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  תמצית מנהלים .1

ברמת ו ,)UNESCO, 2017(ביכולתו למצות את הפוטנציאל הגלום בו  ברמת הפרט .חינוך מהווה תשתית

 המישור הכלכלי והמישור החברתיכדוגמת  ,במישורים השונים םויעדיה הלאומיהמדינה במימוש חזונה 

)OECD, 2017 .( גופים מובילים בעולם)World Bank,2018; UN, n.d; UNESCO,2015(  מתייחסים

ההתפתחויות , ולשינוי הנדרש במערכת החינוך של ימינו כנגזרת של המציאות המשתנה, לחשיבות החינוך

מסגרות עבודה לפעילות בתחום מתפרסמות הן . עתידבביחס לצפון  הגואהכנולוגיות ורמת האי וודאות הט

דוגמא לכך ניתן לראות בפרסום הפורום הכלכלי העולמי . ברמה הלאומית והן על ידי גופים בינלאומיים

)WEF,2015 (שלוש בחלוקה ל 21 - לתלמידים במאה ה אשר הגדיר מסגרת התייחסות ליכולות הנדרשות

  .)character qualities( אישיותתכונות ו כישורים, תשתית ת בתחומיאוריינו: קטגוריות

, במציאות של ימינו הנדרשים לתפקוד יום יומי שוניםם תחומימתייחסת ללימוד התשתית  אוריינות בתחומי

מעבר לתחומי האוריינות . ולפיתוח תכונות אישיות, מהווים בסיס לרכישת ידע ויכולות מתקדמותאשר ו

אוריינות  :מרחיב הפורום וכולל התייחסות לתחומים חדשים הנדרשים בימינו ,וחשבון שפהל המסורתיים ש

אוריינות פיננסית , )ICT literacy(אוריינות בטכנולוגית מידע ותקשורת , )scientific literacy(מדעית 

)financial literacy( ,אוריינות תרבותית ואזרחית , ולבסוף)cultural and civic literacy .( תחומי האוריינות

יכולת תקשורת ויכולת , יצירתיות, חשיבה ביקורתית ויכולת פתרון בעיות לכישוריהתייחסות  יםל כולל"הנ

וכחיוניות  ,ם מורכביםימיומנויות אלו הוגדרו כנדרשות לתלמידים בבואם לתת מענה לאתגר. שיתוף פעולה

יכולות המאפשרות נדרשות , טוען הפורום, דה בימינותפקוד בעולם העבול. להשתלבות בשוק העבודה המודרני

טובת חשיבה יצירתית לשימוש ב יכולות המאפשרות בנוסף נדרשות. לנתח באופן ביקורתי מידע ולתקשרו

, של התלמידתכונות אישיות מגדיר הפורום במסגרת הקטגוריה השלישית  .ויכולת עבודת צוותפתרון בעיות 

, נחישות והתמדה, יוזמה, סקרנות: תמודד עם המציאות המשתנה של ימינוהמאפיינות את גישתו בבואו לה

  . מנהיגות ומודעות חברתית ותרבותית, יכולת הסתגלות
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כפי . חלק ממיומנויות אלולתוכניות לימודים אשר מתייחסות למכלול או  עיצבומדינות שונות בעולם 

קיים קונסנזוס מסוים לגבי ) Voogt & Pareja Roblin  )Voogt & Pareja Roblin,2012שמצביעה עבודתם של 

המדינות מובחנות זו מזו באתגרים העומדים , זאתם ע. והסיבות לנחיצותם 21 - המיומנויות הנדרשות למאה ה

  . יעדיהן ומטרותיהן, כמו גם בנקודת המוצא בתחום החינוך, ןמול

ארצות , אוסטרליה: הנוכחיתבעבודה תמצית המאפיינים הבולטים של המדינות הנכללות מוצגת להלן 

בהתייחס לנושאים , OECD- וה )ב"להלן ק(קולומביה הבריטית  ,פינלנד, סקוטלנד, סינגפור, ניו זילנד, הברית

הינה לפעילות הארגון בתחום החינוך וכי לארגון זה אין תוכנית  OECD- יודגש כי ההתייחסות ל .השונים

  . לימודים עצמאית

הועדה . הוקמה בעקבות פניה מצד משרד החינוך הישראלי ועדת קונסנזוס אשר הסקירה הנוכחית הוכנה עבור

והגדירה אפריורית את תכולת , 21- וחומרי הלימוד למאה ה פועלת בנושא התאמת תוכניות הלימודים

. יצוין כי הוועדה פועלת במסגרת היוזמה למחקר יישומי בחינוך. המדינות לעבודה הנוכחית
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Table 1  :תמצית מאפיינים 

וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

            אוסטרליה

 )skills(קניית מיומנויות ה

הכנה רלוונטיות כ

 .להשתלבות בשוק העבודה

כמו כן נועדה מערכת 

 שוויוןהחינוך לקדם 

  . ומצוינות

 תכניתתכנון תהליך 

הלימודים 

באוסטרליה כלל 

גורמי ממשל מרכזי 

גורמים , ומקומי

מטעם השדה 

, תלמידים, החינוכי

. הורים וקהילות

בנוסף שותפו גורמים 

 מהמגזר העסקי

  . ומהתעשייה

 הלימודים תכנית

 כוללת הלאומית

. שמונה תחומים

: תחומים מסורתיים

מדעי , שפות, אנגלית

, הרוח והחברה

, מתמטיקה, אומנויות

חינוך גופני , מדעים

תחומים ה. בריאותו

מודרניים כוללים ה

את לימודי 

הלימודים  תכניתב

הלאומית באוסטרליה 

הוגדרה חשיבה 

ביקורתית ויצירתית 

כחלק משבעה נושאי 

. על ללימוד רוחבי

ממונפים , בנוסף

מקצועות לימוד 

דת סוג חשיבה ללמי

  . מאפיין

, תחום החינוך לערכים

חינוך רגשי וחינוך חברתי 

במסגרת מקבל ביטוי 

נושאי העל ללימוד 

זאת במסגרת . רוחבי

וכן , נושא ההבנה האתית

יכולות פיתוח 

)capabilities ( אישיות

  .וחברתיות

תחום הטכנולוגיה 

משולב במערכת 

החינוך במדינה 

, כתחום קולקולרי

ד וכעזר ללימו

לימוד . והוראה

התחום מקבל ביטוי 

. במספר אופנים

כנושא על ללימוד 

רוחבי במסגרת 

הקניית יכולות 



                                                                                                    

6 

_____________________________________________________________________________ 

 
  אנליזה אסטרטגית –קונספט 

 3981929-052  concept_info@bezeqint.net 

  המכללה האקדמית בית ברל

09-74700000 www.beitberl.ac.il 

וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

התהליך כלל שישה 

: שלבים עיקריים

כתיבת , הכנת מתווה

, פיילוט, טיוטה

י "ע תכניתאישור ה

השלטון המרכזי 

יישום , והמקומי

והטמעה ושלב סופי 

) המיושם גם בימינו(

  .של מעקב

הטכנולוגיה ואת 

 .1העבודהלימודי 

הלימוד הבינתחומי 

מקבל ביטוי הן 

בנושאי על המשולבים 

והן , באופן רוחבי

במסגרת מקצועות 

לימוד אשר מבוססים 

  .על שני תחומים

 ,כלליות לתלמידים

וכתחום לימוד 

  .אוטונומי

                                                      

 .לימודי העבודה הינם לימודי רשות 1
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

            2ארצות הברית

בסיסי  עהענקת יד

ומיומנויות חיוניות לכלל 

ך תפיסה מתו, התלמידים

תשתית  מהווה שהדבר

. מנות כלכליתדלהז

מ להכין "לת עהמערכת פוע

את התלמידים להשתלבות 

בלימודים גבוהים ובשוק 

  .העבודה

תהליך גיבוש 

את כלל הסטנדרטים 

ות ימובילי המדינ

ארגוני , במדינות

, ומורים המורים

ועדות מומחים 

 . וארגוני המחקר

בנוסף לקחו חלק 

בתהליך מומחים 

בתחום החינוך 

תכנית הלימודים 

ב מתמקדת "בארה

בתחומי הלימוד 

גדרו בסטנדרטים שהו

במקצועות הליבה 

סטנדרטים במדעים בו

: לדור הבא

מקצועות , מתמטיקה

מעבר . השפה ומדעים

משרד החינוך , לכך

נושא החשיבה נכלל 

במסגרת הסטנדרטים 

כגון , באופן אינהרנטי

פיתוח חשיבה 

יצירתית , ביקורתית

ועצמאית וכן יכולת 

ככלים בידי , ניתוח

הפרט להשתלבות 

ותפקוד בשוק 

  .העבודה

החינוך הערכי קיבל 

התייחסות במסגרת 

מסמך של משרד החינוך 

, 2012- האמריקאי מ

המתמקד בהכנת 

יות התלמידים לה

אזרחים פעילים בחברה 

במסגרתו . הדמוקרטית

בקידום ניתנה תמיכה 

לימודי האזרחות 

הטכנולוגיות 

הדיגיטליות משולבות 

במערכת החינוך 

 תכניתבהסתמך על 

לאומית לנושא 

ובמטרה להקנות 

, אוריינות טכנולוגית

להוות כלי עזר 

, בלימוד והוראה

ללמד שימוש מושכל 

                                                      

 Common(סטנדרטים ארציים למקצועות הליבה לאור זאת מתמקדת הסקירה הנוכחית ב. למדינה (state)ב מבוזרת ותוכניות הלימודים בה שונות ממדינה "מערכת החינוך בארה2
Core State Standards( ,דעים לדור הבא סטנדרטים במבו)Next Generation Science Standards.( 
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

. םולב והע"מארה

התהליך כלל מספר 

 שלבים של ניסוח

בסיומו ו, והיזון חוזר

פורסמו הסטנדרטים 

במטרה להוות מתווה 

למחלקות החינוך 

  . במדינות השונות

דם האמריקאי מק

 תוכניות

פלינות יצבדיס

, מגוונות כגון אומנות

וכן תוכניות העשרה 

במגוון תחומים 

 יזמות כדוגמת

קיימת . פיננסיםו

התייחסות ללמידה 

לדוגמא  . בינתחומית

- במסגרת ה

3STEAM , מתוך

והדמוקרטיה וכן הקשר 

החינוך . עם הקהילה

החברתי מקבל 

התייחסות בעיקר 

מדעי במסגרת לימודי 

 החברה וההיסטוריה

)Social Studies(.  

