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המזכירות ) שושי כהן מפא"ת(,תומר שגב ) ,(מוזיאון המדע בירושלים) מיה הלוי משתתפים:

עיריית ברכה צויליך ), (למצוינות, עיריית חיפההיחידה ), הילה גלברג (הפדגוגית משרד החינוך

 ערן יריבמכללת אפקה(, אלון ברנע ), (משרד החינוך) ניצה שיאון, (י"מנח) מרים רקנאטיראשל"צ(, 

(, דני SPACE ILבית יציב(, איילת ויצמן )מאיה לוגסי ) ((Google, דרורי-יעל דורון ,(מיקרוסופט)

 (לפיזיקה שטייניץ )מורה

 ענבר הורביץ, ארנה סומך שיתופים:צוות 

 מטרות הפגישה: 

 ש שפה משותפת לגבי הגדרת הבעיה והיעדים בנושא מוטיבציה.יבוג 

  תכניות קיימות בשדה כדוגמאות מהן ניתן לחלץ הגדרה של הבעיה,  3התבוננות על

 היעדים ודרכי פעולה

 :עיקרי הדברים – פתיחה

  תכנית פעולה מיטבית, כדי שנוכל להתחיל לפתח , 2016עד מרץ  –הקבוצה שמה לעצמה יעד

 ביישום בשנת תשע"ז

 נידרש לכך בדיון על מדדים, אבל ים כעת עוסקו לא נאנח :הקבוצהשל  הצגת תהליך העבודה

בהמשך. ד"ר גילה מלך המלווה את נושא המדידה המשותפת ביוזמה תסייע לנו לקדם את 

 הגדרת היעדים והמדדים. 

  לפני בחירה של דרך הפעולה, הקבוצה תבחן מודלים קיימים בשדה בישראל, כדי למנף באופן

 מערכתי. לצורך כך נשקול לצאת בקול קורא לכל הרלוונטים בזירה.

  ועל  יחידות 5תוכנית הלימודים משפיעה באופן משמעותי על מספר התלמידים הבוחרים ב

  " עידוד מוטיבציה: רציונלשתתווסף לשקף: " . זו קוביההמוטיבציה להתמיד

 המשגה והגדרות מושגים בסוגיית מוטיבציה ותחושת מסוגלות:

  מתמטיקה הינה מקצוע מחיריםכשדנים בסוגיית מוטיבציה לבחירה, צריך לדבר גם על :

. סיכונים יר רגשי גבוהייחודי בו כשלון / אי הצלחה מזוהה עם דימוי עצמי נמוך, חרדה ומח

 אלה גורמים לתלמידים לברוח מהתמודדות.

 :צירי מושגים אליהם נרצה להתייחס 

o <                         בחירה---------התמדה                   > 

o <            מוטיבציה חיצונית---------מוטיבציה פנימית                    > 

o                             Mastery <---------                    >Achievement Performance 

o דימוי עצמי נמוך, מחיר רגשי גבוה<               --------->  תחושת מסוגלות / תקווה     

 ה מושג – Flow"" –  פי על . הקושי וציר היכולת ציר: צירים שני בין איזון היוצר -זרימה

זרימה היא מצב מנטלי של עשייה, בו  (Mihaly Csikszentmihalyi) הפסיכולוג צ'יקסנטמיהאי

אדם שקוע כולו בעשייה ומרגיש ממוקד ואנרגטי. זהו מצב שבו אנו חשים שתודעתנו והחוויה 

מאוחדים לישות אחת. דוגמאות לחוויות זרימה הן חוויות כמו קריאת ספר, משחק, או שיחה 

אשר הפעולה נעשית מתוך כ א מסיח את דעתנו.שאנו שקועים וממוקדים בהן ושום דבר ל

לומד  -עניין, מעורבות ומוטיבציה פנימית הלומד מתפקד בצורה המיטבית שלו. יתרה מזאת

שחווה את חוויית הזרימה ירצה לחזור על חוויה זו ולאתגר את עצמו שוב ושוב. באופן זה 

מודיות שמעניקות ללומד הוא מרחיב יכולותיו הקוגניטיביות. לכן, כדאי לשלב חוויות לי

באמצעות שיטות הוראה מגוונות, שימוש בעזרי הוראה  אתשות זעתחושת זרימה. ניתן ל

  .מאתגרים, עיסוק בנושאים שונים מכיוונים חדשים וכמובן באמצעות משחקים

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=4577 
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 הגדרות למושגים:

