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 תיאור התכנית
לתלמידי מקיים לאורך כל שנת הלימודים חוגי העשרה בבית יציב המרכז החוויתי ללימוד אנגלית 

 משרד החינוך ידי-לתכנית הלימודים מאושרת עכיתות א' עד ז' בדרום בשעות אחר הצהריים. 

מבוססת על עקרונות למידה פעילה וחווייתית  התכנית .בתמיכת מפקחת המחוז לאנגליתפועלת ו

 הכוללת משחקים, טיולים, הפעלות, משימות ושילוב של טכנולוגיות מידע.  

 מטרת המחקר 
מטרת המחקר הייתה לבחון את המידה שבה התכנית משיגה את מטרותיה וכן לספק למפעילי 

 ית במידת הצורך.התכנית אינפורמציה שתעזור להם לעצב ולשפר את התכנ

 שיטת המחקר

. ,(N=33) ובסיומה( N=56בסמוך לתחילת התכנית )לתלמידים לצורך המחקר פותח שאלון  שהועבר 

 נבחנה התכנית אפקטיביותו ,השני במועד וגם הראשון במועד גם השאלון על השיבו תלמידים 24

 ושביעות הנתפסת התרומה נבחנה כאשר. ובסופה השנה בתחילת יהםתשובות השוואת באמצעות

 לקראת השאלון על שהשיבו התלמידים כל של תשובותיהם בחשבון נלקחו, מהחוג התלמידים רצון

 .השנה סוף

 ממצאים עיקריים

  כאשר סופה לא העלתה הבדלים משמעותייםובהשוואת עמדות התלמידים בתחילת השנה ,

תחושות התלמידים לגבי היכולות שלהם באנגלית גבוהות. כך למשל, כבר  בשני המועדים היו

מהתלמידים כי הם נמנים עם הטובים באנגלית מבני  68%-בתחילת שנת הלימודים טענו כ

דיווחו על מסוגלות גבוהה להצליח בלימודי האנגלית. ייתכן  88%-במקביל לכך כ .כיתתם

 בעובדה שהשאלונים הועברו כמה שבועות לאחר תחילת התכנית.  קשורים הוממצאים אל

  .מרבית המשתתפים סברו כי השתתפות בתכנית תרמה לשיפור המיומנויות שלהם באנגלית

 58%בנוסף, נראה כי התרומה המשמעותית ביותר מתייחסת למיומנויות קריאה, הבנה וכתיבה. 

 מה במידה רבה לשיפור הישגיהם הלימודיים. ים דיווחו כי השתתפות בתכנית תרלמידמה

  



 *(N=32)תרומת התכנית לפי תפיסות המשתתפים 

* 

 ים שטענו שהחוג תרם להם במידה רבה או רבה מאוד בהיבטים השוניםלמידתשיעור ה

 

 ת והפעילוי םמדיווחי התלמידים עולה כי רובם שבעי רצון מהשתתפות בתכנית וכי לתפיסת

נהנו  61%-, ומהמשתתפים טענו שהשיעורים היו מעניינים 59%בתכנית הן איכותיות. כך למשל, 

 להגיע לחוג. 

 מסקנות והמלצות
השתתפות בתכנית תורמת לשיפור המיומנויות והיכולות של המשתתפים באנגלית.  יחד עם נראה כי 

כולות ועמדות כלפי מקצוע זאת, לא נמצא שינוי משמעותי במדדי התוצאה הקשורים ברכישת ידע, י

לפי דיווחי התלמידים, אך  האנגלית. אמנם נצפתה עלייה במספר יכולות )קריאה, דיבור והבנה(

לא חלו שינויים משמעותיים בבדיקה של סוף שיפור זה לתכנית. מומלץ לבחון מדוע קשה לייחס 

 נמוכהלמידים דיווחו על שביעות רצון מהתכמו כן יש לבחון מדוע חלק שנה ביחס לתחילת השנה. ה

 . יחסית

 

 

 

 

 

  

