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מדע אזרחי סביבתי בבית הספר
תוכנית הגלוב כמנוף לפיתוח דמות הבוגר והבוגרת 2030
ד"ר נירית לביא אלון  ,1חני פלג  , 2רפאלה בביש
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שילוב מחקר אותנטי ורלוונטי במסגרת מדע אזרחי
בבתי הספר ,יכול להניב מגוון של תכנים ,ערכים
ומיומנויות ,שמשרד החינוך מבקש להקנות לבוגריו.
מה משותף לחקר עננים ,מדידות מזג האוויר ,חקר
השינה ,תצפיות בציפורים ,מעקב אחר יונקים קטנים,
חזירי בר או מדוזות ,לבין השאיפה של מערכת החינוך
להכין את תלמידיה לחייהם הבוגרים ,כשהם בעלי
ידע ,כישורים ומיומנויות שיאפשרו להם לממש את
הפוטנציאל שלהם ,ולהיות אזרחים מודעים ומועילים
לחברה ולסביבה?
לכאורה ,הקשר נראה קלוש .בפועל ,שילוב תלמידים
במחקר אותנטי רלוונטי במסגרת מדע אזרחי סביבתי,
יכול להניב מגוון של מיומנויות שמשרד החינוך מבקש
להקנות לבוגריו.
מהו מדע אזרחי? כיצד הוא משתלב בבית הספר
ואלו מיומנויות תלמידים יכולים לרכוש? בשאלות
אלה עוסק המאמר ,באמצעות הדגמת הפוטנציאל
של "תוכנית גלוב הבינלאומית" לפיתוח דמות הבוגר
והבוגרת.
במאמר שלושה חלקים :הצגת התחום מדע אזרחי
ושילובו בחינוך ,הצגת "תוכנית גלוב הבינלאומית"
כדוגמה לפרויקט חינוכי של מדע אזרחי והצגת
הפוטנציאל שלה לפיתוח דמות הבוגר והבוגרת 2030
(משרד החינוך).

חלק א :מדע אזרחי
במדע אזרחי האזרחים המתנדבים לוקחים
חלק במחקרים שונים ומגוונים ובכך
מסייעים בגילויים חדשים ובקידום הידע
האנושי.
מדע אזרחי הוא תחום מתפתח במדע ובחינוך המדעי
שבו אזרחים ומדענים משתפים פעולה בשלבים השונים
של המחקר המדעי ,כמו בשאילת שאלות ,באיסוף
נתונים ,בניתוח הנתונים או בפרסומם (Silvertown,
 .)2009האזרחים המתנדבים לוקחים חלק במחקרים
שונים ומגוונים ובכך מסייעים בגילויים חדשים ובקידום
הידע האנושי.
אחד התחומים המרכזיים שנהנה מפירות המדע
האזרחי הוא תחום האקולוגיה  -ניטור המגוון הביולוגי,
זיהוי מיני בעלי חיים וצמחים ,ניטור אוכלוסיות ותחומי
תפוצתן וכן תחום הסביבה  -ניטור זיהומי אוויר ,זיהום
מים ,איתור מפגעים ועוד .תחומים אלו דורשים בסיס
מידע נרחב שעל פי רוב קשה למדענים להשיגו,

 1ד"ר נירית לביאי אלון ,מנהלת את בידינו ,מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות ,מרצה וחוקרת בפקולטה לחינוך למדע
וטכנולוגיה ,הטכניון ,מרכז  TCSSלמדע אזרחי בבית הספר ,רכזת מדע אזרחי בחברה להגנת הטבע.
 2חני פלג :ממונה ארצית לחינוך לקיימות ,אגף א' למדעים ,מזכירות פדגוגית משרד החינוך ,מדריכה פדגוגית מכללת אורנים.
 3רפאלה בביש :מנהלת תוכנית גלוב ישראל ,אגף א' למדעים ,מזכירות פדגוגית משרד החינוך ,מדריכה פדגוגית במכללה
האקדמית בית ברל.
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בהעדר המשאבים הנדרשים והם פונים לעזרת הציבור.
המידע ,שמתקבל ממדע אזרחי ,מסייע בניהול משאבי
הטבע ,בקביעת מדיניות ובפתרון בעיות .גם בתחומים
נוספים כמו אסטרונומיה ,ביולוגיה ,מדעי החברה,
רפואה ובריאות הציבור המדע האזרחי תורם תרומה
להתפתחות המדעית ולגילויים חדשים & (Conard
& Hilchey, 2011 ; McKinley et al., 2017; Kullenberg
.)Kasperowski, 2016
תחום המדע האזרחי התקדם והתרחב מאוד בשנים
האחרונות בזכות גורמים כגון :היכולת לשלוח דיווחים
ישירות אל המדענים בעזרת המחשב או הטלפון
החכם מכל מקום ובכל זמן ,שיפור האמצעים לבדיקת
מהימנות הנתונים שמתקבלים ,המודעות הגוברת של
מדענים ונכונותם לקחת חלק במדע האזרחי והשקעות
של גופים ציבוריים בתחום (.)Newman et al., 2012
מידת המעורבות של האזרחים שמתנדבים בפרויקט
משתנה מפרויקט לפרויקט .מרבית הפרויקטים של
המדע האזרחי בישראל ובעולם נוצרו על ידי מדענים
המעוניינים בעזרת הציבור ,על פי רוב באיסוף מידע
או בניתוח שלו .במקרה כזה ,המדענים יוזמים את
הפרויקט ומזמינים את הציבור הרחב או בעלי מומחיות
מסוימת (כמו חובבי מטאורולוגיה ,חובבי אסטרונומיה,
חובבי פרפרים  /ציפורים וכדומה) להשתתף ולסייע.
במקרים אלו ,רמת המעורבות של המתנדבים היא
נמוכה יחסית והם רק תורמים לפרויקטים.
לעיתים ,דווקא האזרחים הם בעלי העניין בתופעה
מקומית או בעיה סביבתית והם יוזמי המחקר  -מנסחים
את השאלות שמעניינות אותם ומגייסים חוקרים לסיוע
בתכנון המחקר ובביצועו .בפרויקטים כאלו רמת
המעורבות שלהם גבוהה והמתנדבים שותפים ביצירת
הפרויקטים עם המדענים ( .)Bonney et al., 2009גם
מורים ותלמידים יכולים ליזום מחקר של מדע אזרחי.
כך לדוגמה ,בחודש דצמבר  ,2020הושק פיילוט
לניטור של מיקרו-פלסטיק במי הים התיכון .היוזמה
לפיתוח פרוטוקול זה הייתה של מורים המשתתפים
בתוכנית הגלוב באיטליה ,שיחד עם חוקרים בנאס״א,
ובאוניברסיטה באוסטרליה ,פיתחו פרוטוקול ניטור
שישמש למחקר אוקיינוסים.

