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 הכבל האטלנטי: סיפור בלימוד מדעטיב היסטורי השימוש בנר

ים רשהקהטמעת החומר הנלמד ב של מדעים מחייבתלמידה משמעותית  כי ,מראים ממצאי מחקרים

הנלמדות ולפעילותם  התפתחות המונחים והתפיסותיסטוריים מתייחסים לנסיבות של מתאימים. הקשרים ה

 "יבש"מאחורי החומר המדעי הותיאור הדמויות העומדות חברה. הצגת הרקע ההיסטורי של מדענים ב

מבוססים הסיפורים  טיבית.ורה נרבצ, במיוחד כשהדבר נעשה ל התלמידיםשמוטיבציה הלהעלות את  יםעשוי

הם  מת ההיסטורית ועם זאת משתמשים בכלי הבעה ספרותיים,שאינם חוטאים לא ,היסטורייםעל אירועים 

ספרותי -היסטורי טיביות של סיפורהטכניקות הנר יצירת הקשר עשיר ומגוון ללמידה.משאב יקר ערך ל

בציה ללמידת הנושאים הקשורים של התלמיד ולהעלאת המוטי מעורבות רגשית עקביתהביא לעשויות ל

 .לסיפור

 

כאשר הסיפור נאמן לרוח התקופה המתוארת, הוא  .י בלבדרגש תחוםבסיפור אינה מסתכמת השל  השפעתו

סיפורים מאפשר לתלמיד להכיר את הרקע ההיסטורי והחברתי של פיתוח תיאוריה זו או אחרת. לכן, 

עלות נושאים למחשבה או להשאיר את העשויים ל , סיפוריםלכך בנוסףמעשירים את הידע של התלמידים. 

מכלול של עלילת הסיפור ותוכן המ לא פתורות. שאלות אלה נובעות שאלות פתוחות ובעיות עם ידיםהתלמ

טכניקות אחת המטרות הנוספות של שימוש ב בו. הצבת בעיות ושאלות היא נדוניםים היהנושאים המדע

 שאילת. התפיסה הקונסטרוקטיביסטית של תהליך הלמידה רואה במסגרת הוראת המדעיםב ותטיבינרה

מקשרת בין התהליך ה ,בשאלות תואמת גם לתפיסה המדעית שאלות פרקטיקה פדגוגית חיונית. התמקדות

ענות על המדעי ניסיון לבעיות הזקוקות לפתרון ורואה בהתקדמות הידע ל הצעת מענהשל בניית הידע ל

 חיל.תפיסת התלמיד כחוקר מת חיובית גם על רקע היאשאלות פיתוח מיומנות של שאילת . שאלותה

 

ללימודי הקשורים  ,(Story Driven Contextual Approach) סיפורים על ידי גישה קונטקסטואלית מונעת

שבו מעורבים גם רעיונות, מגמות והידע הקודם של  ,של תהליך הלמידה את תחילתוואה בסיפור רו יםמדע

אורטי, יההקשר המעשי, התבהם מוטמע תוכן הלמידה: ש ,ווה חלון למגוון ההקשריםההסיפור מתלמיד. ה

ואת של התלמידים  ענייןאת ההתפקיד העיקרי של הסיפור הוא לעורר החברתי, ההיסטורי והרגשי. 

י ניש להעדיף את השמעת הסיפור לתלמידים על פ ם ולהעלות שאלות חשובות בדבר הנושא הנלמד.מעורבות

 ניכרים בין התהליכיםים על הבדלים יטיבי מצביעהמחקרים בתחום המדע הקוגנ :בעצמם לקרוא אותו בקשה

בוהה יותר של גרמה בעת הקשבה. הקשבה לסיפור דורשת ו הקוגניטיביים המופעלים בעת קריאה עצמית

ה וניסיון לזהות את הנקודות הסמנטיות העיקריות לי המשך העליכרוך בהעלאת הציפיות לגבעיבוד סמנטי, ה

ת הבעיות התלמידים מתבקשים לנסח א ,סיפורבה להקשלאחר  שאלות. ביא לשאילתהסיפור, מה שמשל 

הוו בסיס לחקר עצמאי של מורה יכול לנסח את השאלות שיה. לחליפין, מה שמסופר בושלדעתם קשורות ל

