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 חינוך למדעים באמצעות החינוך הבלתי פורמלי

 

קשרים פורמליים ולא פורמליים. כפי הבמסגרת בית הספר אלא במגוון תלמידים לומדים לא רק 

מידה קשורה באופן אינהרנטי י ג'ון דיואי, לנאמריקהחינוכי הפילוסוף הדעות והזאת הוגה שמסביר 

על  תפתחהידע של התלמידים נוצר ומ ם, כאשרהשליום -ת של הלומדים ולחיי היוםלחוויות אותנטיו

 לומדים מפרשים את תופעותהבסיס האינטראקציה שלהם עם הסביבה. במהלך האינטראקציות הללו 

רואה  (אפיסטמולוגיהתורת ההכרה )ונסטרוקטיביסטית לקהגישה ה .ומפתחים ידע ומיומנויות יום-םהיו

 שיותסיס החוויות האיבעל הנוצרים מיומנויות ידע ו לבהקשר ששמה ה תהליך של בנייה והדבלמי

ספר הכותלי בתי תוך בנפוצה יותר הקונסטרוקטיביסטית התפיסה  ,לאחרונה .של הלומדים והחברתיות

עשוי ש החוויותיהם, מללידע הקודם של התלמידים ו תוכניות הלימודיםבין נעשה מאמץ למצוא קשר ו

התפיסה יישום בפועל של כי  ,התברר, עם זאתרלוונטית. להלמידה למשמעותית ו לתרום להפיכת

ע דהפער בין היש במיוחד, משום משימה מאתגרת אהחינוך הפורמלי היהקונסטרוקטיביסטית בסביבת 

הפורמלי . לכן המשימה החשובה העומדת בפני מערכת החינוך קייםהבית ספרי לידע הרלוונטי עדיין 

 שהם וקהילותיהםת הספר לבעיות ישות על ידי תלמידים בבהיא לגשר בין הידע והמיומנויות הנרכ

 יום ולפתח אוריינות מדעית. -בחיי היום עמןמתמודדים 

 ,כפי שהוצג במקצועות המדעיים הנלמדים בבתי הספר ,ר בין המדעשהכרה בחשיבות של יצירת ג

לצאת מהסביבה לי כדרך מלחינוך הבלתי פורות מחנכים לפנלחוקרים וגרמה לם מיייו-היום יםלהקשר

טיקה של קצמחה הפר ,להוראת המדע בכיתה ףבנוסבשנים האחרונות, של הכיתה הבית ספרית. 

גני חיות וכו'. ב ,גנים בוטנייםבמרכזי מדע, בונים ואבמוזי םלמידת מדע בלתי פורמלית באמצעות ביקורי

בלתי פורמלית  למידה מדעית.הביקורים הללו מקנים לתלמידים מיומנויות, ידע, מומחיות ודרכי חקירה 

אינה נמדדת על ידי , היא גם מסויםפתוחה ואינה מוגבלת להשגת יעד  ללדרך כבבסביבות הללו 

 ס ואת הסקרנות של התלמידים.ומעודדת את האינטר ההערכה הסטנדרטית

ספקי החינוך הבלתי פורמלי שנובע למחקרים מצביעים על הפער הניכר בין בתי ספר למוסדות ו

לוגיות ובפרקטיקות האפיסטמ ,שיטות ההערכה, בפיות מהתלמידיםידלים המהותיים ביעדים, בצמההב

זון חיש יעדים שונים ו ,הפורמלית והבלתי פורמלית ,חינוכיותיבות הבלשתי הסומהיעדר תקשורת. 

כי הכנסת עקרונות  ,. חוקרים מצייניםלאתגר משמעותי ןביניהשהופך את שיתוף הפעולה שונה, מה 

ף עשויים להקל על שיתוף אבים משותשויצירת מאגר מ כניות הלימודיםותלנוך הבלתי פורמלי החי

 לא פורמליות. הם הפער בין בתי הספר למסגרות וצצמלהביא להפעולה ו

 מדע טיקות האפיסטמולוגיות במרכזיקוהפר גשר בין רמת הידעכרוך בצורך לבנות אתגר נוסף 

מורים אינם תמיד מסוגלים להעביר את תוכן הר שבבתי הספר, כאמוזיאונים של מדע לאלה הנהוגים בו

עיצוב הלמידה במוזיאונים מתרחשת באמצעות תצוגה ויזואלית ו הלמידה הבית ספרי להקשרים אחרים.