תרומת המדע האזרחי ללמידה
המעורבות הגוברת במדע אזרחי מייצרת
הבנה טובה יותר של מדע ותהליכים
מדעיים ,מובילה להערכה כלפי מדענים,
ומקדמת בסיס נתונים תקף יותר לקבלת
החלטות מושכלות.
המחקר על מדע אזרחי התפתח מאוד בשנים האחרונות
ואנו יודעים יותר על המניעים של מתנדבים להשתתף
במדע אזרחי ועל התועלות השונות המתקבלות .טענה
מרכזית היא שחסרים כלים להערכה של תוצאות הלמידה
לאחר השתתפות במדע אזרחי .למרות זאת נעשו ניסיונות
רבים להעריך תוצאות למידה ולרכז סקירות בנושא
(Jordan et al., 2011; Kelemen-Finan, Scheuch & Winter,
2018 ; Peter, Diekötter & Kremer, 2019 ; Phillips et al, 2018).
תוצאות למידה מרכזיות שנמצאו הן:
• ידע ומודעות  -רכישת ידע חדש ,הבנה של מושגים
מדעיים ,פיתוח אוריינות מדעית ,הבנת תהליכים
מדעיים ומהות המדע.
• מיומנויות חקר  -ההתנסות במדע אזרחי תורמת
לפיתוח מיומנויות כגון שאילת שאלות ,העלאת
השערות ,שימוש במודלים ,בניית מערך חקר,
איסוף נתונים ,עיבוד וארגון תוצאות ,בניית טיעונים
מדעיים ,הסקת מסקנות ,תקשורת המדע ונוספות.
• עניין במדע ומוטיבציה לתחום  -ההשתתפות
במדע אזרחי יכולה לעורר עניין במדע ובסביבה
ואפילו להוביל לבחירת קריירה מקצועית בתחום.
• מסוגלות עצמית  -העיסוק במדע אזרחי מעוררת
את תחושת בטחון ואמונה בקרב המשתתפים בידע
וביכולות שלהם לעסוק במדע.
• שינוי בעמדות ובהתנהגות  -המשתתפים במדע
אזרחי מפתחים ומשנים עמדות ביחס לסוגיות
שבמוקד המחקר וביחס למדע בכלל .בחקר של
פרויקטים של מדע אזרחי בנושאי אקולוגיה וסביבה
נמצאו פרויקטים שהובילו לשינויים התנהגותיים
גלובליים ,כמו פעולות להקטנת טביעת הרגל
האקולוגית ,שינויים מקומיים ,כמו פעילויות לטיפוח
ושמירת הסביבה המקומית ,הצטרפות למיזמים
נוספים של מדע אזרחי ולגופים סביבתיים ,תמיכה
במאבקים סביבתיים ואפילו שינויים משמעותיים
באורח החיים ,כמו מעבר לצמחונות וטבעונות.
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רבים מהמתנדבים מעידים על תחושת העצמה והם
נהנים מיכולתם להשתתף ולתרום למדע או לשמירת
הטבע .ברמת החברה ,המעורבות הגוברת במדע אזרחי
מייצרת הבנה טובה יותר של מדע ותהליכים מדעיים,
מובילה להערכה כלפי מדענים ,מקדמת בסיס טוב
יותר לקבלת החלטות .כמו כן ,השתתפות במדע אזרחי
תורמת ליצירת קהילה ,מעורבות בסוגיות מקומיות,
מעורבות אזרחית ,ולעיתים גם לפיתוח אחריות
סביבתית (.)McKinley et al., 2017