, ובטוח באינטרנט

לתמוך בתחום הערכה 

ומדידה וכפלטפורמה 

מסייעת בהתפתחות 

  .מקצועית של מורים

                                                      

3STEAM  אומנויות ומתמטיקה, הנדסה, טכנולוגיה, הינם ראשי תיבות למקצועות המדעים . 
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

טיפוח  לפיהגישה 

יצירתיות וחשיבה 

באמצעות  ,מופשטת

חיוניים , אומנות

, לקידום המדע

הטכנולוגיה 

  .נדסהוהה

            ניו זילנד

, פיתוח הידע והכישורים

 אוריינות שפהבפרט ב

ות פיתוח יכול .וחשבון

, מפתח כגון יכולת לימוד

קידום יכולות טכנולוגיות 

תהליך התכנון 

התבסס על עבודתם 

, מנהלים, של מורים

אנשי , יועצים

ויוצרי , אקדמיה

בניו הלימודים  תכנית

כוללת שמונה  זילנד

מתוכם . תחומי לימוד

שבעה משתייכים 

לדיסציפלינות 

חשיבה מוגדרת 

תחום . מפתחת כיכול

 ,בין השאר, זה קשור

ברצון להקנות הרגלי 

 במהלך החייםלמידה 

ביטוי  נושא זה בא לידי

הן במטרות המערכת והן 

: ביכולות המפתח

, בקידום ולימוד סובלנות

השתתפות , קיימות

טכנולוגיה תחום ה

נלמד כמקצוע לימוד 

נתפס כתשתית ידע ו

הכרחית במציאות של 

לימוד התחום . ימינו
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

וקידום רגישות תרבותית 

, והתייחסות לתלמיד

  .לשפתו ולכבודו, לזהותו

מדיניות במסגרת 

קבוצות עבודה 

. וקבוצת פיקוח

התהליך כלל אפשרות 

וזר מצד להיזון ח

הציבור הרחב ומצד 

וכן שתי , מומחים

מצד ועדה : ביקורות

אוסטרלית למחקר 

חינוכי ומצד חברת 

  . ייעוץ בריטית

, אנגלית: הקלאסיות

חינוך גופני , אומנויות

לימוד , ובריאותי

יקה מתמט, שפות

מדע , וסטטיסטיקה

. ומדעי החברה

טכנולוגיה , מלבדם

הינו תחום חדש 

המתמקד במידע 

.  21- השייך למאה ה

לבתי הספר , בנוסף

הסמכות והיכולת 

לכלול מקצועות 

אחת . לימוד נוספים

כולל , לתלמידים

פיתוח חשיבה 

. ביקורתית ויצירתית

ניתנת , מלבד זאת

התייחסות לנושא 

של כחלק מהלמידה 

מקצועות הלימוד 

הלמידה במסגרת ו

יצירת : הבינתחומית

 על פניקשרים 

  .מקצועות ונושאים

, כמו כן. ותרומה

המערכת תומכת 

בתלמידים בתהליך 

גיבוש זהותם ובפיתוח 

ביכולת , ביטחון עצמי

התקשורת שלהם 

ובעידודם להיות חלק 

מהקהילה ואזרחי 

  .העולם

, בין השאר, בא לקדם

פיתוח יכולות מפתח 

ובפרט בכל הנוגע 

.  למידע ותקשורת

טכנולוגיה , בנוסף

מהווה כלי עזר 

  .להוראה ולימוד
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

 תכניתהמטרות של 

היא הלימודים 

לאפשר לתלמידים 

ליצור קשרים בין 

  .תחומי לימוד שונים

            סינגפור

לשוק עבודה גלובלי הכנה 

  .ויצירת זהות לאומית

עבודה משותפת מודל 

ג של דר ורציפה

בפרט ( קצועימ- פוליטי

, )משרד החינוך

השדה ו, אקדמיה

המבוסס על החינוכי 

הלימודים  תכנית

שלושה מורכבת מ

כישורים : תחומים

כישורי ידע , לחיים

. ותחומי ידע

 21- מיומנויות המאה 

מיקוד בחשיבה 

 והמצאתיתביקורתית 

)Critical and 

Inventive thinking (

ומינוף תחומי הידע 

השונים לפיתוח אופני 

רגשי , החינוך הערכי

וחברתי קיבלו 

התייחסות במסגרת 

. 21- מיומנויות המאה ה

בניית זהות ערכית 

 תכניתמוקמה בליבה של 

 נחשבותטכנולוגיות 

לאמצעי משמעותי 

ככלי ו, למינוף הלימוד

לסגל ההוראה  עזר

, כמו כן. מידיםללתו

מיומנויות טכנולוגיות 
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  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

חזון וחתירה משותפת 

 עם . להשגת המטרות

, תלמידיםלפתיחות 

הורים ומנהיגי 

וכן מומחים , קהילות

מובילים בתחום 

החינוך מסינגפור 

סינגפור  .והעולם

מקיימת תהליך 

רקורסיבי רציף של 

 תכניתבחינה ועדכון 

ים במקטעים הלימוד

  .של שש שנים

נלמדות כחלק 

ובשילוב המקצועות 

תחומי  .השונים

הלימוד במדינה הינם 

אזרחות , אומנות

מדעי , ואישיות

השפה , החברה

, האנגלית וספרות

 חינוך גופני, שפות אם

 תכנית .ומדעים

הלימודים כוללת 

מקצועות 

  . בינתחומיים

כגון (גוונים חשיבה מ

, חשיבה מרחבית

אלגוריתמית  החשיב

חשיבה נלמדת  ).'וכו

כרכיב הכרחי בהשגת 

מטרות מערכת 

ינוך והקניית הח

- מיומנויות המאה ה

21.  

המיומנויות והיא נחשבת 

לתשתית עבור רכישת 

. ידע ופיתוח כישורים

זאת בהינתן התפיסה כי 

ערכים הם אלו המעצבים 

, ואת השקפת עולמ

גישתו ופעולותיו של 

  .הפרט

חינוך רגשי וחברתי 

מקבל התייחסות 

למידה חברתית ל תכניתב

  .ורגשית

נלמדות כחלק 

ממקצועות לימוד 

תחום לימוד וכ

  .   קוריקולרי
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

          וטלנדסק

סגירת , השגת מצוינות

גי תלמידים על ישפערים בה

 אקונומי- רקע סוציו

  בגישה לחינוך ושוויוניות

תהליך התכנון 

וההוצאה לפועל 

בסקוטלנד מתבסס על 

של השגת  תהליך

בין בעלי  הסכמה

העניין השונים 

, הממשלה: המעורבים

, רשויות מקומיות

וגופים כולל חינוך 

 Education(סקוטלנד 

Scotland( , רשות וגוף

, ההסמכות הסקוטית

הלימודים  תכנית

כוללת שמונה תחומי 

כאשר שלושה , לימוד

, אוריינות שפה: מהם

אוריינות חשבון 

ורווחה ובריאות 

)Health and 

Wellbeing  (

כתחום מוגדרים 

הן כמקצוע : רוחבי

בפני עצמו והן בשילוב 

עם מקצועות הלימוד 

חלק ממטרות 

החינוכית  תכניתה

 מתמקדותבסקוטלנד 

, תחום החשיבהב

כולל פיתוח יכולת 

חשיבה עצמאית 

יכולת , ויצירתית

להעריך סיכון ולקבל 

, החלטות מושכלות

יישום חשיבה 

יצירה , רתיתביקו

פתרון ו, ופיתוח

החינוך לערכים 

בסקוטלנד מוזכר 

 תכניתבמסגרת מטרות 

הלימודים ונלמד בעיקר 

במסגרת מקצוע החינוך 

ניתן דגש . הדתי והמוסרי

בעלי  תלמידיםפיתוח ל

אזרחים , בטחון עצמי

אחראים ותורמים 

חינוך רגשי . אפקטיביים

מקבל וחברתי 

ות נרחבת התייחס

של  היעד הלאומי

הינו לימוד תחום זה 

הקניית יכולות 

טכנולוגיות לילדים 

מתוך מוכוונות 

שמירת שגשוג ל

. הכלכלה הסקוטית

טכנולוגיה , כמו כן

כלי עזר  מהווה

להוראה ולימוד וכן 

לתמיכה בתחום 

  .ערכה והמדידההה
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  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

וגופי ההכשרה 

התהליך . להוראה

לווה בפרסום מסמכי 

 תכניתבניית 

 אשר הופנוהלימודים 

כרקע , לגורמים אלו

וידע וכן לטובת יצירת 

  . מעורבות בתהליך

לימוד . האחרים

מקצועות אלו הוגדר 

כאחריותם של כלל 

. אנשי הפרקטיקה

תחומי הלימוד 

: הנוספים הינם

חינוך דתי , אומנות

מדעי , מדעים, ומוסרי

. החברה וטכנולוגיות

 למידה בינתחומית

במסגרת גם  תמוזכר

חלק ממקצועות 

הלימוד 

הנושא מקבל . בעיות

התייחסות במסגרת 

מקצועות  סילבוס

  .הלימוד

המקצוע במסגרת 

הרוחבי לרווחה ובריאות 

ומוכוון לפתח בקרב 

, התלמידים את הידע

יכולות , מיומנויות, הבנה

)capabilities ( ותכונות

)attributes ( להם הם

נזקקים לטובת רווחה 

)wellbeing  (תמנטאלי ,

חברתית וגופנית , רגשית

  ).בהווה ובעתיד(
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  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

  .הקוריקולריים

          פינלנד

הזדמנות שווה לקבל חינוך 

 quality(והכשרה איכותיים 

education and learning .(

לכושר וה בסיס הויהחינוך 

  . ולרווחה בחברה התחרות

תהליך אשר הורכב 

משלושה שלבים 

בהובלתו , מרכזיים

של ועד החינוך 

הלאומי של פינלנד 

ובהשתתפות נציגי 

, משרד החינוך

מוסדות לימוד 

מוציאים , למורים

, לאור בתחום החינוך

הלימודים  תכנית

כוללת תחומי ידע 

ורתיים כגון מס

מתמטיקה ושפה 

 םדילצ .וספרות

מקצועות לימוד 

וביניהם , חדשים

 Guidance(ייעוץ 

counseling( , דת

לימודי , ואתיקה

חשיבה מקבלת ביטוי 

המטרה של במסגרת 

הקניית היכולות 

חשיבה הרוחביות של 

כחלק וכן  למידהו

היכולת לקרוא מ

ולהבין טקסטים 

הכרוכה בניתוח 

ההוראה . וחשיבה

בפינלנד מיועדת 

החינוך הערכי בא לידי 

ביטוי הן במטרות 

, מערכת החינוך הפיני

. והן ביכולות הרוחביות

: מבין הערכים הנכללים

סובלנות והתייחסות 

, לכבוד האדם וזכויותיו

וכן אזרחות פעילה 

בחלק . וקיימות

, ממקצועות הלימוד

טכנולוגיה נלמדת 

במסגרת מקצועות 

הלימוד אך לא 

. כתחום בפני עצמו

היא מהווה כלי 

לטפורמה ופ

להשגת  המתייחסת

מטרות כגון הקניית 

יכולת לתקשורת 

והעברת מידע במגוון 
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  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

ספקי , ארגוני המורים

, בנוסף. ומורים, חינוך

בשלב האחרון הוצג 

שר היה פתוח מידע א

כל מטעם לתגובות 

  .אזרחי המדינה

וכן לימודי , סביבה

מלאכה הכוללים 

התייחסות לעיצוב 

ים בלימוד. וטכנולוגיה

שניוניים כלליים 

) לימודי התיכון(

נכללים מקצועות 

הפילוסופיה 

והפסיכולוגיה 

 ולימודים תמטיים

)Thematic studies( .

