
מדע וחברה בחינוך

מדע וחברה בחינוך



 PARRISE (Promoting Attainment of Responsible
Research and Innovation in Science Education) project

פרויקט PARRISE מתואם על ידי
 Freudenthal Ins titute, Utrecht University, The

Netherlands; Marie-Chris tine Knippels & Frans van Dam

פרויקט זה קיבל מימון מן המסגרת השביעית של האיחוד האירופי 
בעבור מחקר, פיתוח טכנולוגי והדגמה תחת מענק מחקר מס' 

.612438

www.parrise.eu

מדע וחברה בחינוך



לימוד מבוסס חקר מדעי-חברתי: גישור בין הוראה פורמלית 
ובלתי פורמלית של מדעים והחברה

דצמבר, 2017

מחברים
 Levinson, R., Knippels, M.C., van Dam, F., Kyza, E.,

 Christodoulou, A., Chang-Rundgren, S.N., Grace, M.,
 Yarden, A., Abril, A., Amos, R., Ariza, M.R., Bächtold,

 M., van Baren-Nawrocka, J., Cohen, R., Dekker,
 S., Dias, C., Egyed, L., Fonseca, M., Georgiou, Y.,
 Hadjichambis, A., van Harskamp, M., Hasslöf, H.,

 Heidinger, C. Hervé, N., Karpati, A., Keedus, K., Kiraly,
 A., Lundström, M., Molinatti, G., Nédélec, L., Ottander,

 C., Ottander, K., Quesada, A., Radits, F., Radmann, D.,
 Rauch, F., Rundgren, C., Simonneaux, L., Simonneaux,
.J., Sjöström, J., Verhoeff, R., Veugelers, W., Zafrani, E

עורכים
 Marie-Christine Knippels, Frans van Dam, Michiel van

Harskamp

תורגם על ידי: תום ביאליק, ערן זפרני ורחל כהן

עיצוב
DTP: Frank-Jan van Lunteren

Artwork: Floris Roding



חברי הפרויקט

Utrecht University, Freudenthal 
Institute (Project Coordinator)

The Netherlands

University College London, 
Institute of Education

England

University of Southampton
England

Weizmann Institute of Science
Israel

Malmö University
Sweden

Umeå University
Sweden

University of Porto
Portugal

Cyprus University of Technology
Cyprus

University of Vienna
Austria

מדע וחברה בחינוך



École Nationale Supérieure de 
Formation de l’Enseignement Agricole

France

University of Montpellier
France

University for Humanistic Studies 
Utrecht

The Netherlands

Radboud University
The Netherlands

University of Jaén
Spain

Energy Discovery Centre
Estonia

Klagenfurt University
Austria

Eötvös Loránd University
Hungary

Stockholm University
Sweden



תוכן עניינים

מדע וחברה בחינוך



3הקדמה

5מבוא

 מסגרת פדגוגית:
)SSIBL( לימוד מבוסס חקר מדעי-חברתי

11

1—

2—

שלב 1: שאילת שאלות אותנטיות )‘לשאול’(
שלב 2: חקר וגילוי )'לגלות'(

שלב 3: פעולה )'לפעול'(

SSIBL27 בכיתה 3—

 שאילת שאלות אותנטיות בהקשר לסוגיות
מדעיות-חברתיות

39 —נספח 1

51חקר וגילוי: 'לגלות' —נספח 2

59חינוך לאזרחות —נספח 3



הקדמה

מדע וחברה בחינוך
3



חוברת זו מיועדת למורים המעוניינים להטמיע את השימוש בסוגיות 
מדעיות-חברתיות כחלק מגישת ההוראה שלהם. סוגיות אלו מעשירות 

את ההוראה של רעיונות הִלבה הנלמדים במדע,  ורלוונטיות לחיי 
התלמידים. השימוש בהן נועד להגביר את הסקרנות של תלמידים 

לגבי העולם המדעי והחברתי ולאפשר להם לשאול שאלות חשובות 
לגבי נושאים שמשפיעים על החיים שלהם. לגישה המאפשרת זאת 
 Socio-Scientific( אנו קוראים לימוד מבוסס חקר מדעי-חברתי
Inquiry-Based Learning, או בקיצור, 'SSIBL'(. פרקים 1 ו-2 

מציגים את המבוא לרקע התאורטי של SSIBL. בפרק 3 נדון בגישת 
SSIBL מנקודת המבט של הוראה בכיתה ונציג גרסה מפושטת של 

.SSIBL המסגרת התאורטית כמו גם דוגמאות לדרכי הוראה של

 דוגמאות וחומרי הוראה נוספים ניתן למצוא באתר שכתובתו:
.www.parrise.eu

מה
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פרק 1. מבוא
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המדע משפיע על החיים של כולנו. אנרגיה 
מתחדשת, רפואה אישית ומערכות תקשורת 

חדישות הן דוגמאות לפיתוחים שיכולים 
להשפיע לטובה על החיים של כולנו.

מדע וחברה בחינוך
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אבל פיתוחים אלו וההשפעות שלהם טומנים בחובם גם אי-
ודאויות וסיכונים לחברה. בנוסף פיתוחים אלו נסמכים על 

ערכים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים אשר לעיתים  שנויים 
במחלוקת חברתית. למשל, מקורות אנרגיה מתחדשים 

נראים כחלופה יעילה לדלק מאובנים שאינו מתחדש. אבל 
אנרגיה מתחדשת היא יקרה יותר והמעבר אליה יכול לגרום 

לצמצום מקומות העבודה וליצירה של בעיות סביבתיות 
חדשות הנובעות מהייצור של חומרים כמו תאים סולריים.

היות שפיתוחים מדעיים וטכנולוגיים אלו משפיעים על כולנו 
- הם מעלים שאלות ברמה האישית, החברתית והגלובלית. 

לימוד מבוסס חקר מדעי-חברתי (SSIBL) מאפשר 
התייחסות לשאלות האלו באמצעות חקר מדעי. גישת 

SSIBL מנסה למצוא תשובות לשאלות מדעיות-חברתיות 
המטרידות אותנו, וכחלק מהוראת המדעים היא מאתגרת 

תלמידים לנסות ולמצוא פתרון לשאלות אלו.

מורים רבים חוששים  שחקר (או "ההתעמתות", "הדיון 
המעמיק") השאלות האתיות והחברתיות בא על חשבון 

הידע וההבנה בנושאים מדעיים הנחוצים להצלחה בבחינות, 
והחששות שלהם מובנים. זו הסיבה שהתוכן המדעי הוא 

מרכיב חיוני ל-SSIBL. אבל אנו טוענים גם שהתמודדות עם 
ההיבטים האישיים והחברתיים של שאלות אלה מעמיקה 

את הידע של תלמידים, הופכת אותו למורכב יותר, ותורמת 
להבנה של התלמידים ולחשיבה ביקורתית ומעשית. תיבה 

.SSIBL 1 מציגה סיכום של המאפיינים המרכזיים של

SSIBL תיבה 1. המאפיינים המרכזיים של

SSIBL  למורים

כלי שימושי לשיפור ההוראה

נסמכת על גישות הוראה שגורות

מתבססת על ידע חדשני בהוראת המדעים

עונה לדרישות תוכנית הלימודים

מקשרת בין ההוראה בכיתה לפיתוחים מדעיים 
וטכנולוגיים אמיתיים

מספקת הזדמנויות לשיתופי פעולה עם גופים מחוץ 
לבית הספר

מעודדת תלמידים ליצור שינוי בעולם שלהם

אנו מתחילים בחינוך מדעי בדרך החקר. למידה בדרך 
החקר מאפשרת לנו לשאול שאלות ולהסיק מסקנות לגבי 

בעיות שמסקרנות אותנו. שאלות אלו יכולות להיות גם 
רחבות מאוד וגם ממוקדות. הן יכולות לנבוע מסקרנות לגבי 

תופעת טבע מסוימת או מסקרנות חברתית. איך עננים 
נעלמים? מה הופך סוכר למתוק? כיצד אנחנו יכולים לאכול 

בצורה בריאה יותר, והאם זה בכלל חשוב? האם טכנולוגיות 
חדישות יכולות להשפיע על החיים שלנו כפי שנטען לגביהן? 

האם סיגריות אלקטרוניות מסוכנות לבריאות האדם?

וא
מב
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חוברת זו תספק לכם דוגמאות, עצות, תובנות ורעיונות 
שיעזרו לכם להטמיע את גישת ההוראה הזו בכיתה שלכם. 

לשם כך אנו:

נציג את המסגרת הרעיונית של גישת SSIBL (פרק 2);. 1
נציע כמה פעילויות שתוכלו לנסות בכיתה (פרק 3);. 2
נציג אסטרטגיות נוספות שיוכלו לסייע לכם (נספחים).. 3

הערה לגבי אחריות במחקר ובחדשנות

 Responsible Research) אחריות במחקר ובחדשנות
and Innovation, או בקיצור, RRI)  היא מושג המציג 

את העקרונות המרכזיים לפיתוח מדעי וטכנולוגי העונה 
לדרישות אתיות ולצורכי החברה. מושג זה מהווה את הרקע 

ל-SSIBL, והוא מוסבר בתיבה מס' 2.

 SSIBL איור 1 ממחיש כיצד המרכיבים השונים של גישת
קשורים זה לזה. המעגלים החיצוניים של אחריות במחקר 
ובחדשנות ושל אזרחות ביקורתית הם העקרונות המנחים 
לצדק חברתי. דרך המעגלים הפנימיים של סוגיות מדעיות-

חברתיות ולמידה בדרך החקר, המעגלים החיצוניים של צדק 
חברתי ניתנים לביצוע במערכות חינוכיות, פורמליות ובלתי 

פורמליות, להוראת המדעים.

 Responsible Research) תיבה 2. אחריות במחקר ובחדשנות
(and Innovation, RRI

RRI

השימוש במושג זה נעשה בעיקר בתחום של מדע 
וחדשנות. המטרות של אחריות במחקר ובחדשנות 

משקפות את החשיבות של השתתפות הציבור ובעלי 
עניין מרכזיים בדיאלוג משותף - לפעול עם ולמען 
הציבור כחלק מהליך הפיתוח המדעי והטכנולוגי. 
לשון אחרת, כיצד פרטים וגופים הפועלים במדע 

ובתעשייה יכולים לפתח גוף ידע וטכנולוגיות  שהם 
רצויים מבחינה חברתית ומקובלים מבחינה אתית? 
כיצד אנו יכולים  למגר את הניצול של אנשים עניים 

בתעשיית הכרייה (ומה מקובל מבחינה אתית)? כיצד 
אנו יכולים להבטיח שמוצרים ופיתוחים חדשים אינם 
מזיקים לסביבה או לחברה? המושג אחריות במחקר 

ובחדשנות נטבע בשנים האחרונות והוא אלמנט 
מרכזי במדיניות של האיחוד האירופי לגבי מדע 

וטכנולוגיה. בפרויקט PARRISE אנו ניגשים לבחון 
את השאלה כיצד ניתן להשתמש במושג אחריות 

במחקר ובחדשנות  בהקשר של חינוך.