מדע אזרחי בחינוך
ידע משותף לגבי עיצוב והפעלת פרויקטים
של מדע אזרחי במסגרות חינוך יכול
לשמש אנשי חינוך או מובילי פרויקטים
בבואם לעצב מיזמים חדשים של מדע
אזרחי בבית הספר.
הכרה בתועלות הרבות של המדע האזרחי הביאה
להרחבת התנסויות כאלה גם במישור החינוכי,
בהשתתפות תלמידים ונוער במסגרות פורמליות ,כחלק
מתוכנית הלימודים או לא פורמליות ,בפעילויות בחירה
והעשרה .מעבר להיבטים שנסקרו לעיל ,אשר רלוונטיים
לתלמידים המשתתפים במדע האזרחי ,גם המורים
יוצאים נשכרים מהשתתפות במדע אזרחי  -הם זוכים
להתפתחות מקצועית ,ללמוד תכנים חדשים ,להרחיב
מעגלי עבודה עם מדענים וקהילה ,לגוון בשיטות
ההוראה ,להבין לעומק את תהליך החקר והוראתו Levy,
).4 )Tal, Levin-Peled & 2019
בשנת  ,2018הוקם בישראל מרכז מחקר למדע אזרחי
בבית הספר ,(TCSS( Taking Citizen Science to School
בשיתוף של אוניברסיטת חיפה והטכניון (https://
 .)www.tcss.centerמטרתו לעודד שילוב מדע אזרחי
בבית הספר ולבחון את התרומה של ההשתתפות
בפרויקטים ללמידה משמעותית של מדעים ,לבחון
את דרכי העיצוב של תוכניות חינוכיות של מדע אזרחי
ואת הידע השיתופי שנוצר המימוש הפרויקטים הללו.
לשם כך ,הוקמה קהילה הכוללת מורים ואנשי חינוך,
מדענים וגופים העוסקים במדע אזרחי ,חוקרי חינוך
ומתעניינים .ביחד ,נוצר בקהילה ידע משותף לגבי
עיצוב והפעלה של פרויקטים של מדע אזרחי .הידע
שנצבר מתואר באמצעות סיפורי הפעלה של מדע

(http://insights.

אזרחי ומתורגם לעקרונות הפעלה
 )acשיכולים לשמש אנשי חינוך או מובילי פרויקטים
בבואם לעצב מיזמים חדשים של מדע אזרחי בבית
הספר.
פרויקטים שהמרכז מקדם ,הם לדוגמה :חקר עקבות
של יונקים קטנים בשיתוף אסף בן דוד מאוניברסיטת
תל אביב ,חקר השינה בשיתוף פרופ׳ תמר שוחט ופרופ׳
ערן טאובר מאוניברסיטת חיפה ,חקר המדוזות בשיתוף
פרופ' דור אנג'ל וד"ר דור אדליסט מאוניברסיטת
חיפה ,סקר הראדון בשיתוף פרופ' קונסטנטין קובלר
מהטכניון ופרויקטים נוספים .המרכז מציע תמיכה
למורים החברים בקהילה המעוניינים להפעיל מדע
אזרחי בבית ספרם וכן יחידות הוראה ,פרסומים
ומקורות עזר נוספים .מחקרים נוספים המתקיימים
בישראל ומזמינים השתתפות של תלמידים הם למשל:
חקר צניפות של תנשמות ,פרויקט המיקרוביום של
הצמחים ,חקר צופיות ,חמציצים ועוד.

חלק ב :תוכנית גלוב
תוכנית גלוב היא תוכנית בינלאומית מקוונת,
המאפשרת להיות חלק מקהילת המדע
העולמית .השתתפות במחקרים בינלאומיים
באמצעות תשתית מתוקשבת מאפשרת
לנטר נתונים הקשורים לתופעות על פני
כדור הארץ.
גלוב היא תוכנית למדע אזרחי ,מהגדולות והוותיקות
בעולם .ראשיתה ביום כדור הארץ 22 ,באפריל.1995 ,
התוכנית מזמנת מפגש בין מדע ,טכנולוגיה ותרבויות.
יוזם התוכנית ,אל גור ,סגן נשיא ארצות הברית לשעבר,
רואה בתוכנית זירה חשובה להתפתחות המדע והחינוך
לשמירת הסביבה" :הבסיס לכל אסטרטגיה לשינוי
הגישה ודרך המחשבה של בני-אדם ביחס לכדור הארץ
צריכה להיות השכנוע שלהם שהסביבה העולמית
אינה חלק מהחצר האחורית ( "...אל גור .)1995 ,בבסיס
התפיסה של תוכנית הגלוב עומדת האמונה שיש ליצור
הזדמנויות להכרות בין תרבויות שונות ,בדגש על ניטור
וחקר משותף .הכרות זו ,תוביל להבנה שאנו חולקים