לימודים אלו מיועדים 

הבנת קשרים , לשילוב

ויישום , בין תחומים

י "להיות מוכוונת ע

. היכולות הרוחביות

ר לכך קיימת מעב

לחשיבה התייחסות 

במסגרת נושאי לימוד 

  . וביעדים ספציפיים

, פרט בלימודי אתיקהוב

קיימת , דת וסביבה

 מובניתהתייחסות 

. לנושא הערכים

התייחסות לחינוך רגשי 

ניתנת במסגרת וחברתי 

לאפשר  פעילות הבאה

את גדילתם של 

התלמידים כבני אדם 

וכחברים מוסריים 

  .בחברה

ויכולת לפעול , אופנים

בחיים היום יומיים 

. טכנולוגיתבסביבה 

בנוסף נעשה שימוש 

בטכנולוגיה ככלי 

מסייע להוראה 

   . למידהו
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  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

. ידע מתחומים שונים

ניתן דגש ללמידה 

בינתחומית במסגרת 

מקצועות הלימוד 

כיחידה , השונים

אשר  עצמאית

י מורים "מפותחת ע

ותלמידים ומקצועות 

  . בינתחומייםלימוד 

  

  

  



                                                                                                    

18 

_____________________________________________________________________________ 

 
  אנליזה אסטרטגית –קונספט 

 3981929-052  concept_info@bezeqint.net 

  המכללה האקדמית בית ברל

09-74700000 www.beitberl.ac.il 

וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

          קולומביה הבריטית

הכשרת התלמידים לתפקוד 

במציאות של ימינו 

יינת בחוסר ודאות המאופ(

הכנת , )ושינויים תדירים

התלמידים להשתלבות 

נית חברה וב, בשוק העבודה

על , תרבותית וסובלנית- רב

רקע הרכב הטרוגני של 

  . האוכלוסייה

רפורמה רוחבית 

, המבוצעת בימינו

י הדרג "מובלת ע

הפוליטי מקצועי תוך 

בעלי מעורבות של 

מומחים : עניין

, חוקרים, בינלאומיים

, י השדה החינוכיאנש

 .הורים ותלמידים

התהליך כלל שלב 

התייעצות עם השטח 

החינוכי ומומחים 

החדשה  תכניתה

כוללת שני תחומי ידע 

חינוך : חדשים

 Career(קריירה ל

Education( ,

מעשיות  מיומנויות

וטכנולוגיות , תכנוןב

Applied Design, 

Skills and 

Technologies( , לצד

, מקצועות האומנות

אנגלית (שפות 

חשיבה מוגדרת כאחת 

יכולות הליבה  שלושמ

, הלימודים תכניתב

עם התייחסות 

לפיתוח יכולות 

חשיבה יצירתית 

ולימודן , וביקורתית

במסגרת  המקצועות 

  .השונים

  

פיתוח יכולת חברתית 

כאחד ואישית מוגדרת 

 תכניתבה מכישורי הליב

מושם דגש . הלימודים

על פיתוח סבלנות 

בחברה רב , וסובלנות

מוגדרות . תרבותית

אוסף יכולות הנוגעות 

כפרט , לזהות התלמיד

. וכחלק מחברה וקהילה

כדי יכולות הדרושות לו 

להבין , לשגשג כפרט

ת טכנולוגיה נתפס

כאמצעי וכלי לחיים 

התחום  .המודרניים

קורי נלמד כמקצוע 

בנוסף  . קולרי

טכנולוגיות משמשות 

ככלי עזר להוראה 

  .ולימוד
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

בחינת , םבינלאומיי

לימוד  תופרקטיקו

וסקירת , קיימות

על . ספרות של התחום

בסיס זה גובשו 

רעיונות ראשונים 

תבקשה תגובה הו

,  מהשדה החינוכי

. הורים ותלמידים

גיבוש עקרונות 

 תכניתם ויכללי

  .דים חדשהלימו

, )וצרפתית

חינוך , מתמטיקה

מדעים , גופני ובריאות

למידה . ומדעי החברה

בינתחומית מבוצעת 

מקצועות  במסגרת

משולבים כדוגמת 

  .יזמות ושיווק

ולהיות אכפתי כלפי 

עצמו ואחרים ולזהות 

ולהשיג את מטרותיו 

  .בעולם
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

OECD4            

) wellbeing(קידום רווחת 

. החברה והסביבה, הפרט

מטרת מערכת החינוך להכין 

את התלמידים להיות 

, אזרחים פעילים ואחראים

 ובעלי יכולת להשתלב בשוק

  . העבודה

 - פרויקט החינוך של ה

OECD )OECD 

Education 2030  (

. כולל שני שלבים

המתנהל (הראשון 

מתייחס ) בימינו

ת מסגרת עבודה ילבני

ללימוד ולעריכת 

אנליזה בינלאומית של 

השני . תוכניות לימוד

פרויקט החינוך של 

הארגון מגדיר חמישה 

: תחומי תשתית

, אוריינות שפה

, יינות חשבוןאור

 Data(אוריינות מידע 

Literacy( , אוריינות

ואוריינות , בריאות

, כמו כן. דיגיטלית

מודגשת החשיבות של 

חשיבה הינה רכיב 

בסיסי נדרש לטובת 

 פיתוח כישורים

היא מוגדרת . חדשים

כאחד משלושה 

יכולות המקבצי 

יה לתלמידים להקנ

במסגרת פרויקט  

, החינוך של הארגון

עם התייחסות 

פעילות הפרט צריכה 

ע על סמך גישות להתבצ

וערכים אשר יהוו בסיס 

לחברה המקומית 

הארגון . והגלובלית

 מיוחדתמקנה חשיבות 

כבוד , לערך החיים

. האדם וכבוד לסביבה

תפקידם של כישורים 

חברתיים ורגשיים לסייע 

לטכנולוגיה השפעה 

עותית על החיים משמ

הקניית . המודרניים

כישורים בתחום 

נדרשת לטובת תפקוד 

וכלים בתחום , הפרט

משמשים הן להוראה 

אוריינות . והן ללמידה

 דיגיטלית מומלצת

ללימוד כתחום 

                                                      

  . לטובת עדכניות ורלוונטיות המסמך הנוכחי מתמקד במידע הקשור לפרויקט זה. המקודם בימים אלו) OECD Education 2030( 2030את פרויקט החינוך  2015הארגון השיק בשנת 4
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

- הצפוי להתחיל ב(

בבניית מתמקד ) 2019

בסיס עבודה משותף 

 תכניתליישום 

. עדתהלימודים המיו

מתוכנן לערוך , בנוסף

מחקר בנוגע 

ומיומנות  םפרופיליל

  .מורים

התהליך כולל בעלי 

עניין ממדינות שונות 

כולל גורמי , בעולם

, תלמידים, שלטון

למידה בינתחומית 

, כישורים, ותעדוף ידע

גישות וערכים 

הניתנים ללימוד 

בהקשר מסוים 

וליישום בהקשרים 

  .  נוספים

לקוגניציה ומטה 

 OECD- ל. קוגניציה

פרויקטים שונים 

החוקרים את הקשר 

, בין חשיבה ולימוד

כדוגמת שימוש 

בחשיבה מרחבית 

לטובת לימודי 

STEM.  

לתלמידים בעיצוב 

אישיותם ובהתמודדות 

עם אתגרים הנובעים 

  . מהמציאות של ימינו

מעבר . קוריקולרי

קיים טען כי נ , לכך

צורך להגדרת מסגרת 

עבודה סטנדרטית 

  .  ללימוד הנושא
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וחינוך , לערכיםחינוך   חשיבה  מאפייני ידע  תהליך תכנון  יםייעדים לאומ

  וחברתי ירגש

 נולוגיותטכ

  דיגיטליות

, קהילות, הורים

, מומחים וחוקרים

איגודים מקצועיים 

  .ותעשיות
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 סקירה השוואתית. 2

 קדמהה 2.1

הלימודים  תכנית. המטרותו היעדים, מדיניות מגדירה את החזוןניתן לתאר את תחום החינוך כמכלול בו ה

התשתית  על ידי נתמךהלימודים  תכניתיישום . שדה החינוכיכלי המתווך בין מדיניות זו לעבודת המהווה ה

 .מסייעים לשקף את פעילות החינוך בקרה והערכהמדדי . סגל ההוראהי "עבפועל  מבוצעו הפיזית והטכנולוגית

ובמקרים מסוימים מסייע להסביר תעדוף הנושא ברמה הלאומית מהווה מדד מסוים לתחום התקצוב היקף 

במסגרת הניתוח ההשוואתי של תוכניות הלימוד ניתן לפרוט ולהתייחס למאפייני  .חלק מחסמי הפעילות

החינוך הרגשי , לערכיםהחינוך , תחום החשיבהכמו גם לחשיבות הניתנת ל, ותחומי הידע הנכללים בהן

למקומה ובהינתן זאת ראוי לכלול התייחסות , מתפתח נוסף בהקשר זהתחום טכנולוגיה הינה . והחברתי

הינה מידת ההלימה בין מדיניות , זווית ראיה נוספת הניתנת לבחינה ומוצגת להלן. החינוך לתחום ותרומתה

  .הלימודים תכניתהחינוך ל

, ניו זילנד, ארצות הברית, אוסטרליהדי ביטוי בהם באים ליכפי ש ,הסקירה ינושאגה השוואתית של הצלהלן 

  .OECD- וה )ב"להלן ק(קולומביה הבריטית , פינלנד, סקוטלנד, סינגפור

מסמכי תוכניות לימודים , מסמכי מדיניות: ם שונים בתחום החינוךמסמכימסמך זה נסקרו לצורך הכנת 

חלק מתוכניות .  מאמרים אקדמאים ואחרים, )OECD - כגון ה(מסמכי גופים מובילים , וסטנדרטים לאומים

רשימת . הושפע ממאפיין זה, היקף המידע הזמין לפרויקט. ואחרות ותיקות, הלימוד שנסקרו הינם חדשות

  .המסמכים המלאה מפורטת בסעיף הביבליוגרפיה
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 ותהליך תכנון תכניתמטרות ה 2.2

 תכניתמטרות ה  

חינוך לטובת הקניית השינוי הנדרש ב אופילגבי , ון בין מדינות ומערכות חינוך שונות בעולםדמי קיים

שוני ביעדים  קיים, עם זאת. 21- הצלחה במציאות המאפיינת את המאה הלמיומנויות נדרשות לתפקוד ו

הן מצבן הכלכלי ושאיפותי, הלימודים של מדינות שונות בהתחשב בתרבותן תכניתהלאומיים ובמטרות 

  .)Roblin )Voogot& Roblin, 2012 - ו Voogtבעבודתם של כנמצא , הלאומיות

הן כאל ואנו מתייחסים אליבמערכות החינוך שנסקרו במסגרת הסקירה הנוכחית זוהו מספר סוגי מטרות 

 ,הלימודים תכניתמטרות ו, את מסגרת התכנון והעבודה של פעילות החינוך אשר מכוונים, לאומיים יעדים

  . לימוד המקצועות השוניםה ובאות לידי ביטוי בבמסגרת רותהמוגד

 .מערכת החינוךקהל היעד של במדינות השונות הינה תפיסת  הנובעת מהיעדים הלאומייםאבחנה מהותית 

או , בעוד שהמדינה נהנית מפירות ההשקעה כפועל יוצא ,בראש ובראשונה לשרת את הפרט מכווןהאם החינוך 

הבדל זה בתפיסת . בעוד שהתועלת לפרט מהווה ערך מוסף, מענה לצרכי המדינה לתתמכוון האם החינוך 

אשר לא ראה בעין יפה את העדפת מטרות החברה על  ,ניתן להזכיר את עמדתו של ניטשה. אינו חדשהחינוך 

מעבר לשאלה העקרונית הנוגעת לזהות  ).The Guardian, 2016(פני קידום הפרט בפעילות האקדמיה 

ניתן לתהות על מידת האפקטיביות לטווח ארוך של הסללת התלמידים , מוביל של פעילות החינוךה" לקוח"ה

ועל האופן בו מתבצעים מהלכים מסוג זה , המדינה ם שלימהיעדים הלאומיבנתיב לימודים כזה או אחר כנגזר 

 ).2018, הארץ(

. אומיות של כל מדינהמעמדה ומטרותיה הל, מזהותהים מושפעשל תחום החינוך היעדים הלאומיים 

הכשרת המשאב האנושי לתפקוד בשוק . מכווני לאוםיעדי החינוך הם  ,הצעירה והדלה במשאבים סינגפורב

 ,Asia Society, 2017; MOE,1997; MOE( העבודה הגלובלי וגיבוש זהות לאומית ערכית

n.d.a;OECD,2011( ,ת בעבודה הנוכחיתהנכללו בשאר המדינות. יךעם ערך מוסף לפרט כתוצאה מהתהל, 
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ים נהוגדר בסוף שנות השמו ב"קב. קיימת תפיסה לפיה קידום הפרט יוביל לקידום החברה והלאוםנראה כי 

כי על מערכת חינוך איכותית לסייע בפיתוח הפוטנציאל האנושי ולשפר את רווחתם של  ,של המאה הקודמת

הכשרת התלמידים את  כוללים ב"בקמיים היעדים הלאו .(British Columbia, n.d. b) הכל הפרטים בחבר

 תכנית .והשתלבות בשוק העבודה , המאופיינת בחוסר ודאות ושינויים תדירים ,לתפקוד במציאות של ימינו