מדע וחברה בחינוך
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איור 1. הטמעה של המושג אחריות במחקר ובחדשנות בחינוך - הנחיה והעצמת מורים

SSIIBSE
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פרק 2. מסגרת פדגוגית
(SSIBL) לימוד מבוסס חקר מדעי-חברתי
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גישת SSIBL מגשרת בין מדע וחברה לבין 
הוראה ולמידה בכיתה ובמסגרות בלתי 

פורמליות דרך למידה בדרך החקר.

מדע וחברה בחינוך
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לפעמים המחקר והפיתוחים הטכנולוגיים והמדעיים  
מתנגשים  עם אחריות הציבור. תהליכי הייצור והפיתוח, 

על כל המורכבות הערכית, הכלכלית והטכנולוגית שלהם, 
מכילים מידה של אי וודאות, ודרישות הציבור לגביהם 

משתנות ללא הרף. גישת SSIBL מאפשרת התייחסות 
לבעיה זו באמצעות המוטיב של מדע למען הציבור ובשיתוף 
עמו. אבל עלינו להתחשב גם בכך שהציבור בכללותו מורכב 
מבעלי עניין שונים שלהם נקודות מבט שונות לגבי מחלוקות 

מדעיות-חברתיות.

בעלי עניין הם כל אלו אשר נתונים להשפעות של מדע 
וטכנולוגיה. הגדרה זו כוללת גם תלמידים בבית הספר. 

לבעלי עניין אלו יש ההשפעה והכוח לכוון את מסלול 
הפיתוח של מדע וטכנולוגיה. גישת SSIBL מעצימה 

תלמידים לפעול כאזרחים פעילים המסוגלים לבצע חקר של 
סוגיות מדעיות-חברתיות המעניינות אותם, ובמידת הצורך 

לפעול על מנת להשפיע על סוגיות אלו.

גישת SSIBL נסמכת על שלוש גישות פדגוגיות, אשר 
נמצאות בשימוש נרחב בבתי הספר, אם כי בדרך כלל 

השימוש בהן אינו משולב בצורה ש-SSIBL מציגה. גישות 
 Inquiry Based Science) אלו הן: למידה בדרך החקר

Socio-) למידה של סוגיות מדעיות-חברתית ,(Education
 Citizenship) וחינוך לאזרחות (Scientific Issues

.(Education

SSIBL תיבה 3. המטרות של גישת

SSIBL המטרות של גישת

.1 
לאפשר לתלמידים לפעול כסוכנים חברתיים 

וכאזרחים ביקורתיים המצוידים בידע המתאים 
לביצוע שינוי חברתי שנסמך על חקר מדעי.

.2 
לעודד תלמידים להשתתף במחקר ובדיונים על מחקר 

וחדשנות הנוגעים לסוגיות מדעיות-חברתיות.

.3 
לקדם את העניין של תלמידים במדע, מתמטיקה 

וטכנולוגיה.

ההוראה לפי גישת SSIBL בכיתה מתבצעת בשלושה 
שלבים עיקריים: העלאת שאלות אותנטיות, חקר וגילוי 

הבעיה ונקיטת פעולה. ההוראה מתחילה בהעלאת שאלות 
אותנטיות ומשמעותיות לתלמידים בהקשר לסוגיות מדעיות-

חברתיות. המענה לשאלות אלו מתבצע על ידי חקר מדעי 
וחברתי )חקר וגילוי(. לבסוף תלמידים מעודדים לנקוט 
פעולה על מנת לשנות או למזער את הבעיות שסוגיות 

אלו מעלות. בתהליך זה הם מביעים את דעתם ומציעים 
פתרונות לגבי סוגיות אלו )נקיטת פעולה(.
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איור 2. ייצוג של גישת SSIBL. לפי ייצוג זה גישת SSIBL מוכלת בתוך ההקשר הרחב של אחריות במחקר ובחדשנות.

 SSIBL שלושת השלבים העיקריים של הוראה לפי גישת
והגישות הפדגוגיות המאפשרות אותם, מיוצגות במודל 

SSIBL (ראו איור 2). בחלק הבא של החוברת יידונו שלבים 
וגישות אלו בהרחבה.

שאלות אותנטיות

סוגיות מדעיות-חברתיות

— איזה ידע נדרש?
— יצירת תרחישים מדעיים-חברתיים

— שאילת שאלות אותנטיות
— הגברת העניין

... —

חקר וגילוי

למידה בדרך החקר
השילוב של חקר מדעי וחברתי

— דיון על הערכים הנוגעים לסוגיה מן המבט 
האישי, הגלובלי והחברתי

— מיפוי מחלוקות

— ריאיון עם בעלי עניין
— תקשור ממצאי החקר
— איסוף וניתוח נתונים

— יצירת מודלים
— התמודדות עם סיכונים וחוסר ודאות

— שאילת שאלות מחקר
... —

הפיכת השאלה לבת 
ביצוע

נקיטת פעולה בהתאם 
לממצאים

חיפוש אחר ממצאים 
נוספים

האם ממצאים 
מחקריים משפיעים על 

השאלה?
פעולה

— יצירת דיון
— כתיבה המובילה לשינוי מוסדי

... —

אחריות במחקר ובחדשנות

הגדרת השאלה מחדש 
בהתאם לפעולה  

שננקוט  חינוך
לאזרחות

מדע וחברה בחינוך
ת

גי
גו

פד
ת 
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 שלב 1: העלאת שאלות אותנטיות
)'לשאול'(

מדע וחברה בחינוך
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האם רכיבה באופניים היא פעילות בריאה? מהן הבעיות  
הנלוות לשימוש בפיתוחים בתחום הננו-טכנולוגיה? האם 

מכשירי הטלפון הסלולרי שלנו מיוצרים בצורה אתית? כיצד  
נוכל  להפוך את בית הספר שלנו לידידותי יותר לסביבה? 

אלו הן דוגמאות לשאלות אותנטיות.

שאלות אותנטיות מכילות את המאפיינים הבאים:

הן נובעות מתחומי העניין האישי של תלמידים ומעודדות 	 
מעורבות (אותנטיות ברמה האישית), ודרך המענה עליהן 

תלמידים יכולים לפעול כקבוצה ולחפש פתרון לסוגיות 
חברתיות (אותנטיות ברמה החברתית);

הן עוסקות בבעיות מורכבות המוטמעות בעולם האמיתי;	 
לעיתים הן שנויות במחלוקת מטבען, ולכן אין הסכמה 	 

חד-משמעית לגבי דרכי הפתרון שלהן̀.
אינן מפלות מגדרית;	 
אלו הן שאלות שתלמידים מעלים באופן ספונטני או 	 

בעזרת תמיכה מהמורים;
אלו הן שאלות הקשורות לנושאים שבהם קיימת 	 

האופציה לשינוי או לשיפור חברתי ואתי.

מאפיינים אלו הם חשובים. מציאת שאלה ומטרה שעליהן 
המשתתפים מסכימים, יכולה ללוות את הלומדים גם מחוץ 
לכותלי בית הספר. זה נכון במיוחד אם התלמידים צריכים 

לפעול ביחד עם בעלי עניין נוספים כמו: מדענים, קובעי 
מדיניות או מומחים מתחומים שונים. גישת SSIBL מזמנת 

אינטראקציות עם גופים מהחינוך הבלתי פורמלי ו/או עם 
סוכנויות מחוץ לבית הספר.

לפי גישת SSIBL, המסוגלות לשאול שאלות אותנטיות היא 
חיונית ליצירת פדגוגיה אפקטיבית. ראוי לציין שככל הנראה 
לא כל התנאים להעלאת שאלות אותנטיות יתקיימו בכיתה. 

אבל ניתן ללמד תלמידים כיצד לשאול שאלות אותנטיות 
בכוחות עצמם.

נספח 1: "מכונת התרחישים" היא דרך טובה המסייעת 
לתלמידים להבנות שאלות אותנטיות.

סוגיות מדעיות-חברתיות

לרוב שאלות אותנטיות עוסקות בסוגיות מדעיות-חברתיות 
(Socio-scientific issues). הדיון בסוגיות אלו מזמן את 
השימוש בידע מדעי לפתרון של בעיה חברתית. לדוגמה, 

תלמידים צריכים להבין את הקשר בין חומרי דלק ובין ניצול 
אנרגטי כדי להבין שהפחתה בצריכת דלק היא בעלת מחיר 
כלכלי וחברתי מסוים. דוגמה נוספת, ההבנה של הביולוגיה 
של מעבר חמצן בדיפוזיה אל התאים מסייעת  להבין ברמה 

האישית והחברתית את נזקי עישון הסיגריות ולדעת אילו 
פעולות אפשר לנקוט על מנת למזער את הנזקים האלו. 

זאת ועוד, בהקשר של ביגוד אקולוגי, למשל, הבנת התכונות 
הכימיות והפיזיקליות של טיטניום דו-חמצני תורמת להבנת 

החשיבות החברתית של פיתוח זה ודחיפותו הגלובלית (ראו 
פרק 3).

לא תמיד הדיון בסוגיות מדעיות-חברתיות מעורר מחלוקת 
בין המשתתפים. למשל, במקרים מסוימים כל המשתתפים 

בדיון יכולים לזהות בעיה אשר איננה שנויה במחלוקת 
ולפעול ביחד על מנת לנסות ולפתור אותה. עם זאת, 

במקרים אחרים עשויות להתעורר מחלוקות אמיתיות בין 
המשתתפים. כאשר למשתתפים שונים יש סיבה טובה 

לחשוב בצורה שונה ולגבש עמדה לגבי סוגיה מסוימת - 
מתעוררות מחלוקות. למשל, אנשים שונים יכולים להסכים 
על כך שהתחממות גלובלית מהווה בעיה חמורה, אבל לא 

להסכים לגבי דרכי הפתרון של בעיה זו.
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סוגיות מדעיות-חברתיות: סוגים של מחלוקות

במהלך דיון על סוגיות מדעיות-חברתיות עלולות להתעורר 
מחלוקות מסוגים שונים )1(. למשל, ייתכן שכל בעלי 

העניין יסכימו שיש לפעול על מנת לנקות מקור מים מקומי 
מחומרים מזהמים  ועם זאת לא להסכים לגבי הגורם 
האחראי לזיהום, וזאת משום שהעדויות מהשטח אינן 

ודאיות. כמו כן ייתכן שבעלי העניין לא יסכימו  שיש לפעול 
כלל היות שעלויות ניקוי מאגר המים עלולות להשפיע 

על איכות החיים של אנשים שעובדים בתעשייה באזור 
ושעבודתם תורמת בצורה זו או אחרת לזיהום המים. 

