
 
 

 

 חוגי מדעים בשיתוף משרד המדע

 תקציר מנהלים

 2016 פברואר
 
 

 תיאור התכנית

בית יציב מפעיל חוגים מדעיים בתחום האסטרונומיה והפיסיקה לכיתות ז' עד ט', כיוזמה 

קרן רש"י ומשרד המדע. מטרת החוגים הינה לפתח ידע וסקרנות בתחומי  עםמשותפת 

המדעים והטכנולוגיה ולהגביר את המוטיבציה ללמוד מדעים ברמה מוגברת בתיכון ולעסוק 

במדעים בעתיד. שיטת ההדרכה בחוגים מבוססת על עקרונות למידה פעילה וחווייתית 

 וב של טכנולוגיות מידע. הכוללת משחקים, טיולים, הפעלות, משימות ושיל

 מטרת ההערכה 

דיווח  וכן ,מידע היכול לתרום לשיפורה ומתןבחינת המידה בה התכנית משיגה את מטרותיה 

 לשותפים.

 מתודולוגיה 

פותח שאלון משוב על התכנית, אשר הופץ כסקר מקוון לכלל המשתתפים. השאלון עסק 

תמונת עתיד מדעית, שביעות רצון בתרומה הנתפסת של ההשתתפות, עמדות כלפי מדעים, 

משתתפים מהם עשרה בנים ושלוש  13מהתכנית, הישגים לימודיים ועוד. על הסקר השיבו 

 תלמידי כיתה ח' ותלמיד כיתה ט' אחד. 4שמונה תלמידי כיתה ז',  ;בנות

 ממצאים עיקריים

 ניתוח השפעת התכנית על המשתתפים העלה כי מחצית מהמשתתפים דיווחו על תרומה 

גבוהה של התכנית לסקרנות המדעית שלהם, להבנתם את הנושאים בהם עסק החוג 

כוונות  חיזוקולהישגיהם בתחום המדעים. שישה מהמשתתפים העידו כי החוג תרם ל

עתידיות להשתלב בלימודים הקשורים במדעים ובטכנולוגיה.  ההשתתפות בחוגים הינה 

כבר זיקה חיובית לתחום העניין ולרצון  וולונטרית ויש להניח כי מי שמשתתף בהם יש לו

 להעמיק בו. 

  המשתתפים דיווחו על שביעות הרצון שלהם ממרכיבים שונים של הפעילות. שביעות רצון

גבוהה במיוחד הייתה מהמדריכים ומההסברים שנתנו במפגשים. לצד זאת, רק מחצית 

עילויות שמציעים מהמשתתפים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מהעשרת הידע ומגוון הפ

 החוגים. כמחצית מהמשתתפים דיווחו על שביעות רצון כללית והנאה מהפעילות. 

 

  



 אחוז המדווחים על תרומה נתפסת גבוהה של התכנית

(N=13)  

 

 מסקנות והמלצות

  שיעור המשיבים הנמוך מקשה על הסקת מסקנות מהסקר. עם זאת, מחצית

משהמשתתפים ציינו את תרומת הפעילות להעשרת הידע שלהם, להבנה שלהם ולעניין 

 שלהם להמשיך ולעסוק בנושא. 

  מרבית המשתתפים שבעי רצון מההדרכה ומהסברים הניתנים במהלך הפעילות. שביעות

( פחות גם בתשובה לשאלה פתוחה)ות עצמן, שנתפסות רצון פחותה נרשמה מהפעילוי

מגוונות ומעניינות. בהקשר זה עולה הצורך בפעילות מגוונת הכוללת יותר התנסויות 

וחשיפה לתכנים שאינם נלמדים בבית הספר ויכולים ליצור עניין רב יותר בקרב 

 המשתתפים. 
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 תיאור התכנית

מקיים במהלך שנת הלימודים חוגי העשרה בבית יציב המרכז החוויתי ללימוד אנגלית 

באנגלית לתלמידי כיתות א' עד ז' מיישובי הדרום בשעות אחר הצהריים. תכנית הלימודים 

מחוזית על לימודי קחת הבחוגים מאושרת על ידי הנהלת מחוז דרום במשרד החינוך והמפ

הוראה בחוגים מבוססת על עקרונות למידה פעילה וחווייתית הכוללת שיטת ה .אנגלית

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

 מטרת המחקר 

מטרת המחקר הייתה לבחון את המידה שבה התכנית משיגה את מטרותיה בטווח הקצר וכן 

  לספק מידע לשם שיפור התכנית.