 4מומלץ לקרוא את המאמר "מורים מתמידים במיזם ספירת הציפורים -מניעים ,גורמים ואתגרים" בגיליון זה
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בעיות סביבתיות דומות ,וכי בעיות רבות אינן מקומיות,
אלא ,חוצות גבולות ובעלות השפעה גלובלית.
תוכנית הגלוב מנוהלת על ידי מרכז המחקר המדעי
המתוקשב במדעי כדור הארץ באוניברסיטת קולורדו,
בחסות סוכנות החלל  .NASAבתוכנית משתתפות
כ 123-מדינות ,כ 4000-בתי ספר מרחבי העולם ומתוכם
כ 120-בתי ספר מישראל .זוהי תוכנית בינלאומית
מקוונת ,המאפשרת להיות חלק מקהילת המדע
העולמית ,באמצעות השתתפות ב 55-פרוטוקולים
שונים של מחקר הניתנים למורה .באתר גלוב העולמי
קיימת תשתית מתוקשבת ,שמאפשרת לנטר נתונים
הקשורים לאקולוגיה ולמדעי הסביבה בכדור הארץ
כגון מדידות שינויי אקלים ,טמפרטורה ,כיסוי עננים
ועוד .כל שינוי המתרחש באחד ממרכיבי האטמוספירה
(כגון עננות ,טמפרטורת אוויר ,לחץ ברומטרי וכמות
חלקיקים באוויר) ובמרכיבי הסביבה הטבעית (כגון:
מים וקרקע) ,משפיעים ישירות על מזג האוויר ועל
תופעות אקלימיות על פני כדור הארץ .שינויים
אקלימיים רבים התרחשו על פני כדור הארץ בעבר
הרחוק והמדענים עוסקים בשאלות הנוגעות לחיזוי
שינויים עתידיים ובהערכות לקראתם ,וכן ,בהשפעת
פעילות האנושות על אקלים כדור הארץ .מדעני גלוב
משתמשים בנתוני גלוב לביצוע מחקריהם ומשתפים
מורים ותלמידים כדי לספק היזון חוזר ,עידוד וייעוץ על
תופעות אקלימיות שונות וסוגיות סביבתיות מגוונות
בתחום הפנולוגי ,האקלימי וההידרולוגי .הסביבה
המתוקשבת באתר גלוב העולמי מהווה אמצעי לחיבור
בין מורים מבתי ספר שונים וכן חיבור לחוקרי נאס"א
או חוקרים מקומיים באקדמיה.
ההוראה במסגרת תוכנית גלוב מקנה תשתית ארוכת
טווח לשינוי איכות ההוראה והלמידה .ידע הנלמד בדרך
החקר ,יישמר בצורה טובה יותר לאורך זמן ויהפוך
לשימושי בהקשרים רבים ,גם מעבר להקשר שבו
הוא נלמד .מרכיב מרכזי בתוכנית הוא מרכיב מעשי
של חקר שיתופי ,לצד לימוד עיוני והללו מתרחשים
בסביבות שונות :בכיתה ,במעבדה ובחוץ .תחומי דעת
ונושאים הנושקים לתוכנית הינם מדעי סביבה וקיימות,
מדע וטכנולוגיה ,ביולוגיה ,גיאוגרפיה ,אנגלית ,מדעי
המחשב ואזרחות.
תוכנית גלוב בישראל מנוהלת על ידי אגף א' מדעים,
המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך .היא מבוצעת
בתמיכה ובשותפות עם המשרד להגנת הסביבה
ושגרירות ארה"ב בישראל .התוכנית פועלת בישראל
מאז שנת  1999והשאיפה היא להרחיב את פעולתה

גם בקרב מבוגרים במטרה לפעול יחד לשמירה על
הסביבה והטבע ,לחקור ולמנוע מפגעים סביבתיים
הפוגעים בבריאות התושבים ומסכנים את הדורות
הבאים .המטרה העיקרית של התוכנית היא לקדם
הבנה ומודעות לבעיות סביבתיות ולדרכי פתרון
ולטפח סולדריות ומחקר אזרחי ,באמצעות חקר
סביבתי שיתופי ולהניח כך בסיס של ידע ומיומנויות
לערכי הקיימות .בוגרי מערכת החינוך מוזמנים
להשתתף בקהילת "בוגרי גלוב" .הציבור הרחב מוזמן
לדווח באמצעות אפליקציה ייעודית של גלוב אובזרבר
( .)https://observer.globe.govבשנים הקרובות יושם
דגש על למידת חקר שיתופית ברמה הארצית
והבינלאומית והקמת מערך ניטור ארוך טווח.