הבדלים כאלו באינטרסים של בעלי עניין ניתן למצוא גם 
במחלוקת הקיימת בין חקלאי בקר באנגליה ובין ארגונים 
של איכות הסביבה בנוגע לסוגיה של שחפת בקר. איגוד 

החקלאים של אנגליה טוען שגיריות אשר נושאות את 
החיידק האחראי לשחפת הבקר מעבירות את החיידק 
לאוכלוסיית הבקר, ולכן יש לבקר ולפקח על אוכלוסיית 

הגיריות ובמידת הצורך להשמיד חלק ממנה. לעומת זאת, 
ארגוני איכות הסביבה באנגליה טוענים שהגיריות הן חלק 

חשוב מהמאזן האקולוגי, ולכן יש להגן עליהן. בנוסף מעבר 
למחלוקת בין החקלאים לארגוני איכות הסביבה, קיימת 
מחלוקת גם מן ההיבט המדעי  בבסיס הסוגיה. מדענים 

מסוימים סבורים שדילול אוכלוסיית הגיריות  הוא אמצעי 
אפקטיבי למניעת התפרצות של שחפת הבקר, ואילו מדענים 

אחרים סבורים שלא רק שדילול אוכלוסייה אינו אפקטיבי 
- הוא אף עלול להגביר את התפרצות שחפת הבקר. לכן 

אין פתרון יחיד לבעיות מסוג זה. העדפות וערכים אישיים 
הם אלמנטים אשר משפיעים על קבלת ההחלטות בנושאים 

כאלו.

לכן העיסוק בסוגיות מדעיות-חברתיות מספק רקע להעלאת 
שאלות חקר.

בהקשר לסוגיות מדעיות-חברתיות, הדוגמאות בפרק 3 
מציגות:

היבטים שונים של מחלוקות (ישנן כמה דרכים לצמצם את 
צריכת האנרגיה בבית הספר. מהי הדרך הטובה ביותר? 

האם יש להשתמש בשיטות חדשניות לצמצום זיהום 
הסביבה גם אם העלויות של שיטות אלו גבוהות?).

הנמקה. הדיון בסוגיות מדעיות-חברתיות עשוי לערב 
פעולות הנמקה פורמליות וחשיבה בלתי פורמלית. כאשר 

תלמידים דנים בהשקפות שלהם לגבי נושא מסוים מחיי 
היום-יום שלהם, הם משתמשים לרוב בהנמקה בלתי 

פורמלית. לעומת זאת, הסתמכות על ידע מדעי וחשיבה 
לוגית לשם הצדקת השקפה היא דוגמה לדרכי הנמקה 

פורמליות. שתי צורות הנמקה אלו תקפות, אך תלמידים 
צריכים לדעת לזהות ולהבין את ההבדלים ביניהן. סאדלר 

ושות' (2012) )2( הראו כי למידה שעוסקת בסוגיות מדעיות-
חברתיות יכולה לתמוך בלמידה של תוכן מדעי, ושהלמידה 
אפקטיבית יותר אם התלמידים מתעניינים בנושא ואם הוא 

אותנטי בעיניהם.

1

 Levinson, R. (2006). Towards a Theoretical Framework for

 Teaching Controversial Socio-scientific Issues. International

.Journal of Science Education, 28(10), 1201-1224

2

 Sadler, T.D., Klosterman, M.L., & Topcu, M.S. (2011). Learning

 science content and socio-scientific reasoning through

 classroom explorations of global climate change. In Sadler,

 T. (Ed.). Socio-scientific issues in the classroom. Dordrecht:

.Springer, 45-78
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אי ודאות וסיכונים. סוגיות מדעיות-חברתיות רבות כוללות 
בתוכן גם מידה מסוימת של אי ודאות. תלמידים  נדרשים 

להבחין בין סוגים שונים של אי ודאות. למשל, מדידת 
טמפרטורה במקומות שונים בבית הספר (ראו פרק 3) 

באמצעות מד-חום  כרוכה באי ודאות ותלויה ברמת הדיוק 
של מכשיר המדידה. חיזוי ההשפעות החברתיות של 

פעולות כמו הפסקת עישון מסיבות בריאותיות או לבישת 
בגדים ידידותיים לסביבה הן דוגמאות לאי ודאות חברתית. 

סיכון קשור להסתברות להתרחשות של סכנות. תלמידים 
בוגרים צריכים להיות מסוגלים להבין את ההבדל בין סיכון 

יחסי לסיכון מוחלט. כמו כן עליהם להבין שישנם גורמים 
המגבירים או מצמצמים את ההסתברות לסיכונים )3(.

לפעמים תלמידים כבר  הכינו סוגיה שהם רוצים לדון בה. 
אך יותר סביר שמורים יסייעו לתלמידים להעלות סוגיות 

כאלו על ידי שימוש בתמונות, סרטי וידאו, כתבות מעיתונים 
ודיונים ברשתות חברתיות שמקשרים בין התלמידים 

לסוגיות השונות. מידע נוסף על סוגיות מדעיות-חברתיות 
ניתן למצוא בנספח 1.

3

 Levinson, R. (2011). How Science Works: teaching

 controversial issues. In R. Toplis (ed.) How Science Works,

.London: Routledge, 56-70
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שלב 2: חקר וגילוי
)'לגלות'(
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המעבר משאילת שאלות להצעת פתרונות ודרכי פעולה 
והמעבר לשלבי החקר והפיתוח בשביל הציבור ועם הציבור 

צריכים להיעשות בצורה שאינה מפלה, תוך כדי שימוש 
בלמידה בדרך החקר והדגשת הקשרים שבין מדע ובין 

חברה. המעבר לחקר וגילוי כולל שלוש נקודות מבט:

נקודת מבט אישית (איך הסוגיה משפיעה עלי?);. 1
נקודת מבט חברתית (איך הסוגיה משפיעה על . 2

המשפחה, החברים והקהילה שלי?);
 נקודת מבט גלובלית (איך הסוגיה משפיעה עלינו. 3

במובן הרחב והעולמי?).

נקודות מבט אלו אשר עומדות במרכזה של הגישה 
הפדגוגית של SSIBL, יוסברו להלן תוך בעזרת הדגשת 

הגישה הפדגוגית של למידה בדרך החקר.

 INquIry-BASEd( למידת מדע בדרך החקר
)SCIENCE EduCATIoN

השלב של מעבר משאילת שאלות לחקר וגילוי מצריך 
למידה באמצעות חקר מדעי. תלמידים זקוקים למיומנויות 

חקר וידע מדעי לשם מציאת פתרונות הולמים לשאלות 
אותנטיות. מיומנויות אלו הן מורכבות משום שהן  תלויות 

בשיתוף פעולה עם בעלי עניין נוספים, בהבנת נקודת המבט 
של בעלי עניין אחרים ובביצוע ניסויים מדעיים.

תכנון וביצוע של ניסויים מדעיים מצריך העלאת רעיונות 
ובחינה שלהם, איסוף וניתוח נתונים, מודעות לכך 

שהנתונים שנאספו אינם ודאיים ושאילת שאלות מחודשת 
לאחר ניתוח הנתונים. לאחר שאספו התלמידים נתונים 

מהשטח, הם מתבקשים להסביר כיצד הנתונים האלו 
עוזרים להסביר את השאלות שהם שאלו.

ייתכן ומורים ירצו לתמוך בתהליך הלמידה של תלמידים, 
במיוחד כאשר הם לא התנסו בעבר עם למידה בדרך החקר. 
כהתחלה, מורים יוכלו להציב שאלה שעל התלמידים לחקור. 
למשל, בהתייחס לבעיית איבוד החום בבית הספר שהוצגה 

כדוגמה בפרק 3, מורים יוכלו לבקש מתלמידים למצוא 
את האזור בבית הספר שבו מושקעת האנרגיה הגדולה 

ביותר לצורך חימום בחורף ויבקשו מהם להציע דרכי פעולה 
ופתרונות לבעיה הזו. דרכים אפשריות לתמיכה בלמידה 

בדרך החקר מובאות בטבלה 1 שבה מוצעות הנחיות 
לתלמידים.

גישת SSIBL מזמנת חקר של שאלות פתוחות שהפתרון 
שלהן אינו קבוע ולכן החיפוש אחריו יכול לכלול מגוון מערכי 

חקר הכוללים ניסויים במעבדה, סקרים ודיונים.

בחינת גישת SSIBL דרך למידה בדרך החקר

לאחר שהתלמידים בחרו סוגיה שמעניינת אותם, הם 
צריכים לנסח שאלת חקר טובה לפעולת החקר שלהם. 

מציאת שאלת חקר טובה היא משימה מורכבת ומצריכה 
את תמיכתו של המורה. שאלת חקר טובה היא בראש 

ובראשונה שאלה שאפשר לחקור אותה. ולכן היא צריכה 
לקיים את המאפיינים הבאים:

השאלה מתאימה לתרחיש;	 
השאלה היא פתוחה, והתשובה לה אינה ידועה;	 
הדיון הוא סביב שאלה אחת מרכזית (למשל, מדוע 	 

תלמידי כיתות ט' מעשנים?) (שימו לב שקבוצות שונות 
של תלמידים יכולות לחקור שאלות שונות, כל עוד כל 

קבוצה מתמקדת בשאלה אחת מרכזית);
השאלה היא ברורה וממוקדת;	 
השאלה היא הגיונית וניתן לענות עליה בפרק זמן 	 

שהוגדר מראש;
ניתן לאסוף נתונים שיסייעו במענה על השאלה.	 
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טבלה 1. דוגמאות לחקר נתמך

כיצד נוכל לצמצם את צריכת האנרגיה בבית הספר בתקופת החורף?שאלה

כיצד להתארגן

נקודות למחשבה

איסוף נתונים

פרשנות

כיצד נבטיח שכל אחד מביע את דעתו?
מה חבריי חושבים שצריך לעשות בנושא?

כיצד נחליט על דרך הפעולה הטובה ביותר?

אילו אזורים  מומלץ לחקור בבית הספר?
מתי לערוך את המדידות?

באיזה ציוד עלינו להשתמש?
האם עלינו לערוך מדידות בזמנים שונים של היום?

איך נתעד את הנתונים שנאספו?
כיצד נוכל להבטיח שהנתונים שבידינו מדויקים?

מה משמעות הנתונים שאספנו?
היכן בבית הספר איבוד האנרגיה הוא המשמעותי ביותר?

מה ביכולתנו לעשות בקשר לכך?
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שלב 3: פעולה
)'לפעול'(
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הפתרונות לשאלות אותנטיות חייבים לכלול פעולה כלשהי. 
בפעולה אנחנו מתכוונים לשינוי המצב שהשאלה התייחסה 
אליו. שינוי זה יכול לכלול את הגדלת גוף הידע  על הנושא 

שנידון או הבנת הסיבות שבגללן ייתכן ששינוי אינו נחוץ. 
תלמידים יכולים לנקוט פעולות מצורות שונות, למשל:

יצירת פריט מסוים שקשור לפתרון הבעיה;	 
פעילות מול מוסדות שונים  והסברת העמדה שלהם;	 
הפצת חומרי הדרכה;	 
קידום שינוי מוסדי כמו שינוי במדיניות בית הספר;	 
יצירת פורום דיון;	 
המחזת הבעיה בצורה דרמטית אל מול קהל;	 
כתיבה;	 
הכנה והצגה של פוסטר שמסביר את הנושא הנידון.	 