יעד לאומי נוסף . בקבלת האחר והשקפת עולמו הלימודים והתנהלות המערכת מקדמות תפיסת עולם סובלנית

מתייחס יעד זה  .)על רקע הרכב הטרוגני של האוכלוסייה(, ובלניתתרבותית וס- ית חברה רביבנב מתייחס ל"בק

 יעדילפיה  ,תפיסה דומה OECD - ארגון הבמסגרת פעילות החינוך שלו מציג . ב"לתפיסת העולם הסובלנית בק

 ב"בארה). OECD, 2017f(של החברה , וכפועל יוצא, )wellbeing( רווחה של הפרט מתמקדים ביצירתהחינוך 

הצלחה כלכלית של נראה כי ,לפיכך. ס ככלי חיוני להכשרת כלל התלמידים לקראת עולם העבודההחינוך נתפ

י מדיניות "באוסטרליה פעילות החינוך מונחה ע  ).The White House, 2015( משרתת את החברה היחיד

, וך איכותיבמסגרת מדיניות זו קיימת שאיפה להציע לתלמידי המדינה חינ). Student first" (התלמיד קודם"

 יעדי בסקירת). Australian government – Department of education, 2014. (עם גישה למורים מצוינים

ר ישרת בסופו של דבר גם את ניתן להתרשם כי פיתוח הפרט נתפס ככזה אש בניו זילנדמערכת החינוך 

שפתו , זהותו, בהיבט של תרבותו, לסובלנות כלפי האחרהנוגעים  בניו זילנד הדגש הוא על יעדים .החברה

מודע , עצמילניהול עדות נוספת לגישה מוכוונת פרט ניתן לראות בעידוד המערכת את התלמידים . וכבודו

 Ministry of( םיהלימודזכות הבחירה הנרחבת של התלמידים לגבי מסלול ב נתמךיעד זה . ומוכוון עתיד

Education, 2007a(. שוויון בתחום החינוך  םאשר הוגדרו למערכת החינוך הינים יהיעדים הלאומ בסקוטלנד

אחד משלושת תחומי , מעבר לכך). ובפרט סגירת פער הישגים על רקע כלכלי(והשגיות ) לדוגמא בגישה ואיכות(

אלו  םבאינדיקאטוריניתן לראות . )Health and Wellbeing(הלימוד הרוחביים במדינה הינו בריאות ורווחה 

 .)The Scottish Government, 2017a( כבסיס לטובת הכלל ,הפרטכת החינוך לטובת מערשל מוכוונות 

 התלמידים לחינוך לכללשוויון בחינוך ומתן הזדמנויות שוות  כולליםשל החינוך  היעדים הלאומיים בפינלנד

 Guidance(המוקדשים לפרט כגון מקצוע הייעוץ לימוד מקצועות  .לצד ערכים כמו הגינות, יםאיכותי הולמיד

Counseling( ,  פרטמצביעים על מערכת מוכוונת )FNBE,2016a(.  



                                                                                                    

26 

_____________________________________________________________________________ 

 
  אנליזה אסטרטגית –קונספט 

 3981929-052  concept_info@bezeqint.net 

  המכללה האקדמית בית ברל

09-74700000 www.beitberl.ac.il 

נמצא כי חלק ) כמפורט להלן(את מערכות החינוך במדינות השונות  יםאשר מכווינהיעדים הלאומיים בסקירת 

כגון הקניית  –מעניין לציין כי חלק מהנושאים . למדינה כזו או אחרת םיישאחרים ייחודבעוד ם משותפים מה

  . םהלימודי תכניתממטרות ובאחרות כחלק  יעד לאומינכלל במדינות מסוימות כ –דע אקדמי י

  : יעדים לאומיים

o בה הנושא נקשר במיוחד להתייחסות ( ניו זילנד, ב"ארה, פינלנד, בסקוטלנדנכלל : שוויון

 .)ינית'יה האבוריגיבה ההדגש הינו לגבי האוכלוס( ב"ובק אוסטרליה, )ה המאוריתילאוכלוסי

o סקוטלנדבמיוחד ב בולטתמטרה זאת : צמצום פערים בחברה. 

o השגיות )Excellence( :6בסקוטלנדמודגש ו 5באוסטרליהנכלל  יעד זה. 

o ב"ארה ,בסינגפורבעיקר מטרה בולטת : נטציה לשגשוג כלכלי של המדינהייהכנה לשוק העבודה ואור 

 .ובאוסטרליה

o וחשבון אוריינות שפהעם דגש על  ,ב"בניו זילנד וקנמצא : מטרות לימוד אקדמאיות. 

o בניו זילנדו, בסקוטלנדהתייחסות כללית , ב"בקהגדרה רחבה  הנושא מקבל :גידול אזרח משכיל 

 .כישורים ויכולות, בפיתוח ידע ההתייחסות ממוקדת

o ב"קבו, על רקע האוכלוסייה המאורית במדינה ניו זילנדב מטרה זו בולטת בעיקר: קידום סובלנות 

 .ינים'אוכלוסיית האבוריגבהתייחס ל

o בסינגפורמטרה זו באה לידי ביטוי באופן בולט : גיבוש זהות לאומית  . 

במסגרת פרויקט מודגש  לפרט ולחברה) wellbeing(רווחה יצוין כי נושא ה, OECD - בהתייחס לארגון ה

  .הנערך בימים אלו 2030החינוך 

                                                      

, Measurement Framework for Schooling in Australiaלצורך הרחבה בנושא ראה מסמך  5
ent_Framework_for_Schooling_in_Australia_2015.pdfhttp://docs.acara.edu.au/resources/Measurem .5' לדוגמא עמ 

: National improvement framework 2018לצורך הרחבה בנושא ראה מסמך   6
http://www.gov.scot/Resource/0052/00528872.pdf . 5לדוגמא בעמוד. 
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ניתנה אלו במסגרת מטרות  .הלימודים תכנית מטרותבמדינות השונות הוגדרו , ליעדים הלאומייםמעבר 

 ים אלומתמקדים בהקשר בסינגפור. 21- כנגזרת של המציאות במאה ההתייחסות למיומנויות הנדרשות 

ופיתוח וחיזוק יכולות אשר זוהו כבעלות , יכולת תפקוד חברתית ורגשית, ערכים: מקבצי כישוריםשלושה ב

מודעות אזרחית וגלובלית ויכולות בין ): MOE, 2016f(  21- חשיבות גוברת לתפקוד במסגרת המאה ה

מביאה  ב"ק .יכולת שיתוף פעולה ומיומנויות מידע, תקשורת, וחשיבה ביקורתית יזמיתחשיבה , תרבותיות

אזרחים "להכשיר את תלמידיה להיות  המטרה היא. אך עם דגש על הפרט, מטרות דומותלידי ביטוי 

. וכן יכולת לתפקוד עצמאי ויצירתיות ,יכולת לתקשורת וחשיבה ביקורתית, בעלי יכולות חברתיות, "משכילים

, )וחשבון אוריינות שפהובפרט לגבי (הרצון להקנות לתלמידים ידע מוצק בתחומי יסוד בולט  ב"בק, בנוסף

מוגדרות , יעדים הלאומיםמעבר ל, בפינלנד .)(British Columbia, n.d. b הלימודים תכניתמטרות כחלק מ

 ,שנות הלימוד הראשונות 9- המתייחס ל, Basic education)(נוך הבסיסי ילחהלימודים  תכניתרות מט

החינוך הבסיסי מיועד לסייע לתלמידים ).  מעשיים- במסלול כללי או במסלולים מקצועיים( התיכון יוללימוד

כמו גם לקדם , חייםהדרושים להם ב והמיומנויותולספק להם את הידע , וכחברים מוסריים בחברהכבני אדם 

הרחב המוקנה הידע הכללי  .פעילות לעידוד הלמידההתייחסות ל ישנה ,בנוסף ).Civilization(הגינות ותרבות 

יאפשר אשר יעודד ו אמורים להוות בסיס ,והכישורים הנרכשים בלימודים, במסגרת מקצועות הלימוד השונים

הכללי אמור להוות בתיכון במסלול החינוך ). lifelong learning(למוד לכל אורך חייהם המשיך ללתלמידים ל

. הפרט מתקדמים כמו גם לפעילות בשוק העבודה ולתרום לפיתוח תחומי עניין ואישיות םבסיס ללימודי

ופוטנציאל ) Vocational skills( מקצועיות ומיומנויותמעשי נועד לספק ידע - המקצועי בתיכון במסלול החינוך

 ,Lifelong learning) (FNBE(מקדם את הגישה של לימוד לאורך החיים  פר התיכוןבבית הסהחינוך . העסקה

2011; FNBE,2016 .(מוכוונת מערכת החינוך לאפשר לתלמידיה להתפתח ולהיות לומדים  בסקוטלנד

הפעילות להשגת יעדים אלו . םאפקטיביים ותורמים יאזרחים עצמאי, אנשים בעלי ביטחון עצמי, מצליחים

, התלהבות, מאפיינים הקשורים ללמידה כגון מוטיבציהיחסות למכלול רב של נושאים וביניהם כוללת התי

כמו כן נכללים אספקטים הקשורים . רעיונות חדשיםלופתיחות לחשיבה ו, נחישות להשגת הישגים גבוהים

 The( ברהלחיכולתו לקיים אינטראקציה חיובית עם הסביבה ולתרום , של הפרט תוהמנטאלילרווחתו הפיזית 

Scottish Government, 2009( . במסגרת  הלימודים הלאומית באוסטרליה תכניתמטרות דומות הוגדרו עבור
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 Melbourne Declaration on Educational Goals(הצהרת מלבורן לגבי יעדי חינוך עבור אוסטרלים צעירים 

for Young Australians .(לומדים מצליחים : המטרות הן)successful learners( , אנשים יצירתיים ובעלי

 active and informed(ומיודעים  םאקטיבייואזרחים , )confident and creative individuals(ביטחון עצמי 

citizens( )ACARA, n.d.f; Australian curriculum, n.d.a .(  

שימוש , בדגש על חשיבה, תחמפ כפיתוח ידע אקדמי לצד כישוריהלימודים  תכניתמטרות  הוגדרו בניו זילנד

מעבר לכך ניתנה . השתתפות ותרומה, יכולת אינטראקציה עם הסביבה, ניהול העצמי, סמלים וטקסט, בשפה

יצירת בסיס ללמידה ו, רגישות תרבותית ואספקטים של סובלנות, התייחסות לקידום יכולות טכנולוגיות

פיתוח זהות ערכית , מוכוונות ותכנון לעתיד ,מידה בינתחומיתהתייחסות לל ישנהבנוסף . לאורך החיים

 Ministry of( משפחתו וקהילתו, לחיי התלמיד הנלמד בבית הספרקישור בין רלוונטיות ו, ולקיחת יוזמה

Education, 2007a.( הצבת : והמדעים שלהלן לסטנדרטים במקצועות הליבה המטרותהוגדרו  ב"בארה

ניתוח טקסט , לימוד נושאים כגון חשיבה ופתרון בעיותכולל , כתיבה ומתמטיקה, סטנדרטים גבוהים בקריאה

הכנת , פיתוח מערכת הערכה ומדידה שיטתית, לכלל המדינות תכניתים בתחומי היהצבת יעדים אקדמ, והבעה

כמו גם להשתלבות בשוק העבודה ופיתוח , ים כבסיס להצלחה בחייםיתלמידים להמשך לימודים אקדמ

הקניית ידע בסיסי בהיסטוריה , בנוסף. לרבות חשיבה ביקורתית ויצירתית ,21 - כישורים נדרשים למאה ה

 Association Center for Best( מושכלודמוקרטיה כבסיס להתפתחות אזרחים פעילים המתנהלים באופן 

Practices and Council of Chief State School Officers, 2010a; Next Generation Science Standards, 

