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 יםוחינוך למדע קונסטרוקטיביזםמגדר, הסיפור שלא מסופר: 

בתחומי  התלמידים על רקע התהליך המתמשך של ירידה במעורבות שמוצעות ,יםהרפורמות בחינוך למדע

אלה שינויים תי הספר. בב בשינוי תכניות הלימודים מתמקדות ,אקדמייםשגיהם היהמדעים וירידה בה

מדע ה חומר והצגתהבנה מעמיקה יותר של הלהשגת תוכן, פיתוח דרכים הכוללים דגש על התהליך ולא על 

ארת כיצד מתרחש מת, הבבסיס השינויים עומדת תפיסת הידע הקונסטרוקטיביסטית העולם.כדרך להכרת 

ים ומגדר בהתבסס של חינוך למדע סוקר את התחום המאמר הנוכחיידע על ידי הלומד. התהליך של בניית 

במהלך  ן אוטונומי על ידי הלומדבאופהידע נבנה  החברתי, לפיו סטרוקטיביזםהקונשל  התפיסעל ה

ן הנלמד. בהתאם לכך, בינו לבין הסביבה, כאשר קיים קשר הדוק בין הלומד, המלמד והתוכ אינטראקציות

 ארבעה תחומים עיקריים:, תוך התמקדות במתייחס לממד המגדרי של חינוך למדעים המאמר

 .כינון הידעא. 

 תכנית הלימודים.עיצוב ב. 

 .הוראת המדעיםג. 

 למידת המדעים.ד. 

 שהוזכרו. שוויון מגדרי בא לידי ביטוי בכל התחומים -כפי שנראה בהמשך, אי

 

מאפיין את הפרקטיקה של המדע , הסטיים מותחים ביקורת על השיח ההגמוני הגברייהוגי דעות פמינ

מדע מתרחשים  חברתיים ולכן גם לימודיה אוטיפיםיהסטרספר משעתקים את הבתי  בחברה המודרנית.

תנהגויות והפרקטיקות הפדגוגיות של הכי ה ,שוויון מגדרי. מחקרים מראים-בסביבה המתאפיינת באי

לימודי המדעים . נשיםים מצליחים יותר מגברבו שכתחום  ,בדרך כלל את תפיסת המדע מחזקות המורים

שים , כאשר התפיסה הסטריאוטיפית של נשיות רואה נבלבד בבתי הספר מתבססים על חשיבה לוגית

כנוטות פחות לחשיבה לוגית וכמערבות יותר רגשות והתרשמויות סובייקטיביות בקבלת החלטות. 

יכולת הסתירה הזאת פוגעת קשות ב. משתלבים אינםנשיות טיפים החברתיים של מדע ושל ואיהסטר

שבבתי הספר היסודיים בנות אוהבות מדע לא  על אף, כי מחקרים מעידיםמדעית. זהות התלמידות לפתח 

ת באופן מלימודי המדע פוחתו דעיים והנאתןמבנושאים הן התעניינותפחות ולעתים אף יותר מהבנים, 

אוטיפים יתהליך של הפנמת הסטרעל  מצביעים . ממצאים אלהלאחר בית הספר היסודי משמעותי

 ספר.הנוכח דרכי למידת המדע בבתי , שמתעצם החברתיים

 

לעומת  הלרעבדרך כלל מופלות  בנות ,ליתבמסגרת המסורתית של הוראה פרונטעל כך, ש םצביעימחקרים מ

שאלות,  לעלענות כדי  ופחות זמן בנות מקבלות פחות אפשרויות, ששוויון בא לידי ביטוי בכךהאי הבנים. 

פחות יותר ו טהעומתשובותיהן זוכות להתייחסות  ;עילויות מעשיותלהשתתף בפו להשתמש בציוד מדעי

שבבתי הספר  על אף לעומת עבודת הבנים. ן זוכות למשוב מועטעבודותיה. מאשר תשובות הבנים חיובית

גלויה העדפה מעידים על התיכוניים בנות יוזמות יותר אינטראקציה עם המורה לעומת הבנים, מורים 

 לבין הבנות פחות נוגעת לתוכן  שהאינטראקציה בינם , בעודבתחומי המדעים של הבנים סמויהו

___________________________________________________________________________ 
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תפיסות  ילפיתוחן של שתהכרה באי השוויון המגדרי המוטמע במערכת החינוך המודרנית הביאה  הנלמד.

 .יותר לכוללים יםמדעההפיכת לימודי ללהרחבת המעורבות במדע וכוונות מ, המתחרות

 

 חינוך נטול מגדר

ה. מעצבי מגדריים של ההוראה והלמידמנסה להתעלם מההיבטים ה "(gender free)" חינוך נטול מגדר

לפי אידיאלי.  חינוךשל  דגםשוויוניות -נטול סטיות מגדריות ופרקטיקות איחינוך במדיניות רבים רואים 

יקבלו את אותה תשומת הלב, יזכו לגישה שווה  , בנים וגם בנות,תלמידים ,חינוך נטול מגדרהחזון של 

להמשיך בלימודי  ם שיצטיינו במדעים יוכלואינטראקציות עם המורים. תלמידישל למשאבים ולאותו סוג 

, לעומת זאת. שלהםהפוטנציאל  וכלו ליישם אתי , בנים ובנות כאחד,כל התלמידיםכך ו לקריירהמדע 

אלא  ,מגדריותסטיות היעלמות בהכרח מביא ל חינוך נטול התייחסויות למגדר לאכי  ,מבקרי הגישה טוענים

כל התלמידים במערכת כלפי . מעבר לכך, גם התייחסות שווה להביא לשעתוקןדווקא עלול הוא  ,להיפך

נטול משמעות הבדל המגדר כ ראייתוססת על שום שהיא מב, מאמתי החינוך אינה מבטיחה השגת שוויון

ללומד כאל  הנובע מהתייחסות זו הפגם העיקרי של גישה ,מזווית הראייה הקונסטרוקטיביסטית מעשית.