ייתכן שמציאת פתרונות לבעיה מסוימת תוביל לשאלות 
נוספות, ולכן תהליך החקר הוא יותר מעגלי מאשר ליניארי 

(ראו איור 2 ו-3). הפעולות עצמן יכולות להוביל לשאלות 
נוספות כך שיש לבחון את תהליך החקר כתהליך ספירלי 

ורפלקסיבי יותר מאשר ליניארי.

חינוך לאזרחות

גישת SSIBL מעצימה תלמידים לפעול כסוכנים חברתיים 
 .(Citizenship education) באמצעות חינוך לאזרחות

גישה זו מעודדת תלמידים לקבל החלטות בנוגע לנושאים 
שחשובים להם ובמידת הצורך לפעול על מנת ליצור שינוי 

בנושאים אלו. בחברה דמוקרטית ומודרנית מצופה מכל 
בעלי העניין בתחום מסוים לתרום לדיון על אותו נושא. לכן 
פעילויות SSIBL צריכות לעודד תלמידים ליצור דיאלוג עם 
בעלי עניין החל משלב שאילת השאלות, דרך ביצוע פעילות 

החקר ועד הצעת הפתרונות לבעיה מסוימת.

SSIBL מאפיינים של חינוך לאזרחות בגישת

 SSIBL הרעיון המרכזי של חינוך לאזרחות לפי גישת
הוא לאפשר השתתפות ביקורתית על ידי נקיטת פעולה. 

ההשתתפות בדיאלוג ביקורתי ובונה מצריכה:

ניסוח טיעון מנומק על בסיס עדויות וחשיבה לוגית;	 
הקשבה זהירה ומתחשבת לצרכים ולרעיונות של 	 

הצדדים השונים;
פתיחות לשינוי נקודת המבט. אם משתתף אחר מקדם 	 

טענה טובה יותר - שפוט אותה לפי יתרונותיה;
כיבוד נקודות המבט של אחרים של אחרים. לכל 	 

המשתתפים יש הזכות להביע את נקודות המבט 
שלהם ולזכות בהקשבה. טענות גזעניות, סקסיסטיות 
והומופוביות, וכל טענה המקטינה את הזהות והאופי 

של אחד המשתתפים, לא יהיו מקובלות, ואין להן מקום 
בדיאלוג מועיל;

היו ביקורתיים כלפי טענות, אם יש בהן נקודות  שאינכם 	 
מסכימים להן, אם הן מבוססות על מידע לא מספק או על 

הנחות שגויות;
עודדו התלהבות ומחויבות. משתתפים בעלי התלהבות 	 

רבה ומחויבות עמוקה לנקודת מבט מסוימת יכולים 
לפעמים לשבש את הדיאלוג. אולם בתנאים של פתיחות 

ושקיפות, הן עשויות לעתים תכופות  להשפיע לחיוב  
בסיוען למשתתפים האחרים לחשוב בצורה מעמיקה על 

נקודות המבט שלהם.

עוד מידע על חינוך לאזרחות ניתן בנספח 3.

מדע וחברה בחינוך
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SSIBL תיבה 4. סיכום

SSIBL סיכום

סוגיות חקר מדעיות חברתיות (SSIBL) מיישמות 
 .(RRI) אחריות במחקר וביזמות בקונטקסט חינוכי
מדובר בלמידה באמצעות שאלת שאלות אותנטיות 

על סוגיות שנויות במחלוקת העולות מתוך ההשפעות 
של מדע וטכנולוגיה על החברה. שאלות אלה הן 

פתוחות, מערבות משתתפים מקבוצות בעלות עניין 
 וממוקדות בפתרונות שיעזרו ליישום שינויים.

מאפיינים של גישת SSIBL כוללים שלושה שלבים 
עיקריים:

.1 
העלאת שאלות אותנטיות על סוגיות שנויות 

במחלוקת (סוגיות מדעיות-חברתיות) הנובעות 
מהשפעה של מדע וטכנולוגיה על החברה. (’לשאול’)

.2 
חקר וגילוי: שילוב חקר חברתי ומדעי (למידה בדרך 

החקר) לחקירת שאלות פתוחות אלה. (’לגלות’)

.3 
פעולה: יצירת פתרונות העוזרים לביצוע השינוי. 

('לפעול')
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 SSIBL פרק 3. גישת
בכיתה
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כאשר משתמשים ב-SSIBL כגישה פדגוגית, ניתן 
להשתמש בגרסה פשוטה של המודל התאורטי )איור 3(. 

מודל זה משתמש בשלושה שלבים חינוכיים המעודדים 
תלמידים לשאול, לחקור ולפעול.

 :RRI-לצד שלבים אלה נמצאים היעדים המרכזיים של ה
כדאיות חברתית, הסכמה אתית וקיימות.

מתחת אנו מתארים פעילויות המיועדות לשלוש קבוצות גיל 
 SSIBL-שונות. טבלה 2 בעמוד 35 מסכמת את עקרונות ה

הנמצאים בפעילויות אלה.

SSIBL איור 3. מודל פשוט של

(SSIs) לשאול

(IBSE) לחקור

לפעול

כדאיות חברתית

מקובלות אתית

קיימות

מדע וחברה בחינוך
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1. צמצום הפסדי האנרגיה של בית הספר

כיתה של תלמידי בית הספר היסודי לומדת על אנרגיה. 
התלמידים מבינים שאנרגיה היא היכולת לבצע עבודה 

ולגרום לשינוי. הם לומדים שאנרגיה יכולה להיבחן דרך 
תהליכים המערבים אור, תנועה, חום, חשמל, קול. הם גם 

יודעים שהגוף שלהם משתמש באנרגיה על מנת לגרום 
לדברים לקרות כמו בהרמת משקל, הליכה לבית הספר, 
שמירה על חום הגוף בטמפרטורות נמוכות. הם מבינים 

באופן אינטואיטיבי את הרעיון שהם צריכים מזון על מנת 
לבצע פעילויות אלה אך הם לא בטוחים כיצד המזון משחק 

תפקיד בתהליך זה. כך שהם לומדים שמזון יכול להיתפס 
כחומר דלק כמו בנזין או פחם או גז; חומרים שגורמים 

לרכבים לנוע ושומרים על חום ביתנו. באמצעות תצפיות 
וניסויים הם רואים שדבר אינו  קורה לדלקים אלא בתנאים 

מסוימים: בנוכחות אוויר ומקור חום.

באמצעות דיונים על הניסויים שלהם ועל הקשר בין 
האנרגיה שבה הם משתמשים לחייהם ולכדוה"א בצורה 

כללית יותר, הם מגיעים להבנה שדלקים צריכים להישמר. 
כך הם מחליטים לחקור כיצד בית הספר שלהם מנהל את 

השימוש באנרגיה שלו כך שהוא יישאר מחומם בחורף וקר 
בקיץ. החקירה שלהם מתבצעת בארבעה שלבים:

פיתוח תכנית לפתרון השאלה של שימור דלק בבית הספר. 
שאלת העל שלהם הופכת להיות: כיצד אנו יכולים להימנע 

מהפסדי אנרגיה בבית הספר? (לשאול)

הם מבצעים סקר לזיהוי אתרים קרים וחשופים בחורף או 
חמים ולא נוחים בקיץ. (לחקור)

הם מחפשים מידע ומבצעים ניסויים קטנים, כמו כיצד ניתן 
לצמצם ירידת טמפרטורה בכוס של מים חמים בעזרת סוגים 
שונים של חומרים לכיסוי הכוס. זאת על מנת לצמצם זרימת 

אנרגיה בחורף  ולהגביר את זרימתה בקיץ. (לגלות)

הם מתכננים חוברת הסברה המציעה דרכים  להגברת 
היעילות האנרגטית בבית הספר על סמך ההוכחות שלהם, 

כולל הפחתת השימוש באורות וציוד מחשבים, ודנים בה עם 
הנהלת בית הספר ב'יום האנרגיה' של בית הספר. (לפעול)

הם מערבים הוראה על דלקים ומעבר אנרגיה, לדוגמה:

דוגמאות למעבר אנרגיה;	 
יש צורך בדלקים כנקודת התחלה של מעבר אנרגיה 	 

במערכת;
דלקים מאובנים זקוקים לאוויר ומקור חום;	 
חום זורם מאזורים של טמפרטורות גבוהות לנמוכות;	 
אנרגיה יכולה להיות מנוהלת ובכך לשמור על דלקים 	 

תהולצמצם עלויות.
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SSIBL-התאמה ל

היכן מתרחש איבוד החום בבית ובבית הספר? כיצד אנו 
יכולים לגלות כמה חום אבד? האם קצב איבוד החום 

משתנה לאורך היום? איזה מידע אנו צריכים לאסוף? כיצד 
אנו יכולים לייצג ולפרש את המידע שלנו בצורה הטובה 
ביותר (על ידי שימוש בידע וביכולות מתמטיות)? באילו 
מכשירים נשתמש (לדוגמה, מצלמות הדמיה תרמיות, 

אם יש)? כיצד נציג את המידע? כיצד נדע שהמידע שלנו 
מדויק ומהימן? כיצד נתרגם את המידע שלנו לחיסכון בדלק 

ולשיפור הסביבה הלימודית עבור התלמידים? תלמידים 
יכולים לחפש דרכים  שבאמצעותן ניתן לבודד בניינים 
הדומים לבית הספר שלהם. כיצד אנו מקדמים דרכים 

לצמצום איבוד האנרגיה? מהם האמצעים הדרושים לנו? 
כיצד אנו יכולים להשתמש במידע שברשותנו כדי לשכנע 
את ההנהלה וההנהגה לספק לנו אמצעים אלה? (ראו גם 

טבלה 2).

2. מדוע צעירים מעשנים?

עישון של בני נוער הוא בעיה. דוגמה לכך היא תופעת 
העישון באנגליה, בעיקר בקרב נשים צעירות. תלמידים 

יכולים ללמוד על:

תפקיד הסמפונות והריאות וכיצד המבנה שלהן מותאם 	 
לתפקידן;

מנגנון הנשימה (התנועה של כלוב הצלעות ושרירי 	 
הנשימה);

חשיבות החמצן לחילוף החומרים התאי והצורך בהוצאת 	 
פחמן דו-חמצני;

דיפוזיה של חמצן ופחמן דו-חמצני לאורך ממברנת 	 
הריאות בכיוון מפל הריכוזים;

כיצד דם מעביר גזים אל התאים ומתוכם.	 