עקרונות מרכזיים בתוכנית הגלוב
תוכנית גלוב כוללת שלושה מרכיבים
עיקריים :מרכיב מדעי ,מרכיב חינוכי
ומרכיב סביבתי תרבותי.
מרכיב מדעי  -בתוכנית מגוון תחומי דעת במדעי הטבע
 אקולוגיה ,גיאולוגיה ,ביולוגיה סביבתית (האדם ,החי,הצומח) ,הידרולוגיה של מים וקרקע .בכולן מודגש
ההיבט הסביבתי במטרה להרחיב ולהעמיק ידע
קודם ולהוסיף תחומי ידע חדשים באמצעות תהליך
חקר  -איסוף וניתוח נתונים .מתוך כך מושם דגש על
איסוף נתונים מדויק ,עקבי ,מתמיד ורחב .דיוק הינו
הבסיס של התצפית המדעית .בגלוב נעשים מאמצים
להבטיח שמכשירי המדידה יהיו במצב תקין ומכוילים
ושהמדידות תהיינה מדוייקות ומהימנות .הנתונים
הנאספים על ידי בתי הספר של גלוב יוצרים יחד תמונה
רחבה הכוללת נתונים על מצב הסביבה ברמה עולמית
והם גם משמשים בסיס נתונים השוואתי לאורך זמן,
המאפשר לבחון שינויים ומגמות על פני כדור הארץ.
דבקות בפרוטוקול ורישום מדויק חיוניים לשם קבלת
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נתונים תקפים באופן שוטף .נתונים שאינם רציפים
או שמספרם מועט אינם מספקים ממצאים מהימנים
ותקפים .איסוף נתונים מכמה שיותר אזורים בכדור
הארץ ובנקודות רבות יותר ,יגביר את ערך מסדי
הנתונים שמתקבלים.
מרכיב חינוכי  -תוכנית גלוב מציעה דרכי הוראה
ולמידה של נושאים סביבתיים ,מתוך מגמה להקנות
ידע ,לטפח עמדות ולעורר מודעות לסוגיות סביבתיות,
זאת על ידי שותפות בין בתי ספר המשתתפים בתוכנית.
התוכנית מעודדת למידת חקר של סוגיות אותנטיות
ורלוונטיות לתלמידים באמצעות המדע האזרחי.
מרכיב חברתי-סביבתי-תרבותי  -תוכנית גלוב מעודדת
התפתחות אישית ומעורבות חברתית .התוכנית מכוונת
לטפח תלמידים ערכיים ,בעלי תחושת ערך ומשמעות
כלפי הסביבה ,בעלי יכולת ניהול עצמי לניטור ומדידות,
המגלים אחריות סביבתית לבית הספר ולחברה בה
הם חיים .התוכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של
למידה מתוך שירות ( ,)service learningוהיא מקדמת
תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים
והתנסותיים בחקר שיתופי מתמשך .התוכנית היא
חלק מתפיסה מערכתית שמשרד החינוך מוביל בנושא
מעורבות חברתית ברמת הפרט ,הקבוצה והקהילה,
במגזרים השונים ,בקרב אוכלוסיות שונות ובמסגרות
חינוך שונות  -בגן ,בית הספר היסודי ,חטיבת הביניים
והחטיבה העליונה.

חלק ג :תוכנית גלוב ודמות הבוגר/ת
להשתתפות בפרויקטים של מדע אזרחי,
כגון תוכנית גלוב ,יש פוטנציאל רב
לקידום רכיבי הידע ,האוריינות ,הערכים
והמיומנויות הדרושים לעיצוב דמות הבוגר
והבוגרת של מערכת החינוך בישראל.
מערכת החינוך שמה לה כמטרה מרכזית לפתח אצל
תלמידיה ותלמידותיה ידע ,מיומנויות וערכים שיאפשרו
להם לקחת אחריות ולהתפתח לאזרחים פעילים
בחברה .התלמידות/ים יפתחו כישורים שיאפשרו להם
להתמודד עם האתגרים הגלובליים והחיוניים של אתגרי
החיים המשתנים ,כך שישמרו על עצמם ,על סביבתם
ויתרמו לחברה בעתיד .משרד החינוך הגדיר ארבעה
תחומים של מיומנויות שיש ללמד במטרה לעצב את
דמות הבוגר הרצוי :מיומנויות קוגניטיביות ,מיומנויות
רגשיות ,מיומנויות חברתיות ומיומנויות גופניות (משרד
החינוך .)2020 ,להשתתפות בפרויקטים של מדע
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אזרחי ,יש פוטנציאל רב לקידום המיומנויות הללו ,כפי
שנדגים להלן ,באמצעות תוכנית המדע האזרחי הגלוב.
בבואנו לבדוק מה מזמנת תוכנית גלוב ללומדים
ולמורים ,ניתן לזהות ערכים ומיומנויות שמערכת
החינוך שואפת לשכלל אצל בוגריה .בראש ובראשונה,
אוריינות מדעית ואוריינות דיגיטלית ,ולצידן מודעות
חברתית ואוריינות גלובלית ,כמו גם חשיבה ביקורתית
ויצירתית ,אוריינות מידע ,אוריינות לשונית ואריינות
מתמטית .להלן פירוט:
אוריינות מדעית  -היכולת לעשות שימוש בידע,
מושגים ורעיונות מדעיים ,על מנת לתאר ולהסביר
תופעות ,לזהות שאלות לחקירה מדעית ,להסיק
מסקנות מבוססות ראיות ולהשתמש בנתונים
אובייקטיביים וידע מדעי בהיבטים לימודיים ,חברתיים
ואישיים ,מתוך הבנת הרלוונטיות והנחיצות של המדע
לחיי היום .יכולת זו מובילה לגיבוש זהות מדעית
ומאפשרת אקטיביות בחתירה לצדק חברתי וסביבתי
(משרד החינוך.)2020 ,
תוכנית הגלוב ממחישה לתלמידים את הרלוונטיות
של המדע לחיי היומיום .התלמידים משתמשים בידע,
במושגים וברעיונות מדעיים ,מתבוננים בתופעות,
שואלים שאלות ומסיקים מסקנות .התלמידים
מתכננים מערכי מחקר ,מבצעים ניסויים ותצפיות
ומפתחים בעקבות כך עמדות חיוביות ביחס למדע.
כך למשל ,בית ספר ישראלי שפעל בשיתוף בית ספר
מספרד ,ערכו התלמידים השוואה של מצע הגידול
של עץ הזית (מסוג זית סורי) בקרקע בישראל לעומת
עץ מאותו סוג וגיל בקרקע בספרד ובחנו את השפעת
הקרקע על תנובת עץ הזית.