ה ופיתוח הקניהמוכוונת ל) Framework for learning( הלמידהמסגרת הוגדרה  OECD- הבמסגרת  .)2017

הנגיש  אהנות מעתיד בר קיימיאלו מיועדים לאפשר להם לתרום ול. גישות וערכים לתלמידים, כישורים, ידע

אשר  הכישוריםלי בסיום תהליך הלימוד תלמידים אמורים להיות בע). inclusive) (OECD, 2018a(לכולם 

  .ובעלי יכולת להשתלב בשוק העבודה, להתפתח ולהיות אזרחים פעילים ואחראיםיאפשרו להם 

והחשבון תועדפו  שפהנמצא כי נושאי אוריינות ה ,לימוד תחומי ידע אקדמאיםמטרות הקשורות ל בט שליהב

ובמסגרת , )ליבה והמדעיםבמסגרת הסטנדרטים למקצועות ה( ב"רהא, ב"ק, פינלנד, ניו זילנד, סקוטלנדב

  .OECD - פרויקט החינוך של ארגון ה



                                                                                                    

29 

_____________________________________________________________________________ 

 
  אנליזה אסטרטגית –קונספט 

 3981929-052  concept_info@bezeqint.net 

  המכללה האקדמית בית ברל

09-74700000 www.beitberl.ac.il 

 תהליך התכנון והגוף המתכנן  

לאור זאת מובנת הבחירה  .פוטנציאל השפעה מהותי ברמה הלאומית בכל מדינהבעלת  היאלימודים  תכנית

  . )UNESCO, 2016( של מדינות שונות לבצע את תהליך התכנון תוך מעורבות מצד בעלי עניין שונים

  :שותפים לתהליך התכנון

מהמדינה או בתהליך התכנון גורמים נוספים , כי כלל המדינות בחרו לשתףבמסגרת הסקירה הנוכחית נמצא 

  : בין הגורמים ששותפו ניתן למנות. מלבד הגוף המתכנן מרחבי העולם

 מכוני מחקר וגופים מקצועיים, מהאקדמיה גורמים 

 די מוריםמורים ואיגו: גורמים מהשדה החינוכי 

 הורים וקהילה, תלמידים: לקוחות הקצה של המערכת 

 הציבור הרחב 

  המדינות השונות יחד עם הממשל הפדראלי, ב"במקרה של ארה, או(שלטון מקומי( 

  ניתן להניח כי שיתוף זה תומך ביעדים הקשורים להכנה לשוק (גורמים מהמגזר העסקי והתעשייה

  )העבודה

בוצע התהליך תוך אינטראקציה עם גורמים שונים ואוסטרליה  ,סקוטלנד, ילנדניו ז, פינלנד, ב"ק, ינגפורבס

גורמים נוספים בתהליך ייצגו את  .הן מתחום האקדמיה והן מהשדה החינוכי, מהמדינה ומרחבי העולם

ין צוי .הציבור הרחבובמקרים מסוימים אף שותף , הורים וקהילה, תלמידים: הקצה של המערכת" לקוחות"

ל מוזכרת "וכי בנוסף לגורמים הנ, התהליך בוצע בשיתוף פעולה בין השלטון המרכזי למקומי, ליהכי באוסטר

שיתוף זה תואם את היעד הלאומי של . )ACARA, n.d. a-b( מעורבות מצד גורמים מהמגזר העסקי והתעשייה

, ישות לאומיתנו שאיכארגון בינלאומי , OECD- ה. מדינה זו בה מערכת החינוך מוכוונת הכנה לשוק העבודה

תהליך שיתוף זה כולל יצירה והיזון חוזר על . ממדינות שונות, בוחר לנהל תהליך עם מספר רב של שותפים

 ב"בארה. )OECD,2018a(למדינות השותפות  2030תוצרי פרויקט חינוך ורלוונטיות מנת לוודא את ישימות 
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י גורמי שלטון במדינות "יבה ולמדעים עם למקצועות הליבוצע תהליך נרחב של תכנון הסטנדרטים הארצי

 Common core - מוזכר באתר ה, כןכמו . מורים ואיגודי מורים, מכוני מחקר וגופים מקצועיים, השונות

standards וגורמים מהציבור , הורים, כי סטנדרטים אלו התבססו בין השאר על מידע מתלמידים)Common 

core – state standards initiative, n.d. .(  

  :אופן תהליך התכנון

 .פ שש שנים"ע במחזור רקורסיבי של בחינה ועדכון המתרחש באופן רציףתהליך התכנון מבוצע , בסינגפור

 ,Poon( החינוכיהאקדמיה והשטח , מבוסס על מודל עבודה משותפת המתקיים בין הדרג הפוליטי זהתהליך 

בהובלה של הדרג  זאת .דמיה והשטח החינוכישל האקמעורבות דומה תהליך התכנון כולל  ב"בק. )2011

 ב"בקנושא שבלט בתהליך התכנון . )British Columbia Ministry of Education, 2013a, 2013b( הפוליטי

הלימודים  תכניתבמקום חשוב  ניתןלהתייחסות לאוכלוסיה זו . ינים'היה ההתייחסות לאוכלוסיית האבוריג

ולמעשה תוכננה , תהמאורי הלאוכלוסיי בניו זילנדחסות מיוחדת יתנה התיני, בדומה. בהתייעצויות ובפגישות

) Treaty of Waitangi( 7וויטנגיאמנת העקרונות ביך במדינה זו התייחס להתהל, בנוסף. נפרדת תכניתעבורם 

באוסטרליה ניתנה התייחסות .).Ministry of Education, 2007a, n.d.b( הלימודים תכניתבכגורם מנחה 

 Australian(כנושא על ללימוד רוחבי , הלאומית תכניתינים והטורס במדינה במסגרת ה'לוסיות האבוריגלאוכ

curriculum, n.d.h .(ם בוצע בהובלת נציגי הדרג הפוליטי יהסטנדרטים הלאומי תהליך התכנון של ב"בארה

 National Governors Association Center for Best Practices and Council of Chief( מהמדינות השונות

State School Officers, 2010; National Research Council, 2012; US Department of Education, 

השדה , הדרג הפוליטיבין גורמים מ הסכמהשינויים בתחום על סמך מושם דגש על ביצוע  בסקוטלנד. )2012

, מצד תלמידיםבתהליך מעורבות  בנוסף ישנה. )כגון רשות ההסמכות(ם מקצועיים בתחום יוארגונ החינוכי

קבוצה מובילה  בפיקוחה של בוצע בניו זילנד תכניתתהליך פיתוח ה. )OECD, 2015b( הורים וקהילות

                                                      

 .אמנה זו נחתמה בין השלטון הבריטי ובני המאורים ונחשבת למסמך יסוד של האומה הניו זילנדית 7
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)reference group (ויוצרי , אנשי אקדמיה, יועצים, מנהלים, שבה נציגים מתחום החינוך שכללו מורים

  ). Ministry of Education, 2006(מדיניות 

  : תהליך תכנון מתמשך לעומת נקודתי

של תוכנית  מתמשךבחינה ויישום , תהליך תכנוןציר נוסף עליו ניתן למקם את המדינות השונות נע בין 

   .נקודתילבין תהליך המתקיים באופן , לימודים

ביותר של ציר זה  " מתמשך"נמצאת על הצד ה סינגפורמבין המדינות שנסקרו בעבודה הנוכחית 

)MOE,2012c( . פ שש שנים"ע מחזור רקורסיבי של בחינה ועדכון המתרחש באופן רציףבסינגפור מתקיים. 

 ,Poon(החינוכי האקדמיה והשטח , תהליך זה מבוסס על מודל עבודה משותפת המתקיים בין הדרג הפוליטי

2011.(   

מדגימה גישה של בחינה סקוטלנד . סקוטלנד וניו זילנד מדגימות שתי אפשרויות לגישת ביניים לתהליך

  . קיימת תמיכה לבחינה ברמה המקומית בניו זילנד. לאומית בעקבות תהליך נקודתי

עדכונה , אך מאז ועד היום מבוצע תהליך ארוך שנים לבחינתה, נקודתי החלה באופן בסקוטלנדהרפורמה 

 The(י הממשלה "בוצע עהמשנתית ותכנון צעדי המשך מתחייבים  לאומיתבסקירה תהליך זה מעוגן . ויישומה

Scottish Government, 2017a, 2017c .(הלימודים  על תכניתבעקבות ביקורת  תהליך בחינהבוצע  ניו זילנדב

 תכניתבחינה ועדכון של תומך בתהליך מתמשך של במדינה משרד החינוך , בנוסף .2000-2002בשנים 

  ).Ministry of Education, 2010( ברמה המקומית בבתי הספרהלימודים 

  . נקודתיהתהליך אשר נכללו בסקירה מדגימות את השאר המדינות 

ולצד זאת מפורסמות מעת לעת תוכניות של , בוצע תהליך ממוקד לגיבוש הסטנדרטים הארציים ב"בארה

 National Governors Association Center for Best Practices and( בתחום החינוך יהממשל הפדראל

Council of Chief State School Officers, 2010; National Research Council, 2012; US Department 

of Education, 2012a( .מבוצע בימים אלו תהליך ממוקד כמענה לפערים אשר זוהו  ב"בק)British Columbia 
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Ministry of Education, 2013( .וך הבסיסי בלחינ, בסיום תהליך מרוכז הושקו תוכניות חדשות בפינלנד - 

באוסטרליה בוצע תהליך מתמשך ). FNBE,2016e( 2015 - ב בבתי הספר התיכונייםולחינוך הכללי  2014

) states(של המדינות , council of Commonwealth - י ה"המתווה בנושא אושר ע. לתכנון תכנית הלימודים

ממשיך הגוף הממונה על נושא תכנית בימינו . והתהליך נמשך לאחר מכן כמפורט להלן 2009 - והטריטוריות ב

לתמוך ביישום התכנית ובנוסף מפעיל פעילות מחקר כבסיס למהלכי שיפור עתידיים , ACARA 8: הלימודים

)Australian curriculum, n.d.o.(  מעבר לכך מבוצע מעקב)monitoring ( שנתי לגבי אפקטיביות יישום תכנית

 2015 - אשר החל ב, מנהל בימים אלו פרויקט בינלאומי ממוקד OECD- ארגון ה). ACARA, n.d.c(הלימודים 

הראשון מתבצע בימינו וצפוי להסתיים : כולל שני שלבים 2030פרויקט החינוך . 2020וצפוי להסתיים בשנת 

תהליך זה אינו מוכוון לכתיבת תוכנית לימודים אוטונומית של . 2019בעוד שהשני צפוי להתחיל בשנת , השנה

  .המתקייםהתהליך המתמשך בולט במיוחד , רקע זה על. הארגון

  : דוגמאות לשלבי תהליך התכנון

  . ואוסטרליה פינלנדתהליך התכנון כלל ברוב המדינות מספר שלבים כמודגם להלן לגבי 

 בהובלתו של ועד החינוך הלאומי של פינלנד  אשר כלל מספר שלביםתהליך בוצע  פינלנדב)FNBE( .