כחלק מהשיעור על מעבר חמצן\פד"ח, התלמידים רואים את 
מודל העישון (איור 4) אשר מדגים את  תוצאות העישון. הם 
יכולים לחפש דוגמאות לדיון בשאלות עד כמה המודל הזה 

מדגים את המתרחש על פני שטח הריאות?; הדומה והשונה 
בין 'ריאת' צמר הכותנה במודל ובין ריאות אמיתיות; שטח 
הפנים של הריאה; המבנה הנקבובי שלה; עד כמה הזפת 

מכתימה את שטח פני הריאות? התפקיד של הצינורות 
הסימפוניים במהלך הנשימה והנשיפה.

מדע וחברה בחינוך
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איור 4. מודל עישון

SSIBL-התאמה ל

עד כאן תלמידים יכולים לחקור את ההשפעה של עישון 
על אנשים צעירים, את גורמי הסיכון (ההסתברות לחלות 
במחלת ריאות חמורה בשילוב עם המשמעות המסוכנת 

של תרחיש זה) ואת השאלה: "האם סיגריות אלקטרוניות 
הן פתרון חלופי טוב לצעירים שמכורים לעישון?". לאחר 

שהתלמידים ראו את ההדגמות והבינו את ההשפעה 
הביולוגית של העישון,  הם יכולים לדון בשאלה כיצד מידע 

נוסף יכול להשפיע על הרגלי העישון של עמיתיהם.

מחזיק סיגריותהצתת סיגריה

צמר כותנה

צינור גומי

אינדיקטור אוניברסלי

כיוון זרימת האוויר

שאיבה
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תלמידים יכולים להכין סקר אנונימי על מנת לגלות כמה 
מעמיתיהם מעשנים, למה הם מעשנים ומהן דעותיהם על 
עישון 'פסיבי'. הם יכולים לעבוד בקבוצות על מנת לתכנן 

ולבדוק שאלונים שהם יכולים לשלוח לעמיתיהם, לדוגמה, 
באמצעות survey monkey. הם יכולים גם לאסוף מידע על 
מנת למצוא את הקשר בין עישון ומחלות בשלבים מאוחרים 

יותר בחיים, כמו ַנַּפַחת (אמפיזמה) וסרטן ריאות.

על סמך תוצאות המחקר שלהם תלמידים מכינים פוסטר 
שיוצג במקום בולט בבית הספר. המידע שאספו יכול 

להשפיע גם על האופן שבו סכנות העישון נלמדות. ראו גם 
טבלה 2.

3. ביגוד אקולוגי

דוגמה זו מבוססת על פרויקט  שהופעל בכיתה של תלמידי 
כימיה בני 17. ההקשר ( אולי: מה שקדם לפעילות זו וכו') 

לפעילות זו היה כתבה מעיתון )4( שהובאה על ידי משתתף 
במהלך השתלמות מורים ב-University College שבלונדון. 

הכתבה מסבירה כיצד ניתן להפחית זיהום אוויר על ידי 
לבישת בגדים המטהרים את האוויר.

טכנולוגיית ביגוד קטליטי משלבת כמה תחומים שונים 
בכימיה. מכנסי ג'ינס מסוג Denim מנוקים באבקת כביסה 

המכילה ננו-חלקיקים של טיטניום דו-חמצני, 
TiO2, בעלי תכונות פוטו-קטליטיות. חלקיקים אלה של 

טיטניום דו-חמצני פועלים על מים נוזליים ועל אדי מים 
באוויר בנוכחות אור (לכן הפוטו-קטליטיות), יוצרים 

מולקולות של רדיקלים חופשיים בעלי ריאקטיביות גבוהה 
(רדיקלים חופשיים הופיעו בקורס הכימיה כאשר הם למדו 

על פירוק של הידרו-פחמנים) ויכולים להגיב עם חלקיקי 
NOx רעילים באוויר, הופכים אותם לתרכובות לא מזיקות 

באופן יחסי. תהליך זה הוא בעל יתרון גדול שכן גודלם 
הזעיר של החלקיקים מאפשר להם להיצמד לג'ינס וליצור 

שטח פנים רחב מאוד, ועל ידי כך להאיץ את מהירות 
.NOx הפירוק הכימי של מזהמים מסוג

מדע וחברה בחינוך
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יתרה מכך לטיטניום דו-חמצני יש תכונות פיזיקליות וכימיות 
נוספות רבות אשר משחקות תפקיד בחיי היומיום (לדוגמה, 

במשחת שיניים, דברי מתיקה, קרם הגנה, מוצרי קוסמטיקה 
ואפייה).

אם כן טיטניום דו-חמצני ותפקידו בביגוד קטליטי לא 
זו בלבד שהוא מספק דוגמה מרתקת לפוטו-קטליזיס, 

לתגובות של רדיקלים חופשיים ולננו-כימיה, אלא גם תורם  
לחקר השאלה כיצד ביגוד קטליטי יעיל יכול לטהר את 

האוויר, ולהבנת יחס התועלתיות הכלכלית. לדוגמה, כמה 
אנשים צריכים ללבוש ביגוד קטליטי על מנת להפחית את 

רמת ה- NOx בצורה משמעותית? ניתן לחקור זאת על ידי 
שימוש במידע ממקור שניוני. והאם ייתכנו תופעות לוואי?

התפנית בפעילות ובחקירה  התרחשה כאשר תלמיד 
שחקר את הייצור של טיטניום דו-חמצני גילה שהחומר 

נחצב בסיירה-לאון בתור מינרל הנקרא rutile.  בקריאה 
באתרי אינטרנט גילה משהו שלא הוזכר בספרות המרכזית 

והיה נתון במחלוקת: התהליך של כריית ה-rutile גרם 
למעבר של תושבים מקומיים רבים ופגע בסביבה של אנשי 

סיירה-לאון ולא הביא תועלת של ממש )5(. יתרה מכך  לו 
הייתה הסביבה המקומית בסיירה-לאון מוגנת, או אפילו 

משתפרת בגלל הכרייה, או אז היה שוויו של ה-rutile עולה 
בצורה עצומה. פיסת מידע זו  עוררה בתלמידים שאלה 

חדשה לגבי החקירה שלהם: האם היתרונות של הטיטניום 
הדו-חמצני עולים על הנזק? אם לא, כיצד ניתן להצדיק את 

הטכנולוגיה של הביגוד הקטליטי? התלמידים עבדו על מפת 
מחלוקת (נספח 2) לזיהוי יחסים בין גורמים בעלי עניין: 

מנהלי חברות כרייה, הממשל בסיירה-לאון,  מגדלי פירות 
שעברו מקום בגלל המכרות, כימאים, מעצבי בגדים, יצרני 

אבקת כביסה, פעילים סביבתיים, מינרל ה-rutile, פריטי 
לבוש.

שאלה זו עלתה לדיון עם קבוצת השנה כולה. התלמידים 
הרגישו שהיתרונות של טיטניום דו-חמצני היו חשובים מדיי 
מכדי  לוותר עליהם אך החליטו להזהיר קבוצות סביבתיות 

מקומיות מפני תנאי הייצור.

.SSIBL-טבלה 2 בעמוד הבא מסכמת את פעילויות ה

4

הכתבה נמצאת בקישור הבא:

https://www.theguardian.com/sustainable-business/

sustainable-fashion-blog/clothes-tackle-city-pollution-laundry-

.additive

לחומר רקע על ביגוד קטליטי ראו:

https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/catalytic-

/clothing-purifying-air-goes-trendy

5

http://www.christianaid.org.uk/Images/sierra-leone-at-the-

crossroads.pdf

תה
כי

 ב
S

S
IB

L 
ת

ש
גי

34



SSIBL-טבלה 2. סיכום פעילויות ה

שימור דלק. תוצאות הפעולות הן שיפור 
תנאי הלמידה, רווח מרבי 

לכל הגופים.

זיהוי הדרכים לשיפור 
הנוחות והרווחה של תלמידי 
בית הספר בעלויות סבירות.

קיימותהסכמה אתיתכדאיות חברתית

קידום הבריאות. פתיחת הדיון על הנושא 
הבריאותי בלי לחשוף מידע 

רגיש.

דרכים רגישות להעלאת 
המודעות על ההשלכות 
הבריאותיות של עישון.

תוכן מדעי

מעבר אנרגיה, דלקים, 
חיסכון בדלק, בידוד, הדמיה 

תרמית, איסוף מידע, 
דגימות.

פעולהחקר וגילוישאלה

צמצום איבוד האנרגיה בבית הספר

היכן מתרחש איבוד החום 
הרב ביותר בבית הספר? 

מה אנו יכולים לעשות 
בעניין?

הדרכים הטובות ביותר 
למדוד איבוד חום; איסוף 

מידע מדויק; פענוח המידע; 
יעילות המבודדים; חקר על 

שימור אנרגיה בבניינים.

הצגת מידע לרשויות בית 
הספר ולמועצת בית הספר 
על איבוד חום ועל הדרכים 

לטיפול בבעיה. העברת 
המסר בדרכים המתאימות 

ביותר לשכנוע מקבלי 
ההחלטות.

למה אנשים צעירים מעשנים?

מבנה והתאמה של הריאות, 
מנגנון הנשימה, דיפוזיה של 

גזים, תפקיד הדם בהולכת 
חמצן ופחמן דו-חמצני, 

חילוף חומרים תאי, מידול 
התוצאות של עישון.

האם העמיתים שלנו יודעים 
מהן ההשלכות של העישון 

על הבריאות? מה הם 
חושבים על עישון פסיבי? 

מהם המסרים הטובים ביותר 
בביולוגיה לדיון עם צעירים 

לגבי עישון?

יצירת סקר מהימן; פענוח 
התוצאות; חקירת הקשר 

בין הידע על השלכות 
העישון  ובין ההתנהגות; 

אלטרנטיבות לעישון.

יצירת פוסטר המיידע את 
העמיתים על עישון. ניהול 

משא ומתן לגבי מיקום 
הפוסטר בבית הספר, 

העלאת המודעות בקרב 
המורים והתלמידים על הדיון 

בהשלכות העישון.

מדע וחברה בחינוך
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קיימותהסכמה אתיתכדאיות חברתית

תנאים חברתיים 
וכלכליים ליתרונות 

סביבתיים.

 מביאים בחשבון יתרונות 
וחסרונות של כל בעלי 

העניין, מתייחסים לתנאים 
לא הוגנים של הייצור.

שימוש במוצרים אשר 
משפרים את איכות האוויר.

פעולהחקר וגילוישאלהתוכן מדעי

מנגנונים של רדיקלים 
חופשיים, פוטוקטליזיס, ננו-
.NOx כימיה, מזהמים מסוג

ביגוד אקולוגי

כיצד אנו יכולים להעלות 
את המודעות לגבי ביגוד 
אקולוגי? מהם התנאים 
שיגרמו לביגוד אקולוגי  
לחולל שינוי? מי מושפע 

מכריית טיטניום דו-חמצני? 
מה הן הדרכים הטובות 
ביותר להתייחס לבעיות 

האתיות?