תלמידים מבית הספר ״נטעים״ ברמת גן מנטרים תופעות
שונות בסביבת בית הספר על פי הפרוטוקלים של תוכנית
״גלוב״ .צילום :שרון שורין

אוריינות גלובלית  -היכולת להתמצא ולגלות
אכפתיות כלפי סוגיות גלובליות; לגלות סקרנות,
פתיחות ואמפתיה כלפי אנשים מתרבויות וקבוצות
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אחרות ,לעבוד בשיתוף פעולה עמם ולכבד נורמות
חברתיות (משרד החינוך.)2020 ,
אוריינות גלובלית נמצאת בליבת תוכנית הגלוב ,אשר
מעודדת למידה שיתופית בין בתי ספר מהעולם .כך
למשל ,תלמידים מישראל ומלטה נפגשו ,ערכו היכרות
תרבותית ,למדו יחד על בעיות סביבתיות משותפות
לשתי המדינות ,וחקרו יחד את השפעת שינוי האקלים
על הפנולוגיה של עץ התאנה .להיבט המדעי התווסף
היבט תרבותי ,אשר בא לביטוי כאשר תלמידים מישראל
למדו את התלמידים ממלטה על מקורו ומשמעותו של
ט״וֹ בשבט .אחד מרגעי השיא בתוכנית היה טקס נטיעות
משותף שהתקיים בשתי המדינות בו זמנית.

מפגש בזום בין תלמידים מבית הספר "בגין" דימונה ,ישראל
לתלמידים ממלטה ,בנושא חקר שיתופי של הפנולוגיה של
עץ התאנה בישראל ובמלטה

תוכנית הגלוב משכללת את השפה הטכנולוגית
של התלמידים .היא מאפשרת להם להכיר יישומים
טכנולוגיים מותאמים לנושא אותו הם חוקרים
דרך אפליקציות שונות ,כגון אפליקציות למדידות
טמפרטורה ,למדידת גובה העץ ,לתיעוד עננים ועוד.
ההשתתפות בתוכנית מזמנת לתלמידים הכרות עם
״אתר הבית״ -האתר שבו הם מזינים את נתוני הניטור,
מכינים מצגות וסרטונים להצגת בית הספר והמעורבות
שלו במסגרת גלוב.
אוריינות מתמטית  -היכולת לייצג מצבים ותופעות
בשפה מתמטית וליישם ידע ,מיומנויות ואסטרטגיות
חשיבה מתמטיים (אודות נתונים ,כמויות ,גיאומטריה,
תבניות) למגוון צרכים בהקשרים לימודיים וחוץ
לימודיים (משרד החינוך.)2020 ,
תוכנית הגלוב מבוססת על איסוף נתונים כמותיים,
ניתוחם והצגתם .כך לדוגמה ,תלמידים משלושה
בתי ספר ותיקים בתוכנית הגלוב :יסודי ג' דיר חנא,
בית ספר אפק בראש העין ובית ספר אבו קוידר
מהמועצה האזורית אבו בסמה שבנגב (מידע על
השותפות באתר הבית של בית ספר אפק ,ראש העין
 ,)https://www.globe.gov/web/afekאספו במשך שש
שנים נתונים של כמויות הגשם שירדו אצלם ,ייצגו אותם
בגרפים ,ערכו השוואה של הנתונים והסיקו מסקנות על
מנת להבין את הסיבות לכמויות המשקעים שתועדו.
עשרה בתי ספר בכפר סבא השתתפו בפרויקט עירוני
לניטור תופעת אי-חום עירוני .במסגרת הפרויקט הם
למדו על ההבדלים בטמפרטורות השונות של פני
הקרקע במשטחים בעלי אלבדו שונה (אלבדו  -מידת
ההחזרה של קרינה ממשטח) ,ועל ההשפעה של כיסוי
הצומח על תופעה זו ,ותוך כדי כך תרגלו גם חשיבה
מתמטית.