ובהשתתפותם של הלאומי  ועדהרשות על ידי לימודים  תכניתראשון טיוטת גובשה בשלב במסגרת זו 

ספקי  ,ארגוני המורים, מוציאים לאור בתחום החינוך, מוסדות לימוד למורים, משרד החינוך נציגי

מידע לגבי , מכןאחר ל .טיוטה זו קיבלה משוב מטעם בתי ספר במסגרת שלושה סקרים. מוריםו חינוך

כלל . תגובה והתייחסות מכל גורם ואפשראתר זה היה פתוח . אינטרנטהועלה לאתר  תכניתה

. התכנון להתייעצויות פתוחות שתרמו לתהליךבסיס  כוהפ כולל המשובים משדה החינוךהתגובות 

לכל אורך . החדשה תכניתאת דעתם הרשמית בנוגע לשוב הורים ומנהלים הביעו , מורים ,2014בסתיו 

יחידות סופקו וכן , שעירבו ארגונים של אזורים שונים, ת ההוראההתהליך נערכו סמינרים לצוו

                                                      

8 ACARA הם ראשי תיבות ל :Australian curriculum, assessment, and reporting authority.  
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 ,FNBE, 2016(משרד החינוך גם מימן קורסים למנהיגים מקומיים של התהליך . הכשרה למורים

2015 .( 

 התהליך החל בשלב ראשוני של יצירת מתווה . שישה שלבים עיקרייםהתהליך כלל  באוסטרליה

כחלק מהתהליך נוצרו שנים עשר . צוע מובילים מתחום החינוךהלימודים בסיוע אנשי מק תכניתל

 תכניתבמסגרת השלב השני נכתבה טיוטה ל. תגובות 7,339ונתקבלו ) shape papers(ניירות עבודה 

בהם נכלל מקטע של כעשרה שבועות של התייעצות עם , שלב זה ערך שמונה עשר חודשים. הלימודים

כאשר מצוין כי יתכנו מקרים בהם תגובה מצד , תגובות 12,301במסגרת תהליך זה נתקבלו . הציבור

הלימודים  תכניתהיזון חוזר זה נותח וטיוטת . עה של מאות מוריםייצגה דמדינה או טריטוריה 

הלימודים בכיתות  תכניתמורים בדקו את יישום  2,168בשלב הבא בוצע פיילוט במסגרתו . עודכנה

ושרי   ACARAי "הלימודים ע תכניתלב הרביעי אושרה בש. בבתי ספר שונים ברחבי אוסטרליה

הלימודים פורסמה  תכנית. השלב החמישי עסק ביישום והטמעה. החינוך במדינות ובטריטוריות

הוחל יישום  2014עד שנת . לטון המקומי במדינות ובטריטוריות תמך בתהליך היישום בבתי הספרוהש

נמשך עד ימינו והוא מתייחס למעקב יישום השלב השישי והאחרון . רוחבי ברחבי אוסטרליה

)monitoring .( מעקב זה בודק את אפקטיביות היישום ומידע זה עשוי לשמש לטובת עדכונים

  . )ACARA, n.d.d(ושינויים 

  

  מתווה תוכנית הלימודים  2.3

רות מצד אחד מודגמת האפש. בין מתווה פתוח לסגור המדינות הנכללות בסקירה נעות על פני הרצף האפשרי

מצד שני מוצגת . פני הדברים להתוות אתהחינוכי היכולת והאחריות  בו על השדה ,פתוח וגמישלמתווה 

במסגרת תהליך של השדה החינוכי משאיר מקום מצומצם לפרשנות ה אחיד וברורמתווה האפשרות של 

הינה  בניו זילנד הלימודים תכנית ,אשר נכללות בסקירהנראה כי מבין המדינות , בהקשר זה. הלימוד בפועל

מייצגת את הקצה השני  שסינגפורבעוד , ).OECD, n.d( הכללית ביותר ופתוחה להגדרה מצד השדה החינוכי

יחסית משאיר מרחב פעילות מצומצם ה בעלת מתווה סגור יחסית היא הלימודים בסינגפור תכנית. הרצףשל 
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מוגדרת באופן רשמי כמסגרת עבודה  זילנד בניו הלימודים תכנית ).MOE,2012a( הפרקטיקהאנשי  מצד

)Framework .(מעבר לכך לבתי הספר במדינה יש . מתייחסת למקצועות לימוד מסוימים באופן כללי תכניתה

נגזרת במידה מסוימת  פתיחות זונראה כי  בניו זילנד. את האפשרות לכלול מקצועות לימוד נוספים

דוגמא לאופן בו באים הדברים לידי  .).OECD, n.d( מההתפתחות ההיסטורית של מערכת החינוך במדינה

 229בסינגפור אורכו של סילבוס מקצוע החינוך הגופני הינו . הינה היקף הסילבוסים במקצועות הלימוד, ביטוי

במסגרת מתווה תוכנית הלימודים בניו זילנד קיים מקצוע משולב של חינוך גופני ). MOE,2016g(עמודים 

גישה המאפשרת . ).Ministry of Education New-Zealand, n.d.c(שני עמודים  ולבריאות המפורט במסגרת

רלוונטית וישימה , ללימודמסגרת עבודה אשר מכוון ליצור  OECD - י ה"מקודמת ע, התאמה למענה מקומי

לימודים לפי הארגון  תכניתאחד מהעקרונות המנחים בבניית . אשר יוכלו לבחור להסתייע בה, למגוון מדינות

 ,OECD( בתי ספר ומורים על ידיהלימודים צריכה להיות אדפטיבית ולאפשר התאמה  תכנית. הינה גמישות

2018a( .  

 תכניתכאשר , במידת גמישות גבוההמאופיינת  ב"בקית המיושמת בימים אלו הרפורמה החינוכית הנוכח

תכנון התכנים רטת של ות להגדרה מפוהאחרי .הלימודים הלאומית מציגה הגדרה כללית לנושאי הלימוד

ת בין אופי המתווה במדינה מומחש בביזור הסמכויו. מוטלת על השדה החינוכי, המסוימים ואופן העברתם

 תכניתמשרד החינוך אחראי על הגדרת . הלימודים תכניתבכל הנוגע ליצירת  הדרג הפוליטי לשדה החינוכי

אמת התכנים בהתאם לצרכים הנקודתיים הלימודים בקוויה הכללים וסגל ההוראה אחראי על פירוט והת

 British( המוריםביטוי עצמי ויצירתיות של , מאפשר בסיס למעורבותמתווה זה . בבית הספר ובכיתה

Columbia Ministry of Education, 2013a, 2013b; British Columbia n.d.b(.  מצב דומה מתקיים

עבור מקצועות הלימוד  המגדיר) Curriculum for Excellence(הלימודים למצוינות  תכנית .בסקוטלנד

לשדה החינוכי את החופש  האך מותיר, התנסויות רלוונטיות ותוצאות, נושאי לימוד, השונים את יעדיהם

ההוראה למקצוע נשענת על ההערכה הקיימת בסקוטלנד גישה זו . והאחריות להגדרת התכנים לפרטים

לציין  ראוי. ) Education Scotland, 2016( האזור והפרט צרכיועל הרצון לאפשר התאמה ל, ולתפקיד המורה

הלימודים טומן בחובו בעיה פוטנציאלית של אי בהירות לגבי הנדרש ללימוד  תכניתכי המתווה הפתוח של 

דרכי ו יעדי ההערכה .הערכה בסקוטלנדל בהקשרדוגמא לכך ניתן לראות . מערכת החינוךוהשגה במסגרת 
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אי מהלכים לשיפור מבוצעים  לאחרונה.)OECD, 2015b( י המורים"לא הובנו כנדרש עה ם של יעדים אליישוה

 לימודיםהשלב לגיל ול המותאמים, להישגים) benchmarks(הגדרת מדדים  יםכוללאלה מהלכים . בהירות זו

)Education Scotland, n.d. a.(   

, נועדה להבהיר למוריםים האוסטרלית הלימוד תכניתמצד אחד . לעומת זאת מציגה גישת ביניים אוסטרליה

כוללת התייחסות  מפורטת  תכניתה. תלמידים ולקהילות השונות מה נדרש ללימוד ובאילו סטנדרטים, הורים

הגדרה של , בוס הכולל תיאור כלליין כל מקצוע ושלב לימוד קיים סילבג. למקצועות הלימוד בשנים השונות

לשדה . )תיקי עבודות של תלמידים( ודוגמאות לפרופילי עבודה הגדרת סטנדרטים להערכה, נושאי הלימוד

, מצד שני .)Australian curriculum, n.d.b,c( תםהחינוכי יש חופש פעולה בהגדרת פרטי התכנים ואופן העבר

הלימודים  תכניתלימודים בבתי ספר אשר מתבססת בחלקה על  תכניתהמלצת הממשל המרכזי הינה ליצור 

במסגרת מסמך התכנון של . על תכנון מקומי ברמת המדינה או הטריטוריה ובתי הספר ובחלקה, הלאומית

פ "מזמן הלימוד בבתי הספר יוקדש ללימוד ע 80% - 50%הלימודים הלאומית נכללת המלצה לפיה בין  תכנית

ה ניתנת אוטונומי, כלומר. הלימודים המקומית תכניתשאר הזמן יוקדש ללימוד בהתאם ל. הלאומית תכניתה

, כמו כן ).ACARA, 2013( הלאומית תכניתמעבר להגדרות ה, תלשדה החינוכי לפעול עם הרשויות המקומיו

 Australian(תומכת באוטונומיה בית ספרית ") student first" (התלמיד קודם: "מדיניות החינוך של הממשלה

government – Department of Education, 2014.(   

תחומים לשטח החינוכי מוגדרים  .לפרטיםמאוד ומוגדרת  יתהלאומית מובנים הלימוד תכנית בסינגפור

מידת  למרות. )MOE,2012a( במסגרת ההגדרה הכלליתזאת ו, התאמהגמישות ובהם מתאפשרת  מסוימים

 .קיים רצון לאפשר התאמה והתייחסות לצרכים הנקודתיים בשטחבמדינות השונות ניכר כי , הגמישות השונה

ופערים על רקע , ב"קבו בסינגפורכמודגש  ה לאומית הטרוגניתיאוכלוסימסיבות שונות כגון זאת כתוצאה 

  . בסקוטלנדאקונומי כנזכר 

לימודים לאומית  תכניתבמדינה זו הוגדרה . פינלנדל הינה "מדינה הנוקטת בגישת ביניים בין שני הקצוות הנ

זו מפורטת יחסית  תכנית. בבית הספר התיכוןוך והן עבור החינ )1-9שנים (הבסיסי מחייבת הן עבור החינוך 

עם . חלוקה של שעות לימוד לנושאים השונים כוללת גם תכניתה .תחומי הלימוד ותוכנםוכוללת הגדרה של 
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למשל  .בסמכות בתי הספרשהם  קיימים נושאים לכן. מוריםרבה לאוטונומיה מתן פינלנד מתאפיינת ב, זאת

 תכניתי מפתח ומה הדגש המקומי שיינתן לנושאים שונים הקיימים באילו תחומי לימוד ייחשבו לנושא

למשל לגבי יחידות לימוד דוגמא נוספת לאוטונומיה של המורים ובתי הספר היא . הלימודים הלאומית

הדרושים  והמיומנויותגישה זו נועדה להבטיח את רכישת הידע . בינתחומיות או שיטות עבודה בשיעורים

נכתבה על מנת לקדם את יעד השוויון בקבלת חינוך בפינלנד הלאומית  תכניתה ור כי חשוב לזכ .לתלמידים

 מקומיתלבצע התאמה ) בית ספר או קבוצת בתי ספר(החופש הניתן לכל אזור . )(FNBE, 2016a,b איכותי

  . תמוך בקידום יעד זהליכול , כנגזרת מהצרכים הספציפיים

הסטנדרטים הארציים , המקומי במדינות והשלטון יפדראלה להממש בין הסמכויות ביזור בהינתן, ב"בארה

 הלימוד תוכניות את לבנותן בבוא המדינות עבור אפשרי מתווה מהוויםללימודי מקצועות הליבה והמדעים 

 ביןההדוק  רזאת לאור הקש . השונות מצד המדינות לסטנדרטיםבפועל קיימת התייחסות מקיפה . המקומיות

 למרות. תקצובלו החינוכי השדה נמדד בו אופןל, סטנדרטיים למבחנים הלימוד מקצועות של הסטנדרטים

הדוגמאות  לידע הנדרש , ותתוכניות הלימודים המקומישהסטנדרטים מאפשרים לכאורה גמישות בפיתוח 

הפעולה  מרחבלפיכך  .במידה רבה את התוכן של הבחינות ותמכתיב ,בכל גיל )בעיקר במקצועות השפה(

 .המחוזות ובתי הספר לפתח תכניות לימוד על פי צרכי האוכלוסייה מוגבל, המדינות והגמישות של

בקרב מקבלי  בנושא הדיון. ב"בארה בציבורלביקורת נרחבת ו זכ , שמשתמע מהם העל כל מ, הסטנדרטים

 ;Matis, W., & Trujillo, T.M, 2016)מספר שניםמזה  ממשיך ,אנשי אקדמיה ואנשי חינוך, החלטותה

Ravitch, 2010(. 