בנוסף,  זהותו של הלומד. כינוןרכיב אינטגרלי וחיוני בבסטרקטי, כאשר בפועל מגדר מהווה פט אסקונ

-איולכן . בית הספרמחוץ לגם סביבה ל ידי העשפעות ומגדר מלתפיסותיהם של תלמידים באשר למדע ו

המגדריים החברתיים מתקיימים על  אוטיפיםיהסטר, שהתייחסות של בתי הספר לנושאי המגדר מביא לכך

 . מדעהבמהלך לימודי גם לידי ביטוי  ויבואהם ו ם ללא מפריעידי ילדי

 

 חינוך רגיש למגדר

 שונים: ישוריםבמ אמורה לבוא לידי ביטוי, מדעים, במסגרת חינוך לרגישות לנושאי המגדר

באופן מסורתי, נשים הודרו מתהליך כינון  :מדעייםהמקצועות השל  ותכנית הלימודים תפיסת המדעא. 

מודרניזם והגישה הקונסטרוקטיביסטית מאפשרות בחינה מחודשת של -הידע. כיום, התיאוריות של פוסט

, תוך המדעי עלהרחיב את הגדרות היד קיימת מודעות לצורךמדעים. השל  כרההידע וההיכים של כינון תהל

המחקר. בהתאם לכך, כחלק אינטגרלי מ ,ובאינטואיציה המדעיתשל הפן הרגשי  וכדי הכרה בחשיבות

מקדות בצדדים היצירתיים והרגשיים של תמעורבות התלמידים בלימודי מדע מחייבת ההרחבת העמקת ו

בניית הגשר בין ו לחיים הממשיים של התלמידים התוכן הנלמד תהליך הלמידה, הדגשת הרלוונטיות של

יש צורך  הזהות המדעיתלהביא לכינון  כדי האובייקטיביות של המדע לחוויות הסובייקטיביות של הלומד.

לשם כך יש להתמקד בדמויות חיקוי של נשים  המיועדת לגברים בלבד.דימוי המדע כפעילות בשינוי 

 .בתחום המדעים קריירה לבניית האפשרויות הקשורות עלמדעניות ולספק מידע 

להביע את  לאפשר לבנות מחייבת, הפיכת הוראת המדעים לשוויונית פרקטיקות ההוראה והלמידה:ב. 

 נדרשות ,לשם כך. לשאול שאלות בצורה בטוחה ולהשתתף בשיח האקדמי באותה מידה כמו הבניםעתן, ד

בהן של ניתוח תוצאות התצפיות ולכלול  להרחיב את מגוון השיטותוצע מ ות פדגוגיות תומכות. לכןקיטפרק

ממצאים. על הדיונים להיות פתוחים יותר של איסוף איכותניות גם שיטות אלא , כמותניותלא רק שיטות 

יש חשיבות גדולה במעבר מהפרקטיקה של הוראה  .שלהם חוויות האישיותהאת ולאפשר לתלמידים להביע 

למידה  .וללמידה מבוססת חקר למידה שיתופית בקבוצותל ,יקה חינוכית מובילהפרקט, שהיא פרונטלית

 ללימודי המדע.  התייחסעצמית של בנות בהמסוגלות ההעלאת תפיסת מסייעות ל שיתופית ולמידת חקר

בניית הידע של מלמד לקונסטרוקטיביסטית מדגישה את חשיבות ההתפיסה ה שינוי התודעה של המורה:ג. 

 ם של התלמידיםמינפוהמגדריים המ אוטיפיםיהסטרלנוכח . מורה "עיוור מגדר"ההיותו של , והלומד

. בהתאם לכך, הנבנה על ידי הלומד ,ע המדעילחלק אינטגרלי של היד עמם והופכת אותם התמודדותה

 לעצב מחדש את תפיסותיהם שבהן יהיה עליהם ,התערבויות המיועדות למוריםהחשיבות של המודגשת 
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להביא לשינוי תודעתי ומעשי בקרב המורים  תכנית הלימודים. כדי של לימודי מדע ומגדר ואת מבנהבהקשר 

 נושאים הבאים:לכלול את ההתערבויות העל  ,למדעים

על היחס השונה שלהם ויות וההשלכות האפשר החברתיים ם המגדרייםאוטיפייהסטר נה עצמית שליבחד. 

 .נות בכיתהכלפי בנים וב

 .יה מגדריתימזווית רא תכנית הלימודים ניתוח :תכנית הלימודיםבחינת ה. 

 .פיתוח פרקטיקות אינקלוסיביות של הוראת מדעיםו. 

ריים, להגיע למסקנות , לבחון בעצמם את הנושאים המגדמורים להפוך לחוקרים בכיתותיהןידוד העז. 

 הם.יעם עמית עצמיות ולדון בהן

 

שוויון -איהפרקטיקות המוטמעות של שעתוק או  חינוך למדעים כיום חושף את לסיכום, תיאור המצב של

ולהפחתת הסיכויים  ,החל מחטיבות הביניים ,לניכור התלמידות מהמקצועות המדעיים ותמביאה ,מגדרי

שהם  תואת הידע ואת המתודות המדעי ם למדע להגדיר מחדשעל המחנכימדעית. יירה בקר שהן תבחרנה

לאמץ את השיטות מדעים ו של המגדר בהוראה ובלמידהק שחהחשוב שמהכיר בתפקיד ל ;משתמשים בהן

 התלמידים. לכלר מדעים למשמעותית עבוה הפדגוגיות המאפשרות להפוך את למידת

 

 