שימוש במידע שניוני 
להערכת ההשפעה של 

לבישת בגדים קטליטיים 
וכיצד ניתן להגדיל את 

השימוש בהם? זיהוי 
הערכים השנויים במחלוקת 

והעמדות בעלות העניין  
בתהליך הייצור של בגדים 

קטליטיים.

פתיחת המחלוקת סביב 
הכרייה עם קבוצות 

סביבתיות מקומיות, על סמך 
הנתונים שנאספו על הייצור 
ועל היתרונות\חסרונות של 

טיטניום דו-חמצני.

מדע וחברה בחינוך
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נספח 1.
 העלאת שאלות אותנטיות בקשר לסוגיות

מדעיות-חברתיות: 'לשאול'

מדע וחברה בחינוך
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כאשר חוקרים אם התרחיש שנבחר מתאים ל-SSIBL, ניתן 
להשתמש במכונת התרחישים הבאה, שפותחה עלי ידי 

.(S1 איור) Nijmegen-הצוות ב

SSIBL מכונת התרחישים של גישת .S1 איור

סוגיות מדעיות-חברתיות מהחדשות

טבלה S1 מראה מגוון ידיעות מעיתונים שנבחרו על 
 SSI-ידי פרחי הוראה מאוניברסיטת אוטרכט, הולנד, ה

שאליהם הם קשורים, השאלות שהם מעלים ותחום התוכן 
שאליו הם שייכים.

האם זה ממוקד 
במחקר מדעי עדכני 

וחדשנות?

האם זה מעורר 
מחלוקת ופתוח?

לאלא

לא לא

לאכןלא

כן

האם זה מציג עמדות 
שונות בצורה שווה? כן

האם זה קשור 
לחוויות יומיומיות של 

תלמידים?

האם יש לזה 
רלוונטיות חברתית?

כן כן

האם זה בר השגה 
על ידי התלמידים?

כן

בפנים

בחוץ

האם יש לנו תרחיש מתאים?

מדע וחברה בחינוך
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טבלה S1. כתבות חדשותיות על סוגיות מדעיות-חברתיות שנבחרו על ידי פרחי הוראה באוניברסיטת אוטרכט

חיסונים ונושאים בריאותיים

עישון והשפעות בריאותיות

בטיחות מזן בשנת 2050

חקר תאי גזע

שימוש בפטריות כנגד מחלות צמחים

שימוש בתרפיה גנטית כנגד מחלת האלצהיימר 
בעכברים

שדולה של חברת קוקה קולה כנגד חוקי הגנת 
הבריאות

ביולוגיה

SSIנושא הכתבה

חיסונים באזור 'חגורת התנ"ך' בהולנד; נשים בהיריון; נסיעות 
ונגיף הזיקה; נגיף האבולה ואיסור הנסיעות; ניסויים בבעלי 

חיים.

עישון והגבלות ממשלתיות; ערך חיי אדם (מחלות מול תרופות); 
מחלות וסגנון חיים.

אילו פתרונות יבטיחו אספקת מזון בשנים עתידיות?

הצלת חיים בעזרת תאי גזע, אם כי יש שסבורים שאין זה אתי. 
האם עלינו להמשיך להשתמש בתאי גזע?

האם  אנו יכולים – וחייבים - לשנות פטריות  כך שיתאימו את 
ההתנהגות שלהן לצרכים שלנו?

ניסויים בבעלי חיים. שימוש בתרפיה גנטית. השלכות של 
אלצהיימר.

האם ממשלות צריכות לעצור  שדולות בינלאומיות כאשר יש 
סיכון לתופעות לוואי בריאותיות של המוצרים?

ביולוגיה, מתמטיקה

בני נוער שותים ומעשנים לעתים תכופות יותר 
כאשר ההורים  אינם בבית

שימוש בחומרים מזיקים ונושאים בריאותיים.
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שימוש בצמיגי מכוניות ישנים כמצע למגרשי 
ספורט

השתנה בים

כימיה

SSIנושא הכתבה

 PAHs) צמיגי רכבים מכילים פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים 
polycyclic aromatic hydrocarbons -), אשר עלולים להיות 

מסרטנים.

מדוע אנשים מאמינים שזה מסוכן להשתין בים? מה מדענים 
אומרים על כך?

כימיה, ביולוגיה

 יריעות פלסטיק שנמצאו בדגי ים עמוק

ריכוז גבוה של חומרי הדברה שנמצאו במוזלי 
ובדגני בוקר אחרים

האם עלינו להמשיך להשתמש בפלסטיק שאינו מתפרק?

מהן ההשלכות הבריאותיות של אכילת חומרי הדברה? האם זה 
צריך להימשך?

כימיה, ביולוגיה, אסטרונומיה

חלקיקים באטמוספרה של מאדים גורמים לאלצהיימר. האם חלקיקים באטמוספרה של מאדים
נוכל אי פעם לחיות על כוכבים  אחרים פרט לכדור הארץ?

מדע וחברה בחינוך
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הכותרת 'עישון סיגריות אלקטרוניות מציל חיים. זה יהיה 
טירוף לאסור זאת' היא מסוג הכותרות שיעוררו דיון כאשר 
הראשויות אסרו זאת. ישנם מקורות שימושיים על סיגריות 

.ENGAGE )9( אלקטרוניות בפעילויות של

 גישות לקביעת תרחישים עבור סוגיות
מדעיות-חברתיות

פעילות לדוגמה: יצירת עניין

אתגר חשוב בהוראה לפי גישת SSIBL הוא לעורר את 
העניין של התלמידים.  במקום שבו אין לתלמידים שאלות 
דחופות או דילמות, האסטרטגיה  היעילה היא להשתמש 

בייצוגים מהתקשורת ליצירת עניין, וכתוצאה מכך גם דיון. 
דוגמה זו מגיעה מקורס הכשרת מורים ב-SSIBL בננו-

טכנולוגיה שנעשה באוניברסיטת מלמו שבשוודיה. 'אולטרה 
יבש תמיד' מהווה דוגמה טובה לננו-חומר בגלל שהוא 
הידרופובי ומשמש כחומר הרתעה נגד התנהגות אנטי-

חברתית. אחד מהשימושים הלא-שגרתיים שלו הוא במחוז 
האורות האדומים בסנט פאולי שבהמבורג, גרמניה,  מקום 

שבו קירות רבים מכוסים באולטרה 'יבש תמיד'. כאשר 
בליינים שיכורים משתינים על הקירות, ניתז השתן שלהם 
בחזרה הישר עליהם ובכך מהווה חומר הרתעה. מוצר זה 

נמצא כעת בשימוש בערים אחרות )6(. האם זה אומר שיש 
להימנע מבניית שירותים ציבוריים מתאימים יותר?

דוגמאות של מקורות אחרים להעלאת דילמות יכולות 
להימצא ברשת )7(.

הנושא של סיגריות אלקטרוניות עורר עניין רב בתקשורת,  
ומומחים ייצגו זוויות ראייה שונות ומגוונות.  סוגיה זו עשויה 

להלהיב אנשים צעירים  שעסוקים ביתרונות ובחסרונות. 
אמנם סיגריות אלקטרוניות נאסרו לשימוש באזורים 

מסוימים באנגליה ובאירופה, אך יש כמה רשויות שחושבות 
שהסיגריות האלקטרוניות הן אמצעי טוב להרחיק אנשים 

מעישון. ראו לדוגמה את המאמר של פרופסור דיוויד נאט 
)8( בעיתון The Guardian באוקטובר 2016.

6

ראו:

https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/04/st-pauli-

pees-back-hamburg-red-light-district-revenge

7

ראו לדוגמה:

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/28527

8

ראו:

http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/14/

vaping-saves-lives-madness-ban-smokers-cigarettes-kill

9

ראו:

http://www.engagingscience.eu/en/2015/10/13/electronic-

cigarettes
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משחקי קלפים

ישנם מספר משחקים הניתנים להורדה מהרשת שעוזרים 
לתמוך בתלמידים בחשיבה על סוגיות מדעיות-חברתיות 

ודילמות חברתיות-טכנולוגיות. אלו אשר מתאימים במיוחד 
לתלמידי חטיבה עליונה בנושאים רבים נמצאים ברשת 

וניתנים לשימוש חופשי )10(. ניתן להוריד דרך האתר 
PlayDecide משחקי קלפים ליצירת דיון על נושאים 

עכשוויים כולל סוגיות מדעיות-חברתיות )11(.

קריקטורות העוסקות בסוגיה

קריקטורות העוסקות בסוגיה הן דרך נוספת לגרום 
לדיונים על סוגיות שנויות במחלוקת. איור S2 מציג דוגמה 

לקריקטורה כזאת. עם זאת תלמידים ומורים יכוליםלהכין 
קריקטורות משלהם עלי ידי יצירת 'בועות שיח' עם קולות 

שונים סביב תרחיש מסוים.

בניית שאלות עבור הדילמה

אוניברסיטת אוטרכט השתמשה במודל הקרוסלה במהלך 
פעילות להכשרה מקצועית של מורים על מנת לעזור להכין 

את התרחיש ולהתחיל לחשוב על שאלות שונות. הרשת 
שלהם (טבלה S2) עברה שינוי על מנת להתאים לשימוש 

תלמידי בית ספר. הדוגמאות מפרק 3 הובאו למטרות 
הדגמה.

10

ראו:

http://www.edinethics.co.uk/enhancement/ethentech-democs/

democsgame.htm

11

ראו:

http://www.playdecide.eu/about.html

מדע וחברה בחינוך
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איור S2. דוגמה לקריקטורה העוסקת בסוגיה

 לא יהיה שום
הבדל בלב או בזרימת הדם

הלב שלנו יצטרך 
לשאוב יותר דם

 המוח שלנו
יקבל יותר מדיי דם אם עומדים 

על הראש, אז 
הרגליים לא 

מקבלות שום דם

1 
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טבלה S2. רשת להכנת פעילויות SSIBL שונות

מקרה א'שאלות

על מה המקרה, מה 
נתון במחלוקת?

שימור דלק בבית הספר.

מקרה ג'מקרה ב'

התמודדות מול זיהום עישון בקרב בני נוער.
אוויר.

אילו בעלי עניין 
מעורבים (מהם 

האינטרסים שלהם?)

תלמידי בית הספר 
(לומדים על בריאות 

סביבתית); הנהלת בית 
הספר (מנהלים הוצאות 

דלק); רשות מקומית 
(פיקוח על בניה ובניינים).

תלמידי בית הספר 
(התמכרות לעישון, מה 

ניתן לעשות בעניין, מהן 
החלופות?); מורים (כיצד 

לטפל בנושא בצורה רגישה 
בתכנית הלימודים?); 

הנהלת בית הספר (מה 
צריכה להיות מדיניות 
בית הספר?); הורים 

(איזה מידע יעזור לנו?); 
מומחי בריאות (מידע על 

התמכרויות תלמידים); 
תעשיית הטבק (רווח, 

תעסוקה); ממשלה (מקור 
מסים).