 

  מבנה כללי 2.4

מבין הנושאים הבולטים . מבנה תוכנית הלימודים במדינות השונות אינו זהה ושם דגש על נושאים שונים

תפיסות וערכים והערכת , מיומנויות וכישורים, המקבלים התייחסות ניתן למנות את הידע הדיסיפלינרי

עליו  המודל הלוגיארצות שנסקרו את חלק מהבף ניתן לראות כי הדגש הבא לידי ביטוי במבנה משק. תלמידים

מגדירה את פיתוח זהותו ה בסינגפור תכניתהמחשה לכך ניתן לראות ב. הלימודים במדינה תכניתמבוססת 
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 תכנית. הקניית מיומנויות וידע: החינוכיתהעבודה וערכיו של התלמיד כנושא הליבה עליו מתבססת שאר 

מבנה  .כישורי ידע ותחומי ידע, ישורים לחייםכ: תחומיםשלושה בת מהלימודים בשלבי הלימוד השונים מורכ

 .פ זמן"קיים פיתוח שיטתי של נושאי הלימוד השונים ע. לימודים זה נשמר על פני שלבי הלימוד השונים תכנית

   .)MOE,2013(נלמדות כחלק ובשילוב המקצועות השונים  21- מיומנויות המאה 

משקף את הגישה ההוליסטית לפיה לא די בלימודים אקדמיים אלא יש  בסקוטלנדהלימודים  תכניתמבנה 

האמורים , תכניתבהתאם לזאת הוגדרו שלושה עמודי תווך ל. צורך גם בהתייחסות לרווחתו של התלמיד

 Health and(בריאות ורווחה  תחומי הלימוד הרוחביים הם .להילמד באופן רוחבי בכל מקצועות הלימוד

Wellbeing( ,וחשבון ת שפהאוריינו )Literacy ו -Numeracy( )Education Scotland,2016( .ב -OECD  הורחב

הארגון שוקד בימים אלו על יצירת מסגרת . של החינוך עבור הפרט והחברה ליעד מרכזיהדגש הניתן על רווחה 

 תילוג ת תפיסהבמסגרת זו מוגדר. 2030כחלק מפרויקט החינוך , )OECD learning framework( למידה

 ,רפלקציה תתבסס על תהליך של  ,גישות וערכים, כישורים, פיתוח של ידעלההנעה לרכישה ו הלפי ,תמורכב

 learning( הלמידהמעבר לכך הוגדר במסגרת הפרויקט מצפן ). Action(ופעולה ) anticipation(ציפייה 

compass .( לידעמצפן זה בנוי כאשר התלמיד במרכזו והוא מתייחס )אינטרדיסציפלינרי, רידיסציפלינ ,

 )גופניות ופרקטיות ,חברתיות ורגשיות, קוגניטיביות- קוגניטיביות ומטה(מיומנויות , )ופרוצדורלי, אפיסטמי

   ).OECD, 2018b() ובהקשר גלובלי, ברמת החברה, ברמת המקום, ברמת הפרט(ולתפיסות וערכים 

ובמקביל , מצד אחדלימוד לחיי היום יום באה לידי ביטוי גישה פרקטית לפיה רצוי לקשר את ה ב"בארה

סטנדרטים במדעים לדור הבא הובנו הלגישה זו בהתאם . יכולת אינטגרציה בין תחומי ידע שוניםלקדם 

)NGSS(Next Generation Science Standards, 2013) (.   

ללמוד כאשר לאחר מכן צעירים יכולים לבחור להמשיך , שנים 10- חובת הלמידה הינה ל באוסטרליה

או להשתלב ) training(להצטרף לתוכניות הכשרה , בלימודים כללים במשך שנתיים נוספות או בחינוך המעשי

 יהדיסיפלינרידע : מורכבת משלושה עמודי תווךהלימודים במדינה עבור חינוך החובה  תכנית. בשוק העבודה

 בינתחומיללימוד  ונושאי על רוחביים) general capabilities(יכולות כלליות , )תחומי לימודהבא לידי ביטוי ב(

מבנה זה משקף את הגישה במדינה לפיה יש ). cross curriculum priorities( במסגרת מקצועות הלימוד
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. ולעולם וידע הקשור לאוסטרליה) capabilities(יכולות , בינתחומילהעניק לתלמידים במסגרת לימודיהם ידע 

, מדעי הרוח והחברה, מדעים, מתמטיקה, אנגלית: שמונת תחומי הלימודרכיב הידע הדיסיפלינרי מגולם ב

רכיב היכולות הכלליות מתייחס ליכולות בשבעה . חינוך גופני ולבריאות ושפות, טכנולוגיות, אומנויות

חשיבה ביקורתית , )ICT(יכולות טכנולוגיות מידע ותקשורת , אוריינות חשבון, אוריינות שפה: תחומים

הרכיב האחרון מתייחס לאספקטים . והבנה בין תרבותית, הבנה אתית, כולות חברתיות ואישיותי, ויצירתית

ינים ‘אוכלוסיות האבוריג, אוסטרליה ואסיה: נושאי על שלושהשונים הקשורים לאוסטרליה במסגרת 

   .)Australian curriculum, n.d.b( וקיימות, והטורס

ידע הדיסציפלינארי ל: וג הוגדר מבנה מאפיין לפריטיםבבחינת הרכיבים השונים עולה כי עבור כל ס

 )Australian curriculum, n.d.v( ליכולות הכלליות,  )Australian curriculum, n.d.q( )סילבוסים המקצועות(

נושאי ליבה רוחביים , בוסים כולל תיאור כללימבנה הסיל. בינתחומיהמיועדים ללימוד  ולנושאי העל

)strands (חסות ללימוד היכולות הכלליות יהתי, פ זמן במקצוע בהתאם לרמת הלימוד"ללימוד ע)general 

capabilities( , והתייחסות ללימוד נושאי העל)cross curriculum priorities( )Australian curriculum, 

n.d.h( .  

ים ללימוד מוגדרים נושאים ותת נושא, עבור כל שלב לימוד ניתן הסבר מותאם ללימוד השלב, בנוסף

הוגדר ) general capabilities(עבור היכולות הכלליות ). Australian curriculum, n.d.l(וסטנדרטים להערכה 

בגין נושאי . )Australian curriculum, n.d.n(ונושאי לימוד ) key ideas(רעיונות מפתח , מבנה הכולל הסבר

, )key ideas(רעיונות מפתח , גדר מבנה המכיל הסברהו) cross curriculum priorities(העל ללימוד רוחבי 

 Australian(מקצועות במסגרתם ילמדו נושאים אלו ונושאי הלימוד , )organizing ideas(רעיונות מסדרים 

curriculum, n.d.m.( שלב הלימוד הכללי המתקדם המהווים את , במסגרת לימודי התיכון)senior 

secondary(, מתמטיקה, המקצועות הנכללים בשלב זה הינם אנגלית. וד דיסיפלינריבלימ תכניתמתמקדת ה ,

    ).Australian curriculum, n.d.t(ומדעי החברה והרוח , מדעים

לימודים אשר  תכניתקיימת . "היבחנות"ומדגישה למידה שאינה לשם  שוויוןכוונת ומ בפינלנדמערכת החינוך 

 החלק המהותי בפורמט זה מתייחס. פורמט הערכהנו יש תכניתה במסגרת .מחייבת את כלל בתי הספר
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 תכנית. רק בשלב לימודים מאוחר יחסית מתקיימותבפינלנד בחינות  .תלמידיהםאת  מוריםההערכת ל

 תכניתמבנה ). (FNBE, 2016a,bדגש על הפרט  תוךחשיבה וידע  של מיומנויותהלימוד משלבת לימוד 

- הבן- דע דל זה מתבסס על תהליך שלמו. ה את החינוך במדינהמבטא את המודל הלוגי המנח ב"בקהלימודים 

 )עשה(  טיביותאקלמידה  והתנסויות )הבן( רעיונות גדולים, )דע(הלמידה תכני תהליך זה מתייחס ל. עשה

British Columbia (n.d. b)(. 

  מסלולי לימוד

שונים המאפשרים לתלמידים  מסלולי התקדמותאשר הגדירו מדינות יש  ,תלמידיםולות מגוונות של בהינתן יכ

גישה זו . הגלום בהם למצות את הפוטנציאלי כך לסייע בידם "וע, להםלימודים המתאים במתווה ה לבחור

בתי ספר ה ארבעמדינה הוקמו בבנוסף  .בבתי הספר אשר הגדירה מגוון מסלולי לימוד, בסינגפורמודגמת 

 בפינלנד). MOE, n.d.h(אומנויות וספורט , מדעים וטכנולוגיה, מתמטיקה ומדעים: בתחומים, מתמחים

לפי , ולי לימוד במטרה לאפשר לכל תלמיד להתקדם ולמצות את הפוטנציאל הטמון בולהוגדרו מגוון מס

ניתן להמשיך מחינוך בסיסי לחינוך  לפי גישה זו. No dead ends: זו מכונה במדינה גישהה. וכישוריו ויכולותי

ניתנה התייחסות  בסקוטלנד. )(FNBE, 2016a,b אחד מהם לחינוך אוניברסיטאי עיוני או מקצועי ומכל תיכוני

השגה של  יםיחסית ומאפשר לימודים אלה הינם גמישים. )18עד גיל  15גילאי ( לימודי התיכוןבמסגרת , לנושא

מחויבים  זילנד בניו ).Education Scotland, 2016(או מקצועיות /אקדמיות ו) qualifications(מגוון הסמכות 

התלמידים יכולים לבחור את תחומי הלימוד הנוספים בהם  .וחשבון בלבד אוריינות שפההתלמידים להיבחן ב

 ). .NZQA, n.d(על מנת להגיע למכסה הנדרשת לקבלת תעודת סיום , להיבחן הם רוצים

בסעיף  מתוארהשל תוכניות הלימוד במדינות השונות משקף במידה מסוימת את המתווה  הכללי מבנהה

, יחסית מצומצמתהניתנת לשדה החינוך בו האוטונומיה , במדינות בהן המתווה נוטה לקצה המובנה. הקודם

לימודים כלליות  קיימות תוכניותמדינות בעלות מתווה גמיש זאת בלעומת , לימודים מפורטת תכניתקיימת 

  .יותר
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, מקצועות במדינה זו מובנה עד מאוד סילבוס מקצועות הלימוד .מדגימה את סוג המתווה הראשון סינגפור

לנושאי , ובחלק מהמקרים מגדיר במפורש היקף מצומצם בלבד של פיתוח אוטונומי המתאפשר לבתי הספר

דוגמא לכך ניתן לראות בסילבוס מקצוע אזרחות ואישיות המגדיר כי לבתי הספר אפשרות .לימוד מסוימים 

לשלושה מחולק הלימודים בה  תכניתמבנה .  9נתיותשעות ש 11-15להתאים תוכניות בתחום בהיקף של 

, 21- כוללים התייחסות למיומנויות המאה הם יסילבוסה .כישורי ידע ותחומי ידע, ישורים לחייםכ: תחומים

במקצועות לימוד מסוימים  מסוימותמיומנויות פיתוח של התייחסות ישירה ל או על ידי באופן כלליבין אם 

)MOE,2011,2013, 2016e(. לימודים מהווה מסגרת עבודה ה תכנית. מדגימה את סוג המתווה השני זילנד ניו

חלק : מחולקת לשני חלקים תכניתה. כללית מאוד המשאירה אוטונומיה רבה ביותר לבתי הספר ולמורים