 שיטת המחקר

ו' בתחילת התכנית -המחקר פותח שאלון שהועבר כסקר מקוון לתלמידי כיתות ב'לצורך 

(N=46( ולקראת סיומה )N=81 ההיגדים בשאלון התייחסו להישגי התלמידים ולתפקוד .)

שלהם באנגלית ובתלמידאות, לאופן בו הם תופסים את יכולתם הם ואת התרומה של 

 חוג. הפעילות עבורם וכן את שביעות הרצון שלהם מה

 ממצאים עיקריים

 הצביעו על כך שמרבית המשתתפים בחוג מאופיינים  השנה בתחילת התלמידים עמדות

-(, עמדות חיוביות ללימוד אנגלית ותחושת מסוגלות גבוהה )כ84%במוטיבציה גבוהה )

כי הם בין התלמידים המצליחים בתחום זה  שני המדדים(. למעלה ממחצית העידוב 70%

בתחושת המסוגלות  8%בכיתתם. בהשוואה בין תחילת השנה לסופה נמצא שיפור של 

 של התלמידים ובאופן בו הם ממוקמים ביחס לעמיתיהם לכיתה. 

 באנגלית, הן  התלמידים השתפרו מיומנויות בהשוואה בין המדידות נמצא כי בסוף השנה

( ובמידת 8%( והן במיומנויות דיבור והבנה )13%והכתיבה )שיפור של  הקריאה במיומנויות

 (.8%מה גם בהיבטים של תלמידאות )

 
  



 *אחוז המדווחים על תפקוד גבוה במדדים המצביעים על אפקטיביות התכנית: 1תרשים 

 היגדיםשיעור המסכימים הממוצע עם ה *

 

  כי השתתפותם בתכנית הסבה להם הנאה ותרמה כשני שלישים מהתלמידים העידו

להיבטים של תלמידאות. למעלה ממחצית הצביעו על תרומה גבוהה של התכנית לדיבור 

 . באנגלית ולהבנה, לקריאה ולכתיבה וכן להיבטים הקשורים בתכנים והדרכה

 
 * (N=66) המשתתפים תפיסות לפי התכנית : תרומת2תרשים 

 

 השונים בהיבטים מאוד רבה או רבה במידה להם תרם שהחוג שטענו התלמידים שיעור *

 
 והם ימליצו לחבריהם  בתכנית מהשתתפות רצון שבעי רובם כי עולה, התלמידים מדיווחי

 .להשתתף בה

 והמלצות מסקנות

 התוצאה במדדי באנגלית. פחות מכך המשתתפים של יכולותבו חל שיפור במיומנויות כי ניכר

האנגלית, אשר היו גבוהים כבר בתחילת  מקצוע כלפי ועמדות יכולות, ידע ברכישת הקשורים

דרכם בחוג. כמו כן, מחצית מהתלמידים העידו על תרומת התכנית לשיפור בהישגיהם. עם 

זאת, בהינתן שקבוצת הלומדים הינה קבוצה "חזקה" מבחינת יכולות ומוטיבציה, סביר להניח 

הישגיהם, מה גם שמגבלות המחקר בעת הזאת כי התכנית איננה הגורם היחיד שהשפיע על 

 לשלול זאת.  ותלא מאפשר

מומלץ להרחיב את השתתפותם של תלמידים מתקשים היכולים ליהנות מהפעילות ולחוות 

באמצעותה חוויה חיובית מלימוד אנגלית. המלצה נוספת עולה מדברי התלמידים המציעים 

 גון משחקים וסרטים. לשפר את המפגשים באמצעות פעילויות חווייתיות כ
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 קריאה וכתיבה תכנים והדרכה דיבור והבנה כיף והנאה תלמידאות