נטיעות .צילום :עדי לוי

אוריינות דיגיטלית  -היכולת להשתמש בטכנולוגיות
מידע ותקשורת למגוון צרכים ומטרות לימודיות ובחיי
היומיום ,באופן אחראי ,יעיל והולם .להסתגל במהירות
לשינויים והתפתחויות ,לצמצם סיכונים ולהימנע
מפגיעות בסביבה המקוונת (משרד החינוך.)2020 ,

תלמידים בודקים את הקרינה החוזרת מהקרקע.
צילום :אתי הראל

למדע ,מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי ,המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי ,אוניברסיטת תל-אביב
מרכז המורים מופעל על ידי אוניברסיטת תל אביב עבור משרד החינוך במסגרת מכרז מס'  - 22/11.2020הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות :מדעים ,טכנולוגיה ומתמטיקה.

| 33

גיליון  | 2022 | 44אוריינות מדעית ודמות הבוגר והבוגרת 2030
חשיבה ביקורתית  -היכולת לבחון ולהעריך מידע,
דעות או רעיונות באופן מושכל ,לגבש דעה או עמדה
באופן עצמאי ,לבחור בין חלופות ולקבל החלטות
מנומקות (משרד החינוך.)2020 ,
העיסוק במדע אזרחי במסגרת גלוב מזמן חשיבה
ביקורתית בסביבות שונות .חקר הסביבה מזמן
לתלמידים פיתוח של חשיבה ביקורתית לגבי
תהליכים ,בעיות ופתרונות לבעיות אלה .כך למשל,
תלמידים מחטיבת ביניים אורט אפק בקרית ביאליק,
חקרו את הקשר בין העיור והקרבה לאזור התעשייה
לבין טמפרטורת האוויר .הם גילו שמשטחי האספלט
המרובים ,הנובעים מצפיפות הבנייה הגבוהה בקריית
ביאליק ,בולעים את קרינת השמש ויוצרים חום (אפקט
האלבדו) .כמו כן ,צפיפות הבנייה הקטינה את זרימת
האוויר וכתוצאה מכך פגעה בתחלופה של אוויר קר
וחם (תופעת אינוורסיה  -הסעת חום) .הם הסיקו שמגוון
גורמים אנושיים (כמו :נסיעה בכלי רכב רבים ,שימוש
מוגבר במזגנים ,ההתפתחויות הטכנולוגיות בתעשייה,
צמחייה מועטה ,צפיפות בניה גדולה ומסה גדולה של
שטח בנוי ,זיהום אוויר גבוה ואי עמידה של המפעלים
בתקן הזיהום שנקבע במשרד לאיכות הסביבה) ,לצד
תופעת האלבדו (שיעור החזרת הקרינה) ,עוצמת וכיוון
הרוחות הנושבות ,אינוורסיה  -כל אלה גורמים לאי
חום עירוני מוגבר.
בעקבות המחקר גיבשו תלמידי קרית ביאליק
המלצות לראש העיריה לשינוי מדיניות העיריה ביחס
לאיי החום ,בהתאם לממצאיהם ,כגון :נטיעת עצים,
צביעת משטחים בלבן והשקיה בשעות הערב .חלק
מההמלצות יושמו על ידי ראש העיר .לאחר יישום
ההמלצות התלמידים בדקו שוב את הטמפרטורות
וגילו שהייתה ירידה משמעותית בעומס החום.
חשיבה יצירתית  -היכולת לחשוב על נושאים מוכרים
בדרכים חדשות ,להציע הסברים או פתרונות חלופיים,
לייצר הקשרים חדשים בין תחומי ידע שונים ,ולהפיק
תוצרים מקוריים ,רלוונטיים ובעלי ערך (משרד החינוך,
.)2020
תוכנית הגלוב מזמנת לתלמידים התנסויות חוויתיות
ודרכים מגוונות לחקירה של תופעות שונות,
לפתרון בעיות סביבתיות ,לקידום מודעות חברתית
ולהצגת תוצרים באופן יצירתי .התלמידים מוזמנים
להשתמש במגוון גדול מאוד של אפשרויות להצגת
הידע אותו למדו ,כגון :הכנת סרטונים ,משחקים,
מצגות אינטראקטיביות ,חדרי בריחה ,חידונים ועוד.
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דרך למידה זאת מבנה אצל התלמידים קשרים
בין תחומיים ולמידה משמעותית .דוגמה לחשיבה
יצירתית לאיסוף מידע בזמן קורונה (ינואר ,)2021
באה לביטוי כאשר תלמידי בית ספר נאות פרס בחיפה
פתחו יוזמה גלובלית ,שבה הזמינו ציבור רחב להעלות
תמונות של עננים ללוח שיתופי מקוון מכל הארץ
והעולם .תוך שעה ,קיבלו כמעט  200תמונות לפדלט
המשותף שפתחו (ראו צילום של תמונות עננים)
(.)https://he.padlet.com/ifat/atv22jh1hxtbk2a6