60% 59% 58% 56% 
51% 48% 

41% 

השתתפות   דיבור כתיבה שיפור בציונים הבנת אנגלית קריאה
 בכיתה

רכישת ידע  
 ייחודי
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 תיאור התכנית 
רפואה, כימיה,  חוגי , ביניהםמפעיל מגוון חוגים מדעיים וטכנולוגיים לכיתות א' עד ט'בית יציב 

במדעים וטכנולוגיה  עניין. מטרת החוגים הינה לפתח ידע ורובוטיקה, אסטרונומיה, מחשבים ועוד

ולהגביר את המוטיבציה ללמוד מדעים ברמה מוגברת בתיכון ולעסוק במדעים בעתיד. שיטת 

לים, הפעלות, ההדרכה בחוגים מבוססת על עקרונות למידה פעילה וחווייתית הכוללת משחקים, טיו

 ימות ושילוב של טכנולוגיות מידע.מש

 מטרת המחקר 
מטרת המחקר הייתה לבחון את המידה שבה התכנית משיגה את מטרותיה וכן לספק למפעילי 

 .התוולשפר אהתכנית אינפורמציה שתעזור להם לעצב 

 מתודולוגיה 
נבחנה התרומה הנתפסת  בהם לאו שאלונים מקווניםיבסופה מ 88-ותלמידים בתחילת השנה  139

של ההשתתפות, עמדות כלפי מדעים, תמונת עתיד מדעית, שביעות רצון מהתכנית, הישגים 

 לימודיים ועוד. 

 ממצאים עיקריים

 קשורה בשיפור הידע  הניתוח השפעת התכנית על המשתתפים העלה כי התרומה המרכזית של

וההבנה של המשתתפים בתחומים שבהם עוסקים החוגים. למשל, כשלושה רבעים מן 

ם סברו כי המשתתפים טענו כי בזכות התכנית הועשר הידע שלהם. מנגד, רק מחצית מה

טיפוח כוונות עתידיות להשתלב להישגיהם הלימודיים ו ההשתתפות בחוג תרמה לשיפור

 מדעים וטכנולוגיה.  בלימודי

 *)N=78 (לפי המשתתפיםתרומתה הנתפסת של התכנית 

 

 השונים דיםדבמ רבה במידה להם תרמה שהתכנית השנה בסוף שטענו התלמידים שיעור *

72% 

59% 56% 55% 
50% 48% 46% 

הבנת מדע   העשרת הידע

 לעומק

התעניינות במדע  

 וטכנולוגיה

כוונה לעסוק  עלייה בציונים

 במדע בעתיד

כוונה ללמוד  רצון ללמוד מדע

 מדע באקדמיה



 מהמשתתפים דיווחו  80%-איכות ההדרכה נתפסת על ידי המשתתפים כגבוהה. למשל, למעלה מ

 שהמדריכים שלהם היו מקצועיים, מובנים ומסבירי פנים. 

 מהמשתתפים טענו כי  74%-שביעות הרצון מהפעילויות נמצאה גם היא גבוהה. למשל, למעלה מ

דיווחו שהם חוו רגעים משעממים במסגרת  56%-הפעילויות היו מגוונת ומהנות. יחד עם זאת, כ

 התכנית. 

  מהמשתתפים היו  73%גם שביעות הרצון הכללית מהתכנית נמצאה  גבוהה יחסית. למשל, מעל

 ממליצים על החוג לחבריהם ושמחים על העובדה שבחרו להירשם לחוג. 

 מה נתפסת, הישגים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין החוגים במדדי התוצאה השונים: תרו

 לימודיים, שביעות רצון ואיכות הדרכה.  

 מסקנות והמלצות
, ופחות בטיפוח משמעותי של סקרנות נראה כי התרומה העיקרית של התכנית היא בהעשרת הידע

ומוטיבציה ללימוד ועיסוק במדעים בעתיד. כמו כן, לא נצפו שינויים בתפיסות ועמדות התלמידים 

ם זאת, ניכר כי מרבית המשתתפים שבעי רצון מהפעילות ומההדרכה. מומלץ לכן כלפי מדעים. יחד ע

 של התלמידים לעסוק במדעים בעתיד הקרוב והרחוק.לשים דגש בתכניות על הגברת המוטיבציה 