 בניית משמעות חדשה. בנוסףללרעיונות חדשים ו ,הספר גורמים לעיבוד הידע הנרכש בבתיה ,מרחבה

חיים לבתצוגות המדעיות לאינטרסים ו והמידע ניכר בין עומק הידע ובות קיים פערתים קרי, לעלכך

פערים הלהתגבר על  כדי .מכשולוות לה לולשימוש בשפה המדעית עה; גם לומדיםים של היומי-יוםה

( וגם לבנות הפליאלגרום לחוויית הלך הביקור )כמו המת בהרגשי הללו חשוב להפעיל את ממד הלמידה
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לפני, בעת ואחרי הביקור. יש חשיבות בפיתוח מעורבות פעילה של  את מערך פעילויות התיווך

מרכזי מדע אחרים: הכוונה היא לא רק למעורבות בהתלמידים בעת הביקורים במוזיאונים למדע או 

המדע  אתשתאפשר לקשר בין התצוגה לתפיסותיהם  ,אלא גם למעורבות קוגניטיבית וחברתית ,מעשית

על ן, למידה יעילה במוזיאונים דורשת תהליך מובנה של רפלקציה ולהשקפותיהם על העולם. כמו כ

 אודות חוויותיהם של הלומדים.

מדענים המדע וכלפי ההערכה גבוהה מפתחים במקביל  ,תים קרובותילע ,כי תלמידים ,מחקרים מראים

. הממצאים הללו מצביעים על החשיבות למדיםנ, כפי שהם והערכה נמוכה כלפי המקצועות המדעיים

שיספקו ללומדים מגוון רחב של הזדמנויות  ,ת הספריבכותלי של פעילויות החינוך הבלתי פורמלי מחוץ ל

תרון בעיות. התקדמות בתחום ו בהקניית מיומנויות חקר מדעי ופיעיסילמידה במסגרות גמישות ול

את, מימוש המידע מקלה על הוצאת חלק ניכר מלימודי המדע מחוץ לכותלי בתי הספר. עם ז יתטכנולוגי

סביבות למידה בין תיאום דורש וכניות החינוך הבלתי פורמלי והפוטנציאל המלא של הלמידה כרוך בת

תאפשר להשתמש  המוסדותשיתוף פעולה בין בניית מסגרת של  לבין החינוך הבלתי פורמלי.שונות 

לשם כך יש רלוונטית. לביעילות רבה יותר במשאבים החינוכיים ולהפוך את הלמידה למשמעותית ו

 של הלומדים. ותעיבוד הדרגתי של הידע והחוויות הקודמ נהאפשרתש תמיכה,גיות של טלפתח אסטר

המדע מתרחשת לא רק במערכת החינוך הפורמלי אלא במסגרות  כי למידת ,לסיכום, מחקרים מצביעים

י בתי הספר. מחוץ לכותל נעשיתמרבית הלמידה  ,יתרה מזאת .נוך הבלתי פורמליישייכות לחהמגוונות 

לאלה החינוך הפורמלי  הפועלים בתחום יםין מוסדות חינוכיב מתמיד משום כך יש צורך בניהול דיאלוג

הלמידה על התלמידים ועל פעות הש מקסום שםלי נחיו . הדיאלוג הזהחינוך הבלתי פורמליהשייכים ל

הכרה ברורה בהבדלים תוך על שיתוף הפעולה להתבצע כי  ,עם זאת, חשוב להדגיש. החברה כולה

נה המשותף ביניהם. כין היעדים והמתודות הפדגוגיות המאפיינים את שני סוגי החינוך וגם במהקיימים ב

קוגניטיבית הות האישית, חהתפתל יםהחינוך הפורמלי וגם הבלתי פורמלי חותר ,בסופו של דבר

 תרון בעיותויות של פמיומנ ,חשיבה ביקורתית אזרחים בעלים להפיכתלוהחברתית של הלומדים ו

  .כולה צורה יצירתית לפיתוח החברהב תורמים . כל אלהלמידה אוטונומיתויכולת של 
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