  מתייחסת לפעולות שנעשות מתוך עניין או  –לעניין אישי הקשורה מוטיבציה פנימית

 מתוך הנאה אישית של התלמיד

  מתייחסת לפעולות שנעשות משום  –הקשורה בערך ובתועלת שבלימוד מוטיבציה חיצונית

שהן מובילות לתוצאה שחפצים בה: הערכה מצד המורה, הישגים גבוהים, קבלה 

 לאוניברסיטה טובה וקריירה טובה

  והצלחה המובילה להתמדה, להשקעת תחושת מסוגלות  –בנוגע לעצמי כלומד אמונות

 מאמצים ולמחויבות ללמידה. 

 Mastery goals orientations- )מטרת הלומד היא להתמקצע, לשפר את  )ע"פ פרופ. פורטס

 התחום. הרצון להבין + תחושת המסוגלות מרכיבות את המושגהיכולות שלו, להבין את 

 orientationoals Performance g -  מטרת הלומד היא להתחרות ולהראות את יכולתו

והישגיו לאחרים. תלמידים שמטרתם היא כזו, לומדים על מנת להראות לאחרים שהם בעלי 

 יכולות דומות לחבריהם או טובות מהם

  הצגה של אלון ברנע: יום חשיפה לתלמידים מכיתות ח' וט'

את היום  ת המסוגלות.ושתחלחיזוק התלמידים והעניין של נות סקרהשפיע על המטרת התוכנית: ל

דגיש את החשיבות של מטים מהמכללה המהווים מודלים חיוביים לחיקוי. מבנה היום דנמדריכים סטו

התנסות אקטיבית, חקר ויצירה. כמו כן צוינה החשיבות של החוויה הכיתתית המשותפת לחיזוק 

 הקונטקסט החברתי. 

  TWISTפרוייקט הצגה של מיה הלוי: 

 המטרה: עידוד תלמידות לבחירה במקצועות המדעים והטכנולוגיה ובעיקר

 כיצד מעודדים מוטיבציה אצל תלמידות 

 כיצד מפתחים תחושת מסוגלות אצל תלמידות 

 ערכת הדרכה למורים בכיתההתוכנית כוללת משחקי אסוציאציות, סרטונים, מפגשים עם מדעניות, 

ראו פרטים על תלמידות ותלמידים.  כולל העלאת מודעות מורים לנושא מגדר ולהשפעה שיש להם

   http://www.mada.org.il/culture/twistנוספים בקישור: 

 סיכום:

שני הצירים המרכזיים בהם ת בפגישה פתחנו את מרחב המושגים בעולם המוטיבציה. עלינו לבחור א

 נרצה להתמקד:

 : שני הצירים המרכזיים שעלו

o (10) – פיתוח תחושת מסוגלות 

o (6) – עידוד מוטיבציה פנימית 

 צעדים הבאים

  הוי ייציאה בקול קורא לשותפים ביוזמה לזבחינה שלBest practices – שיתופים באחריות 

 באחריות – בקבוצה הדיון בסיס על למיקוד היעדים ואת הבעיה את המגדיר נייר ניסוח 

 שיתופים

 והדרכים הבעיה להבנת שלהם המבט נקודת הבנת לצורך תלמידים, מורים מיקוד קבוצת 

 לשינוי

 יעודית ווטסאפ בקבוצת עדכון עם מיילים: בקבוצה לתקשורת  פלטפורמה . 

 ותומר שגב מיה הלוי, באחריות שיתופים –הקרובהלקראת מועד הפגישה  ישלח יום סדר 

http://www.mada.org.il/culture/twist

