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 רציונל

המאמר המדעי הוא ביטוי מילולי מובהק )שפת המדע( לתהליך המדעי, לכן הוא אמור לבטא את אופיו. המאמר 
ולתקשורת. שיטת הניתוח הרווחת בבית הספר, כמו גם  ,הוא כלי מטקוגניטיבי בידי המדען ומשמש גם לתיעוד

 ם על מרכיבי הטיפול בהשערהמתמקדת בפירוק הטקסט למקטעים המצביעי ,במוסדות להכשרת מורים
תהליך זה חוטא למהות המדע ונשען על מיומנויות חשיבה נמוכות.   ידע קודם, שאלה, השערה וכו'.: ספציפית

מדענים מחזיקים בתיאוריות שהן הבסיס ליצירה ולפרשנות על השערות ותוצאות. הם חושבים כיצד תוצאות לא 
כנית הלימודים לעומת זאת מעמידה במוקד את הניסוי הקפדני בעקבות התיאוריות. תות דורשות את שינוי צפוי

השערה ספציפית. הידע מתואר כצבירה של מערכת השערות שאושרו, כלומר שמקור הידע בנתונים על העולם 
 (.)עובדות אובייקטיביות

ם של הסטודנטים בקריאה ובניתוח ביקורתיים של כמו כן, במהלך עבודת ההוראה אנו נתקלים בקשיים עצומי
ההשתלמות מתמקדת בניתוח מאמרים עפ"י התיאוריות המדעיות, תוך שימוש  .מאמרים על ידי הסטודנטים

 ות טיעון(. במהלך ההשתלמות נקייםבמיומנויות חשיבה גבוהות )חשיבה ביקורתית, חשיבת השבחה ומיומנוי
 .אלה לסטודנטים המתמחים במדעים על ידי כלל המרצים בחוג דיון בדרכי ההקניה של מיומנויות

הנחת היסוד היא כי חשיפה מתמדת של המרצים לגישות אלו תעודד אותם לעשות שימוש מקצועי בניתוח 
 .מאמרים בכיתה בדרך זו ולהטמיע אותן במגוון קורסים בהתמחות
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שעל מנת שניתן יהיה להפוך המודל לכזה שבאמצעותו ינותחו המאמרים  ההייתהמסקנה  -מודל ההשבחה 

בקורסים נוספים, חשוב להתייחס להקשרים שבהם נכתב המאמר ומידת הרלבנטיות של המאמר לתוכן בהיבט 
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 :ותמשוב מהמרצים שהשתתפו בהשתלמ
 ההייתשאלון משוב שנבנה על ידי יחידת הערכה הועבר למרצים בסוף ההשתלמות. מניתוח השאלון עולה כי 

שביעות רצון גבוהה. לשאלה מהם הנושאים העיקריים שתרמו לך ביותר ביום העיון , השיבו המרצים: "ניתוח 
מאמר על פי שלושה נדבכים ובהם ממיומנות הטיעון נמצאה מתאימה ליישום עם הסטודנטים", "יישום הדרך 

למידיהם בדרך זו" ועוד . שהוצגה לניתוח מאמרים בקורסים שלי"," ללמד סטודנטים כך שהם יפעילו את ת
המרצים אף הביעו רצון להמשיך ולהשתלם בנושאים הבאים: "המשך הטמעה בהוראה שלנו", " עידוד 

הפיכת הקריאה לחלק מתרבות הלימוד". "לדעתי אפשר לבנות מחוון המבוסס  –סטודנטים למאמץ מחשבתי 
תחומים  –" לשים דגש על נושאים בין   על שתי גישות או לניתוח מאמרים ולתת לסטודנט לעבוד על פיו",

"תרגול מיומנויות של פיתוח חשיבה   שבהם יכולה להתבצע העברה )קישור וחיבור בין נושאים ממודרים"(,
 ."בקורסים למדעים", "לדעתי דרושות סדנאות לפיתוח חומרים מתאימים לפיתוח חשיבה בקורסים שונים

אלו עם הסטודנטים לפחות אחת  לט שכל מרצה יתרגל גישותלאור הדיון שהתקיים לאחר שתי הסדנאות הוח
ובו קריטריונים לניתוח מאמר   . כמו כן, הוחלט לקדם בתחילת שנה"ל הבאה את הרעיון לבנות מחווןסטרסמב

 .על פי כל אחת מהגישות שייסע לסטודנטים
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