צילום של לוח פדלט המורכב מתמונות עננים מרחבי העולם
צילום :יפעת גרינברג אובלס

אוריינות מידע  -היכולת להגדיר את המידע הנדרש,
לאתרו ,לארגנו ,להעריכו ולהציג אותו בצורה מושכלת
(משרד החינוך.)2020 ,
אתר הגלוב מכיל בתוכו "אוקיינוס" של נתונים .באתר
ניתן למצוא נתוני ניטור לגבי כל אחד מפרוטוקולי
המחקר הקיימים ,בכל נקודות ניטור בכדור הארץ25 ,
שנים אחורה .ניתן לערוך הצלבה בין נתונים ,להשוות
ביניהם ולהסיק מסקנות .תלמידי הגלוב לומדים כיצד
מפיקים מידע ממאגר של ״ביג דאטה״ וכיצד יוצרים
חקר מתוך מסד נתונים בין לאומי.
מיומנויות רגשיות וחברתיות  -תוכנית הגלוב מזמנת
ביטוי למיומנויות רגשיות וחברתיות שהינן חשובות
ביותר להתפתחות האישית והבין אישית של בוגרי
מערכת החינוך .תלמידי הגלוב מתמודדים עם אתגרים,
משפרים את תחושת המסוגלות העצמית כשהם
משכללים את חוזקותיהם .ההשתתפות בתוכנית
בינלאומית ,שתוצאות הניטור משמשות מדענים
״אמיתיים״ של סוכנות החלל האמריקאית ,מחזקת
אצל התלמידים את תחושת המסוגלות העצמית.
לדוגמה :תלמידי בית ספר בגין מדימונה הציגו בוובינר
משותף עם תלמידי מלטה את תוצר החקר השיתופי
על עץ התאנה (השפעות שינויי האקלים ומקומו
של עץ התאנה בתרבות המקומית) וכן בפני קהילת

למדע ,מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי ,המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי ,אוניברסיטת תל-אביב
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מדענים מנאס״א .פעילות זו הובילה לתחושת גאווה
והצלחה בקרב התלמידים.
לעיתים קרובות ,תלמידי הגלוב מרגישים ״כנבחרת״
ייחודית בבית הספר ,דבר המעלה את המוטיבציה
והרצון של התלמידים להיות פעילים .בעקבות
ההשתתפות בתוכנית ,התלמידים לוקחים חלק גם
באקטיביזם ובפעולות מקומיות ובינלאומיות.
תכנית הגלוב מאפשרת יצירת קשרים חברתיים,
בהם התלמידים מביעים את עצמם ומקבלים חיזוק
מהקבוצה .העבודה בקבוצה מאפשרת לנהל שיח
מכבד ,לקבל את האחר ואת דעותיו לעבוד מתוך
שיתוף פעולה של חלוקת עבודה ,חלוקת מידע ועוד.
אוריינות לשונית  -היכולת להשתמש בשפה דבורה
וכתובה למגוון מטרות חברתיות ,לימודיות ואישיות .היא
כוללת את היכולת להבין ולהעריך טקסטים דבורים
וכתובים ולהתמצא בהם ,לבטא מחשבות ורגשות,
לנסח רעיונות ודעות ולהגן עליהם ,להציג מידע בצורה
בהירה ולכידה (קוהרנטית) ולנהל תקשורת איכותית
עם אחרים (משרד החינוך.)2020 ,
תוכנית הגלוב מזמנת לתלמידים אפשרות להציג את
נושאי המחקר שלהם ,להציג את מאפייני בית הספר,
החזון והמטרות שלהם בפני בתי ספר עמיתים ,לדווח
על הממצאים שלהם ,לנסח ולתאר מידע בצורה
בהירה ולנהל תקשורת חברתית.

אוריינות גופנית בריאותית  -היכולת להבין ,להעריך
וליישם ידע ופעולות הנוגעות לבריאות גופנית ונפשית
והקשרים ביניהן (משרד החינוך.)2020 ,
התלמידים בתוכנית הגלוב לומדים ומנטרים מחוץ
לכיתה ,דבר המחייב למידה בתנועה ותזוזה ממקום
למקום למשל ,בעת תצפית בעננים או איסוף מידע
פנולוגי ,מעצים שונים במרחב.

סיכום
בתוכנית הגלוב גלום פוטנציאל רב לפיתוח דמות הבוגר
והבוגרת בקרב תלמידי ישראל ,בהתאם לחזון מערכת
החינוך .התוכנית מדגימה את החשיבות והתרומה
של שילוב מדע אזרחי בבית הספר לרכיבי האוריינות
השונים ולהקניית ערכים ,ידע ומיומנויות הדרושות
לדור העתיד .אולם ,שילוב המדע האזרחי בבתי הספר
הוא מהלך חדש יחסית ,שחייב להיות מלווה במחקרים
הבוחנים את אופני התכנון והביצוע של הפרויקטים,
אופן השותפות בין הגורמים השונים וכמובן מידת
התועלות והתרומה לתלמידים ,לבתי הספר ,לקהילה,
לחברה ולמדע .המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר
( )TCSS - Taking Citizen Science to Schoolמוביל
מחקרים כאלו ואנו תקווה שהם יעשירו את ידיעותינו
בתחום ,יתנו כלים ליישום נכון ומיטבי של תוכניות מדע
אזרחי בבית הספר ויעודדו את מערכת החינוך כולה
להוביל ולתמוך בפרויקטים כאלו.

תלמידי בית הספר היסודי ג׳ ,דיר חנא בניטור עננים על פי פרוטוקול הגלוב .צילום :שארף טואפרה
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