תלמידי בית הספר 
(פעולות נגד זיהום 

אוויר, מדע רלוונטי); 
קבוצות סביבתיות 

(גיבוש מדיניות 
בהקשר מקומי, 

ארצי ונוער); קהילות 
מקומיות (אמצעים 
להפחתת הזיהום 

המקומי ויישומיות)ֲ; 
מורים (קישור לתכנית 

הלימודים בכימיה).

ידע תוכן מדעי 
רלוונטי

מעבר חום, מוליכות, 
מדידת טמפרטורה.

נשימה; מנגנון הנשימה; 
דיפוזיה גזית.

פירוק, פירוק, כימיה 
אורגנית, ננו-חומרים.

מדע וחברה בחינוך
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העלאת שאלות במסגרת לא פורמלית )לא רשמית(

דוגמה להעלאת שאלות חקר באשר לייצור חשמל 
באמצעות ביקור במוזאון

תלמידי בית ספר היסודיים ביקרו בתחנת כוח ישנה כדי 
ללמוד על דרכים שונות להפקת חשמל. מורים נחשפו 

למסגרת גישת SSIBL והשתמשו בה לתכנון פעילויות 
על הפקת חשמל תוך כדי למידה התנסותית ושיתופי 

פעולה, כולל ביקור במרכז לייצור אנרגיה (EDC) בטאלין 
באסטוניה, מורים תכננו שיעורים ודנו בשאלות עם 

התלמידים לפני הביקור במוזאון. כגון:

האם אנשים יכולים להחליט באיזה מקור אנרגיה הם 	 
רוצים להשתמש?

כיצד מתקבלות החלטות לגבי אספקת אנרגיה?	 
האם לתלמידים צריך להיות קול בקבלת החלטות כאלה?	 

 שאלות אלה מסייעות לתלמידים לחשוב על הבעיות 
ולהתמקד בשאלה המרכזית: כיצד צריך להפיק חשמל 

באסטוניה?

הם מצאו דרכים שונות להמרת אנרגיה - כגון התנסות 
בטורבינות - ולמדו על הקשר בין תנועה והפקת חשמל 

(תמונה S1), כמו  גם על שלבים היסטוריים בהפקת 
החשמל.

התלמידים מעודדים לשאול שאלות באשר לדרכים של 
הפקת חשמל בביתם. הם דנים בקבוצות בפעולות אפשריות 

שונות להפחתת עלויות האנרגיה בביתם ובשאלה כיצד 
להשתמש במקורות חלופיים.

אילו שאלות ניתן 
לשאול? אילו שאלות 

הבעיה מעלה 
שתלמידיך יכולים 

לחקור?

איפה בבית הספר נמצאים 
האזורים שבהם מעבר 

החום הוא הגדול ביותר? 
איך אנחנו יכולים לשמור 

על בית הספר חם בחורף 
וקריר יותר בקיץ? בה בעת 

איך נוכל לחסוך בשימוש 
בדלק?

מהן ההשפעות הביולוגיות 
של עישון? מדוע אנשים 

צעירים מעשנים? מהן 
הדרכים הטובות ביותר 
לסייע לאנשים צעירים 

להפסיק לעשן?

איך ביגוד אקולוגי 
מקטין זיהום? באיזו 
מידה ביגוד אקולוגי 

יעיל?

מקרה ג'מקרה ב'מקרה א'שאלות
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תמונה S1. תלמידים חוקרים את הקשר בין תנועה להפקת חשמל

מדע וחברה בחינוך
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נספח 2.
חקר וגילוי: 'לגלות'

מדע וחברה בחינוך
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איור S3. מפת מחלוקת של חיסון

מיפוי המחלוקת

מיפוי מחלוקות הוא אמצעי לארגון  נקודות מבט מגוונות 
בסוגיה מדעית-חברתית, כך שניתן לדון בקשרים שבין 
ההיבטים המדעיים, הטכנולוגיים, החברתיים, האתיים, 

הפוליטיים והמשפטיים המאפשרים למשתתפים לחשוב על 
ההשפעות ברמה האישית, החברתית והעולמית. המרכיבים 

של מפת מחלוקת יכולים להיות אנושיים או לא אנושיים, 
והם ידועים כשחקנים. שחקנים יכולים להיות ארגונים או 

יחידים.

אתה יכול לכתוב דילמה במרכז של נייר A3. כתוב (למשל 
'אחרי'):

בעלי העניין (השחקנים) ועניינם  (האינטרסים שלהם);	 
טיעוניהם ודעותיהם;	 
ערכים שניתן לזהות;	 
נסה לקשר ביניהם על ידי חיבורם באמצעות חיצים.	 

איור S3 מציג עבודה שנעשתה על ידי המשתתפים 
הישראלים בארגון מפת מחלוקת בנושא החיסון. בעוד 

שהחיסון מכוון למניעת מחלות זיהומיות קטלניות, אי אפשר 
להתעלם מחברות התרופות המייצרות את החיסון (החיסון 

עצמו הוא שחקן משום שהוא מכתיב מערכת יחסים מסוימת 
בין המדענים, חולים, רופאים וחברות פרמצבטיות). כאשר 

אחד השחקנים משתנה, הוא משפיע בהכרח על מערכת 
יחסים של כל יתר השחקנים. למשל, ממשלה חדשה יכולה 

לשנות את מבנה התקצוב והמימון של ייצור תרופות, 
והדבר ישפיע על קביעת  המחוסנים וסדרי העדיפויות  

בטיפול בבעיות בריאות שונות. ארגון מפה משותפת על 
ידי המשתתפים מסייע להם לדון בנושא, בהיבט מסוים, או 

להתמקד ברמת המחלוקת ובשאלות של חקר.

Medical agitators
Drugs are pushed without any connection to the response

Pharmaceutical companies
Youths encouraged to get vaccinated after herpes virus was linked to cancer

Health Maintance organizations
Drugs, sick leaves, expensive treatments

Who truly 
benefits?

Vaccine effectiveness
To the individual or to the society?

Physicians

Is their interest 

purely medical?

מדע וחברה בחינוך
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ניתוח של מחזור חיים

כתוצאה מהשיח במפגש ההשתלמות של מורי היסודי 
באוניברסיטת מלמו על הסיכונים של ננו-טכנולוגיה, החליטו 

 -ULTRA המורים לנתח את מחזור החיים של ננו-חומר
חומר הידרופובי יבש, שיש לו יישומים רבים בתחומים 

אזרחיים מקומיים. התוצאה של ניתוח מחזור החיים 
 .(S4 איור) הייתה ליצור מפת קשרים בין בעלי עניין שונים

הדבר סייע למשתתפים לזהות בעלי עניין ואת היתרונות 
והחסרונות של הטכנולוגיה במונחים אתיים, חברתיים 

וקיימות.

דוגמה לפעילות: מודל

פעילות זו שימשה עמיתים באוניברסיטת Porto לגבי 
סיכונים בריאותיים שנגרמו מניקוטין ומהתמכרות לאלכוהול. 

השימוש בדפניה (Daphnia magna) כמערכת מודל 
להמחשת פעילות ניקוטין ואלכוהול היה מאפיין מרכזי בה. 
דפניה היא סרטן זעיר בעל שלד חיצוני שקוף, וניתן לספור 

בקלות מתחת למיקרוסקופ את פעימות הלב שלו.

מודלים מייצגים מערכות ומאפשרים למדענים לחזות 
השפעות, אולם חשוב להבחין בין המציאות למודלים. 

מודלים הם אומדן וקירוב ויכולים להציג אספקטים שונים 
לאותה תופעה. לדוגמה, מודל האטום של בוהר מסייע 

לתלמידים להבין את העברת האלקטרון אך אינו מרמז על 
תלת-ממדיות של האורביטלים כבמודל האורביטלים. השלד 
מראה את עמדת המפרקים ויכול להמחיש את דרגות חופש 

התנועה, אך הבנה מלאה של התנועה צריכה השלמה 
באמצעות ייצוגים אחרים כגון הדמיה רפואית המראה 

קישור שרירים וסרטוני וידאו המדגימים הליכה אנושית.

התחלה טובה להדגמת מודל בקרב תלמידים צעירים 
היא להראות להם מודל תלת-ממד של פרח או בעל חיים 

ולבקשם להסביר את ההבדל בין המודל למציאות. יש 
גם מספר עולה של דוגמאות של סימולציות מקוונות )12( 
שמאפשרות לתלמידים להסביר תופעה, לשער השערה 

ולפתור בעיות, אולם צריך לזכור את צמצום דרכי ההפשטה 
וההשתנות של המודלים.

תופעות אקלימיות רחבות כמו אפקט החממה יכולות להיות 
מודגמות, למשל, באמצעות שימוש בבקבוקי פלסטיק 

לחיקוי התנאים הפנימיים של חממה (ראו דוגמה "אפקט 
 Royal Society of Chemis try’s Classic-החממה" ב

.Chemis try Demons trations

12

ראו למשל:

E-Chalk, http://www.echalk.co.uk

PHET, https://phet.colorado.ed

המספקים דוגמאות המכוונות לפעילויות SSIBL בתחומי המדע השונים.

מדע וחברה בחינוך
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איור S4. מיפוי קבוצות עניין של ייצור מוצרים ננו-טכנולוגיים

צרכנים
אלה שנהנים (מפיקי תועלת) 

מתרופה חדשה, מחומרים 
וכו', ויש להם אמון רב במחקר 

ובננו-טכנולוגיה.

קבוצת חוקרים
קשורים לתומכים בהם 

ותלויים בתקצוב מחקרם.

פוליטיקאים
שבדיה היא חוד החנית של 
ננו-טכנולוגיה, ויכולה לספק 

קולות.

משקיעים
רוצים רווח על השקעתם.

פוליטיקאים
קובעי מדיניות שצריכים לקבל 

החלטות קשות.

חוקרים
חרף העובדה שהם בעד 

טיעונים, הם מביאים בחשבון 
את הסיכון.

הציבור הרחב
מבטא דאגה לגבי הסיכונים 

שטכנולוגיות חדשניות עלולות 
לגרום.

פעילים סביבתיים
מומחים בתחומם המציגים 

חששות לגיטימיים.

חברות נוספות
איבוד צרכנים  אם  חלופות 

טובות יותר ייכנסו לשוק.

מקצוע

חסרונות

ננו-טכנולוגיה

תקשורת
נעה עם הרוח. אוהבת 

סקופים/שערוריות/אזעקות.
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פעילות לדוגמה :סיכון ואי-ודאות

היבט חשוב של גישת SSIBL הוא הבנת הסיכון ואי-
הוודאות. במונחים של מדע האקלים הם מושגים חיוניים, 
כיוון שכל פעילות שננקטת כרוכה בסיכון ואי ודאות. ניתן 
להבין באופן רשמי את הסיכונים כהסתברות להתרחשות 

אירוע והשפעתו. לכן בשעה שההסתברות להתרחשות 
צונמי במקום מסוים עלולה להיות קטנה מאוד, הרי 

שהשפעתו יכולה להיות גדולה מאוד. מצד שני, לעיתים 
קרובות אנשים מתייחסים לאירועים רגילים כמו נפילה מטה 

אשר מתרחשת בתדירות גבוהה, ולרוב השפעתה נמוכה. 
אומדן הסיכון אינו ודאי. חרף הטיעון שסיכון יכול להימדד 

באופן אובייקטיבי באמצעות איסוף נתונים סטטיסטי 
רלוונטי, לעתים קרובות יש להביא בחשבון את ההשפעות 
האישיות והחברתיות. למשל, טיסה במטוס נחשבת בעלת 

סיכון נמוך. אולם יש אנשים המודאגים מטיסה, והדבר עלול 
להזיק לבריאותם וצריך להוות גורם בהערכת הסיכון.

