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 ארגון הלמידה  





 רקע 
  STEMלימוד סביב פרויקט טכנולוגי בגישת 

 

 

הנדסה , טכנולוגיה, מציין שילוב של מדע STEM המושג •

 .ומתמטיקה

Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ) 

 

 ASEEהאגודה האמריקאית לחינוך הנדסי •

(The American Society for Engineering Education)  

  SETM מדגישה את הצורך באוריינות טכנולוגית המבוססת על 

 .במהירותבעולם המודרני שמשתנה להשתלבות 

(Douglas, Iversen, and Kalyandurg, 2004) 
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 :שתי מטרות בסיסיות לאימוץ בגישה זו בחינוך

את יכולת תלמידים להתמודד עם פתרון  לטפח : המטרה הראשונה  •

ידע זה  וליישם STEM  -בעיות מורכבות הנפוצות בתחומי ה

 .   בפתרונות יצירתיים של בעיות מחיי בחיי היומיום

את מספר התלמידים הממשיכים בקריירה  להרחיב : השנייההמטרה  •

ובכך לחזק את היכולת  , הנדסה ומתמטיקה, טכנולוגיה, בתחומי המדע

 .  החדשנית של כוח העבודה בעולם המערבי

שתי המטרות נועדו ולעזור לפרט להשיג ביטחון כלכלי ולשפר את 

 .התחרות הגלובלית של כלכלת המערב
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להוות מסגרת טבעית  עשוי למידה סביב פרויקט טכנולוגי 

 :STEMללימוד בגישת 

הטכנולוגיה המודרנית נשענת בחוזקה על ידע במדע  •

 .  ומתמטיקה

 

מהנדסים ואנשי מקצוע טכניים עוסקים במשימות  •

 -SETM.ביומיומיות הדורשים ידע ותוכן 

 

  (Sadler, Coyle, and Schwartz, 2000)  



   STEMההנחיה של /עקרונות ההוראה
 .לבעיותבהסבר תופעות או בעיצוב פתרונות התמקדות •

 .משמעתייםליבה למידה של רעיונות . א: משלבת( מימדתלת )3D גישת  ה•

 והנדסיותמדעיות שיטות . ב                                                  

 מושגים חוצים. ג                                                   

 הנחיה בונה•

 הבניה לאורך זמן –קוהרנטיות •

 

 

                                                                                                         ( (Krajik, 2015 



 ?הצורך ברעיונות ליבה

 :הלמידהאת דרך הנוכחית משנה המסגרת 

להתמקדות  רב של עובדות שאינן קשורות אחת לשנייה מביזור על ידי הצגת ממספר 

מצומצם של רעיונות ליבה בהם התלמידים יכולים להיעזר על מנת להסביר למספר 

 .תופעות ולפתור בעיות

 



 ייחודיות של רעיונות ליבה

 יותרמעמיקה , יותרברורה , כמות קטנה יותר•

 לתלמידים לפתח הבנה שיכולה לשמש לפתרון בעיות והסבר תופעותמאפשרת •

 לתופעות והסבר למגוון תופעותסיבות למתן , חשיבהככלי משמשת •



 ?מדוע רעיונות ליבה

ומומחים מבנים ידע סביב למסגרות  מהנדסים , מדענים•

מארגנים ומבנים מידע  , מבצעים תצפיות, בעיותפותרים . )מושגיות

 (חדש

מושגים  הם גורמי משיכה למסגרות המשלבות רעיונות ליבה •

 להבנה משמעותיתהתורמים קרובים ועקרונות 

 



 ?מדוע משתמשים ברעיונות חוצים

 נקודות המדע מספקות רעיונות חוצים חשובים לכל דיסציפלינות 

 .תופעהשונות דרכן ניתן לבחון מבט 

 "רעיונות חוצים"דרכים לשימוש ב

 ותוצאהסיבה 1.

 פרופורציה וכמות, סולם מדידה2.

 מערכות ומודלים3.

 ותפקודמבנה 4.

 יציבות ושינוי5.

 



 ?מה המיוחד ברעיונות חוצים

 דרכים מגוונות להסתכל על תופעה•

המדע וקידומם  רעיונות חשובים הקשורים למהות •

 טכנולוגיה  /בעזרת הנדסה

 שונות( תחומי דעת)חיבור בין דיסציפלינות •

 מטפח הרגלים לפיתוח החשיבה•

 מאפשר קידום יזמי ושיווקי•



 מדע והנדסה

הדרכים הרבות בהן מדענים ומהנדסים פועלים על מנת ללמד  

 את העולם הטבעי ולעצבו
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 שאילת שאלות והגדרת בעיות 

 פיתוח ושימוש במודלים

    תכנון והוצאה לפועל של  

 מחקר ועיצוב רעיונות

 יזמות ושיווק

שימוש בחשיבה מתמטית  

 וחישוביות

 בנית  טיעונים ועיצוב רעיונות

 מתוך ממצאים

הערכה והעברה של מידע, השגה  

 ניתוח ועיבוד נתונים



 למידה תלת ממדית: שילוב תוכן ותרגול מעשי על מנת להבנות ידע

טכנולוגים נלמדים בצורה  /רעיונות מדעיים•

הטובה ביותר כאשר התלמידים מחויבים  

 לתרגול

התרגול נלמד בצורה הטובה ביותר  •

כאשר התלמידים משתמשים בהם על  

 טכנולוגיים/מנת ליישם רעיונות מדעיים

תיכון ותרגול מעשי יוצרים למידה תלת •

 ממדית

רעיונות  
 ליבה

 תרגול מעשי

 מושגים חוצים











 STEMשל  מימדדוגמא למבנה של פוסטר כמטלת סיכום המאגדת את גישת ההוראה התלת 
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