכנית וליצור פינת מדעים בגן.לעודד את הגננ 

 