כל נקיטת פעולה בסביבה כרוכה בסיכון מסוים. ייתכן 
שחלק מהסיכונים האלה  יהיו לא ברורים. למשל, שימוש 
בלוח סולרי להמרת אנרגיית אור לאנרגיה חשמלית - אין 
לו השפעות מזיקות לכאורה. עם זאת, בעת ייצור לוחות 
סלולריים משתמשים באנרגיה רבה, ולחומריהם עלולות 

להיות השפעות רעילות כאשר הם מיוצרים בעלות נמוכה 
)13(. האתר של David Spiegelhalter מספק למורים 

ולתלמידים אנימציות לדיון בסיכון ובאי-הוודאות )14(.

העברת ממצאים לגורמי השפעה

היבט חשוב של גישת SSIBL היא הפעלת שינוי כאשר 
יש בעיה נתפסת. תלמידים יכולים להקדיש זמן לשיפור 

טיעוניהם לשכנע בעלי עניין שעשויים לגרום לדברים 
להתרחש. הקריטריונים החשובים כוללים:

האמצעי להצגת המקרה: כרזה, סרט קצר, מצגת, מאמר 	 
בעיתון, שדולה פוליטית.

הצגת ראיות. ארגון הנתונים בדרך של טיעון משכנע.	 
נימוקים. הצגת נימוקים ענייניים ומשכנעים.	 
הצעות חלופות לסטטוס-קוו.	 
קוהרנטיות (לכידות). האם יש קוהרנטיות בנקודות 	 

מבחינת זמן וסדר הגיוני. 
דאג שיהיה מתומצת ומובן.	 

13

ראו מאמר:

http://news.nationalgeographic.com/news/

energy/2014/11/141111-solar-panel-manufacturing-

sustainability-ranking

14

ראו:

https://understandinguncertainty.org/view/animations
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נספח 3.
(CE) חינוך לאזרחות

מדע וחברה בחינוך
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הנגשת גישת SSIBL באמצעות חינוך לאזרחות

כמה דוגמאות טובות לשימוש בחינוך לאזרחות בכיתות ניתן 
למצוא באינטרנט )15(. המשאבים כוללים פעילויות לקידום 

.SSIBL עבודה בקבוצות ושיתוף פעולה באמצעות הפעלות

קו המחלוקת

לאחר שהיו המשתתפים מכוונים למחלוקות, הם יכלו 
להתארגן בשורות המבטאות את הסכמתם או אי-הסכמתם 

בנושא (איור S5). זו דוגמה שנלקחה ממפגש השתלמות 
שנערך באוניברסיטת קפריסין לטכנולוגיה שעסק בשימוש 

באנטיביוטיקה בבעלי חיים.

הדרך שבה המשתתפים ממצבים עצמם בקו המחלוקת 
יכולה לקדם דיון, למשל, משתתפים יכולים לשאת ולתת 

עם המשתתפים הקרובים להם באשר להסכמה/אי הסכמה. 
אלה המצויים בקצוות שונים של רצף הספקטרום יכולים 

לעבוד בקבוצות על מנת לחדד את השוני בדעותיהם. דרך 
אחת לקידום הדיון היא:

שאל שתי קבוצות הנמצאות משני צדי המתרס (קבוצה . 1
א וקבוצה ב) באשר לתחומי המחלוקות ביניהם;

שתי הקבוצות מקבלות זמן להכין את טיעוניהן;. 2
קבוצה א' מציגה עת עמדתה במשך שלוש דקות;. 3
קבוצה ב' מקשיבה ואחר כך צריכה להציג את המקרה . 4

של קבוצה א' ובמידת האפשר לגבות זאת עם ראיות 
חזקות;

מחליפים תפקידים (את הפוזיציה);. 5
רק כאשר וידאה כל קבוצה שעמדותיה מובנות, הן . 6

דנות על ההבדלים ביניהן.

פעילות זו תומכת בהקשבה פעילה ובשימוש בראיות 
ובהיגיון בדיון. ניתן לשפר פעילות זו על ידי הצגת הציר 

הרציונלי והציר הרגשי, תוך כדי שימוש ב"תנועת הטיעונים" 
של Van der Zande. במהלך הפעילות ארבע פינות הכיתה 

מציגות "עם הלב", "נגד הלב", "עם המוח", "נגד המוח" 
)16(. המשתתפים נעים בחדר ומראים את דעתם (בעד ונגד) 

באשר להצהרה המרכזית ולאופן שבו הגיעו אליה (הלב או 
המוח). הרעיון הוא שהמשתתפים יכולים לראות את מגוון 

הדעות, להציג שאלות  אלה בפני אלה ולשנות את מיקומם. 
המשתתפים גם יכולים ללכת למקומות שונים בחדר, לחשוב 

על טיעוניהם לצורך התמקמות זו ולשקף דעות אחרות 
.(S6 איור)

הבהרת ערכים

לאחר שהחליטו על בעיה, התלמידים יכולים להשתמש 
בטבלה אתית (הותאם מ-Mepham, 2005). המאפשרת 

מיפוי של בעלי העניין השונים כנגד שלושה עקרונות אתיים 
מרכזיים: )17(

רווחה: לכבד את האינטרסים של בעלי העניין המעורבים 	 
ולגרום נזק קטן ככל שניתן לאינטרסים אלה.

אוטונומיה: לכבד זכויות הפרט (בין אם אנושי או לא 	 
אנושי) לפעול, ולחיות את חייהם בדרכים המועדפות על 

ידם.
הגינות: לפעול באופן הוגן וצודק	 

התלמידים יכולים להשתמש בטבלה כדי לציין את נקודות 
המבט שלהם. לדוגמה, טבלה S3 מתייחסת לשימוש של 

בעלי חיים באנטיביוטיקה.
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איור S5. קו המחלוקת

15

 פעילות זו אומצה מ

 National בשיתוף עם- Association for Citizenship Teaching

:Citizen Service Trus t

https://www.teachingcitizenship.org.uk/resource/ncs-key-

stage-3-curriculum-activities

פעילות נוספת התומכת ביצירת קבוצות דיון קטנות:

https://www.pstt-cpd.org.uk/ext/cpd/argumentation/unit1.php

מצגות המורים של נקודות המבט והעניין שלהם בנושא אנטיביוטיקה 

בבעלי חיים (למשל דעתם של החקלאים, סוכנות ממשלתית מדען מודאג) 

באשר לפעילויות בגישה התנסותית ניתן למצוא ב- ניתן לראות גם באתר:

https://youtu.be/kuGOJ7mXEFM

16

 Zande, P.A.M. van der (2012). Beweegredeneren, een

.werkvorm bij dilemma’s in de klas

ראו גם:

https://elbd.sites.uu.nl/2017/07/28/beweegredeneren-een-

werkvorm-bij-dilemmas-in-de-klas

17

 Mepham, B. (2005). Bioethics. Oxford: Oxford University

.Press

הדרך היחידה לשמור על 
בריאותם של בעלי חיים 
ואנשים בחווה חקלאית 
היא באמצעות שימוש 

באנטיביוטיקה.

מומלץ להשתמש 
באנטיביוטיקה רק כאשר 

נמצא צורך מוחלט.

אני לגמרי מתנגד לשימוש 
רחב באנטיביוטיקה. בטווח 

הארוך זה  יסב יותר נזק 
מתועלת.
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נקיטת פעולה

במהלך פעילויות SSIBL יגיע השלב שבו הכיתה או קבוצות 
ידונו בפעולה בעקבות הגעה לפתרון או למספר פתרונות.  
האופן שבו הדבר יבוצע תלוי בפעילות המיוחדת שבוצעה 

בקבוצה, למשל, ארבעה או חמישה משתתפים; מספר 
הקבוצות העוסקות בהיבטים שונים של הנושא, או כפעילות 
של כיתה שלמה. גם אם טופלה הבעיה על ידי קבוצה אחת, 

הרי שהכיתה יכולה לדון בהשקפותיהם באשר לפעולות 
שיש לנקוט. כל התלמידים בכיתה יכולים להישאל או להציע 

פעולות לביצוע ולהכניס את רעיונותיהם לקופסה. המורה 
מחליף את ההחלטות בקטגוריות (קיבוץ רעיונות). לעתים 

קרובות הכיתה נחלקת לשתיים (למשל, 12 ו-12 בכיתה של 

24). (אם יש מספר אי–זוגי, אפשר למנות עוזר או מודד 
זמן). אחר כך יוצרים מרחב בכיתה ובו שני מעגלי כיסאות, 

באופן שבו המשתתפים היושבים במעגל הפנימי פונים 
למעגל החיצוני.

המורה מחלק לכל אחד מהתלמידים במעגל הפנימי פיסות 
נייר ובהן רעיון אחד או יותר לפעולה. במשך שתי דקות 

התלמידים דנים באפשרויות הפעולה עם התלמידים 
שמולם במעגל החיצוני. אחר כך התלמידים במעגל החיצוני 

נעים מושב אחד שמאלה. הדיונים נמשכים עם תלמידים 
שונים במהלך שלוש-חמש אינטראקציות בהתאם למספר 

הפתרונות החלופיים. הכיתה מתכנסת ומדווחת על הדרכים 
המועדפות עליהם לפעולה.

איור S6. ארגון תנועת הכיתה בטיעונים

בעד

בעד

נגד

נגד
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טבלה S3. טבלה אתית לנושא אנטיביוטיקה בבעלי חיים

רווחהכבוד ל-

שיפור הכנסותיהם ותנאי חקלאים
מגוריהם.

הגינותאוטונומיה

הם יכולים לקבל החלטות 
עצמיות באשר לנסיבות 

של שימוש באנטיביוטיקה 
בבקר שלהם.

האם מחיר מוצריהם 
הגון בשוק בכפוף 

לחוקים ונהלים הוגנים.

קבלת אספקת מזון מבעלי צרכנים
חיים בריאים.

יכולים לבחור איזה מוצר 
לקנות.

אספקת מזון זמינה 
לכלל האוכלוסייה.

הזכות לחיים בריאים בקר
ומזעור הסבל.

אין מדכאים את אורח 
החיים הטבעי שלהם 
כדוגמת רעייה, שינה.

התייחסו ליצורים החיים 
בזכות עצמם ולא ככלי 

להעלאת ערכם של 
החקלאים.
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