השאלות  ים אתהתלמידים בעצמם מציגכאשר  עים על שיפור הלמידההתלמידים, אולם מחקרים מצבי

תפקיד של מתווך בין המורה ממלא  כאשר תלמידים מנסחים שאלות בעצמם, .ומחפשים את התשובות להן

גדרים הסיפור לבין יעדי הלמידה המו יוצרות אינטראקציה עם תוכןש ,התפיסות ההתחלתיות של התלמידים

 . בתכנית הלימודים
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 מונעת על ידי סיפורים:ה ,קונטקסטואליתהגישה השל תהליך הלמידה על פי  להלן תרשים

 

בין בריטניה לארצות אטלנטי -ימי טרנס-הנחת כבל תקשורת תת וכחי בוחן את השימוש בסיפור עלהמחקר הנ

הייתה אחד ויבשות התקשורת טלגרפית בין שתי  ה, לראשונה,אפשר . הנחת הכבל1858-1857 הברית בשנים

ה הי ,שעמדה מאחורי הצלחה זו ,מובילההמדעית ה תמדע. הדמוהטכנולוגיה והשל  המרשימיםההישגים 

 ,נודעומתמטיקאי אירלנדי  פיסיקאיוכ, (1907-1824) וויליאם תומסון, שנודע בשמו הנוסף לורד קלווין

יקה. השימוש בסיפור נעשה במסגרת מינד-אלקטרוו דינמיקה, מכניקה-שהתפרסם במחקרים בתחום תרמו

בהם נתקל שהצגת הקשיים הרקע החברתי, של תיאור קורס לפיסיקה באוניברסיטת וויניפג. הסיפור כלל 

הניסיונות הכושלים של . בנוסף, תיאור של היישומיתומדעית והן ברמה ה ברמה התיאורטית, הן הפרויקט

כמעט השל וויליאם תומסון ועמיתיו. עלילת הסיפור נעה בין הכישלון  ובסופו של דבר הצלחתם הנחת הכבלים

פריצת דרך מדעית כי  ,בסיפור מודגש. , מה שמוסיף לסיפור את הדרמתיותהצלחה מזהירהבין בטוח ל

 לאחר קשיים וכישלונות רבים.  שגתמווטכנולוגית 

 

אורטיות ין הבעיות התואפשר להם להבין את מגו פיסי והמתמטי הקודם של הסטודנטיםהרקע המאחר ש

ין יענבהם לורד קלווין עורר על פור יהסאטלנטי, ימי -תתכבל של הנחת פרויקט ביצוע ההמעשיות הקשורות לו

שאמור  ,מ'( 300-קיבלו כבל ארוך )אורכו כ הסטודנטים. מעשייםאורטיים ויע מחקרים תאותם לבצ הניערב ו

לבחון את כשירותו  כדיבמעבדה ניסויים  התפצלו לקבוצות קטנות וקיימו. הם היה לייצג את הכבל האטלנטי

בזמנו לורד קלווין. פתר שכפי  ,לביצוע המשימה. קבוצות אחרות עבדו על פתרונות המשוואות המתמטיות

בות קבע ,ם במהלך הלמידהסטודנטיהמצד גבוהה של מוטיבציה ומעורבות מצביעים על רמה  מחקרממצאי ה

 תוצאות המחקר .המדעית תוצאות עבודתםששיקפה את הכינו תצוגה  , הסטודנטיםהסיפור. בסוף המשימה

מבוסס , הלמידת מדעים. סיפור טוב ש בנרטיבים היסטוריים בעתעל הפוטנציאל של השימו הנוכחי מצביעות

השימוש עתירת הקשר. משמעותית ו למידת מדעיםל שובמשאב פדגוגי ח אם כן, מהווה ,על רקע היסטורי

נדירים. לכן,  ת מדעים, אולם סיפורים טובים הםטיבים היסטוריים קיים בפרקטיקה הפדגוגית של הוראבנר

 תחומיםמותאמים ל שיהיו ,מדעההקשורים לדמויות המדענים ולהיסטוריה של  סיפוריםוון הגיש לפתח את מ

 ה.הועד למוסדות להשכלה גבו בינייםהחטיבות ולקבוצות גיל שונות, החל מ תכניות הלימודיםשונים של 