וחלק ספציפי יותר העוסק בתחומים ובשלבי , מוריםללבתי הספר ו כלליותשתפקידו לספק הנחיית , כללי

 ,Ministry of Education, 2007a.(  )OECD(אך עדיין משאיר חופש רב לבתי הספר ולמורים , השוניםהלימוד 

n.d.( .ל תוכנית יחסות לתחום במסגרת העבודה שיכלל ההת. המחשה לכך ניתן לראות בתחום האומנויות

, ת ויזואליתאומנו: חסות לארבע תחומיםיזאת תוך פיצול ההתי. בהיקף של שני עמודים הלימודים הינו

מציע גם הוא מסגרת כללית , מעצם טבעו כארגון בינלאומי ולא מדינה, OECD- ה .10מוזיקה וריקוד, דרמה

מסגרת זו נוצרת בתהליך משותף עם מגוון רחב של בעלי עניין ומאפשרת ). learning framework( ללמידה

  ).OECD, 2018a(התאמה לצרכים מקומיים  

ומצד שני מספקת מידע והתייחסות  ,מצד אחדכללית  שהיאלימודים  תכניתמצוא ניתן ל ובפינלנד בסקוטלנד

שיקבל לערך , התייחסות לעקרונות מנחים כוללים השונים מקצועותב יםסילבוסה בסקוטלנד. לשלל נושאים

לנושאי , )במקצת מן המקצועות(חיבור לתחומי לימוד אחרים , הערכה, פדגוגיהל, תלמיד מלימוד המקצועה

                                                      

: פסקה ראשונה, 7' עמ, להרחבה ראה סילבוס מקצוע אזרחות ואישיות לבית ספר יסודי 9

https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/character-citizenship-

education/files/character-and-citizenship-education-(primary)-syllabus-(english).pdf 

-The New Zealand Curriculum :http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealandבמסמך  20-21להרחבה ראה עמוד  10

Curriculum#collapsible1 
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תיאור כללי של סוג חווית הלימוד  מהוהתוצאות להתנסויות וההתייחסות ל. להתנסויות ולתוצאות ,ודהלימ

. )Education Scotland, 2016( המצופותתוצאותיו לו ,הלמידה יבכל שלב ,כל נושאבלמידה של הרלוונטית 

הנחיה זו על התלמיד פ "ע. דוגמא לכך ניתן לראות בהנחיה המתייחסת ללימוד נושא הזמן בכיתות הנמוכות

, עליו לחקור ולתעד זאת באופנים שונים. רועים בעולמו קשורים לזמן ולעונותילהיות מודע לאופן בו שגרה וא

כוללת הן הנחיות כלליות רבות והן  תכניתה בפינלנד. 11לוחות שנה ואמצעים נוספים, הכוללים שימוש בשעון

 כישורים: נושאיםל רוב מקצועות הלימוד כולל שלושה המבנה הכללי ש. התייחסות ברמת מקצוע ושכבת גיל

, פדגוגיות מומלצותלכלול הנחיות כלליות לגבי מקצוע הלימוד עשויות . נושאי הלימוד ויעדים, יםרוחבי

נושאי הלימוד . לזכויותיהם ולהיותם חלק מקהילה, סביבות עבודה מתאימות והתייחסות לתלמידים אחרים

נושאים ל, לתחום הלימוד יםהקשור להיבטיםכמו גם , ם לגבי המקצועילליכוללים התייחסות לתכנים כ

 ,FNBE ד קשור לנושא אחד או מספר נושאיםכאשר כל יע, בנוסף מוגדרים יעדים. מחקר עדכנילים ויעכשוו

2016a,b) .(אחת מהמטרות בתחום . דוגמא לנושא מתוך מקצוע חינוך לבריאות עוסקת בתחום הלימוד הרגשי

היכולת לפתח את , בנוסף. הרגשיות ויכולות האינטראקציה וחות ולסייע לתלמיד לפתח את יכולותיהינה להנ

) skills( םמטרות הערכה לגבי מטרה זו מתייחסות להערכת הכישורי. לפעול במצבי קונפליקט ומשבר

ידע והיכולות זו מוגדרים הבגין מטרה . כישורי האינטראקציה ויכולת רגולציה עצמית של התנהגות, הרגשיים

לתת דוגמאות לאינטראקציה בין , במסגרתם התלמיד יהיה מסוגל לזהות רגשות שונים. לכיתה השמינית

כמו כן התלמיד יהיה מסוגל למצוא פתרונות לקונפליקטים ולהציג . התנהגות תולרגולציירגשות והתנהגות 

באופיו הכללי לזה הקיים בנוי  דומה ב"בקהלימודים  תכניתמבנה .  12דרכי התמודדות במצבי לחץ ומשבר

רעיונות גדולים , כוללת התייחסות נפרדת לכל תחום בכל שנת לימוד לגבי נושאי לימוד תכניתה. זילנד

הלימוד אמור להתייחס באופן , מעבר לכך. אקטיביות שהתלמיד צריך לקחת חלק בהןוהתנסויות למידה 

לדוגמא תוכנית הלימודים במקצוע חינוך לקריירה לכיתה . )British Columbia, n.d. b( רוחבי לכישורי הליבה

                                                      

: Curriculum for excellence: all experiences and outcomesבמסמך  48ראה עמוד  11

https://education.gov.scot/Documents/All-experiencesoutcomes.pdf.  

  .שורה אמצעית –  15.4.9טבלה בסעיף : National core education for basic education – Health educationמסמך  12
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תשע יעדי , שישה רעיונות גדולים, ליבה) competencies(שלוש יכולות חסות תמציתית מאוד ליכוללת התי' א

במדעים לדור הבא והסטנדרטים מבנה הסטנדרטים למקצועות הליבה  ב"בארה. 13לימוד ושני תחומי ידע

)NGSS (בסיום של כל שנת לימודים או חטיבת גילל התלמידים לרכוש עדע וכישורים שמתייחסים לתחומי י 

)National Governors Association Center for Best Practices and Council of Chief State School 

Officers, 2010; Next Generation Science Standards, 2017(. במסגרת הסטנדרטים למדעים  ,לדוגמא

נושאי לימוד אפשריים לבית ספר תיכון  27בגין מקצוע זה מוגדרים . והחלל א"כדהקצוע הלימוד מדעי נכלל מ

רעיונות חוצי , רעיונות ליבה, אופני למידה, עבור כל נושא קיים פירוט למטרות הלמידה). 9-12כיתות (

  .14הפניות לנושאי לימוד אחרים ולמידע נוסף, תחומים

  

  הכשרת מורים 2.5

מערכת החינוך היום יומית של פעילות הינו משאב מהותי ובעל יכולת השפעה ניכרת על ההוראה ה סגל

לטווח קצר  על התוצרים החינוכייםו, ליישם תוכניות לימוד חדשותמערכת החינוך  יכולתעל , במדינות השונות

שר א) SDG: Sustainable Development Goals(פיתוח הבר קיימא המטרות  .)UNESCO,2015b( וארוך

 מתייחס במסגרת זואשר הוגדר  היעד המרכזי. חינוךלמתייחסות  ).UN, n.d(י האומות המאוחדות "הוגדרו ע

מטרה תומכת עוסקת . קידום הזדמנויות למידה למשך כל החייםלהבטחת חינוך איכותי מכליל ושוויוני ול

ההכשרה את חשיבות  מטרה זו ממחישה. 2030בהגדלה משמעותית של היקף המורים המוסמכים עד לשנת 

  . המוריםהגלובלית של  תםהשפעפוטנציאל  ואת להוראה

                                                      

-https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/career: 'כיתה א – חינוך לקריירה : ב"תוכנית הלימודים החדשה בק 13

education/1. 

-Next generation science standards – Earth and space sciences   :https://www.nextgenscience.org/searchראה  14

standards?keys=&tid%5B0%5D=107&tid_3%5B0%5D=94&page=2  
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ההשקעה . ההוראהבאיכות צוות ו ההוראה מקצוע ביוקרתשונות בין מדינות  קיימים הבדלים מהותיים

בכל  בעיני דרג מקבלי ההחלטות חשיבות המקצועמשאב אנושי משקפת במידה מסוימת את מידת מורים כב

מידת , יותר ותת על השדה החינוכי גבוהוככל שהאוטונומיה והאחריות המוטלעולה כי מהסקירה . מדינה

. סגל ההוראה הינה בעלת חשיבות גבוהה יותרשל ההשפעה הפוטנציאלית של הכשרה יסודית ואיכותית 

 תכניתלהשיג את מטרותיה של  הסיכוייכולת השפעה משמעותית על הכשרה איכותית היא בעלת  תכנית

איכות ההכשרה שאלות הקשורות לת בומתייחס לנושא ומציין כי מדיניות העוסק OECD- ה. הלימודים

מדינות בהן קיימת ). OECD, 2015a(סגל איכותי  לשמר מצליחות ,מקצועהמידת אטרקטיביות של לולהוראה 

 ,)OECD,2015b( סקוטלנד, )OECD,2013( פינלנדכוללות את ולעוסקים בו הערכה בולטת למקצוע ההוראה 

בין השאר לסף הקבלה ולאיכות  קשורה זוהערכה . )Varkey GEMS Foundation, 2013( זילנד וניו סינגפור

מחסור במורים עלול להוביל להורדת הסטנדרטים בקבלת מועמדים נראה כי  בסקוטלנד. להוראה ההכשרה

 The( חינוך בעתידבמערכת ה הלמידהיש החוששים כי שינוי זה ישפיע לרעה על איכות .להכשרה להוראה

Times, 2017(. 

פיתוח הו הכשרהה בסינגפור. הגורם האחראי על תחום הכשרת המוריםקיים הבדל בין המדינות השונות לגבי 

 בשיתוף עם מוסדות הכשרת המורים והשדה החינוכי, הדרג הפוליטי מקצועי על ידי מובליםסגל ההוראה של 

)OECD, 2010( .אחריות חלקית בלבד לנושאלטון נוטל על עצמו הש ב"בק )The Professional Learning 

Association, 2017(. יהפדראלהאחריות נחלקת בין המדינות ובין הממשל  ב"הרבא )Cochran-Smith et 

al,2016(.  גופים המציעים תוכניות הכשרה למורים  50- קיימים כבאוסטרליה)Australian Government – 

Department of Education,2015b.(  כלל תוכניות ההכשרה הראשונית של מורים)ITE: Initial Training 

Education (אישור זה ניתן . י הרשויות הרגולטוריות העוסקות בנושא במדינות ובטריטוריות"מאושרות ע

בימים אלו מבוצעת רפורמה בתחום הנוגעת ). AITSL, n.d.a(סטנדרטים ותהליכים לאומיים ל בהתאם

התמחות בנושאי , הערכת המועמדים בסיום התוכניות, איכות התוכניות, כולל בתנאי קבלה, וניםלנושאים ש

ח הוראה ומחקר לאומי ותכנון לאומי בשיבוץ כ, תמיכה במורים חדשים, שיבוץ בוגרים, הלימודים תכנית

)AITSL, n.d.b .( בין מסלול  הבדלים ישנם .בין המדינות עצמם קיימת שונות למסלולי ההכשרהגם בהקשר

 ישנה, OECD- ארגון ה במסגרת קווי המדיניות של, לדוגמא. תואר ראשון או מעבר לכךלתעודת הוראה או ל
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במסגרת  מתבצעת בניו זילנדההכשרה ).  OECD, 2011c(בנוגע למסלולי הכשרה להוראה המלצה לגמישות 

בלימודים , במשרה מלאה או חלקיתניתן לעשות זאת . )Initial Teacher Education(הכשרה ראשונית  תכנית

ותוך בחירה ממגוון התמחויות בשנים מוקדמות או מאוחרות  , במסגרת קמפוס או לימודיים אינטרנטיים

)Education Council, n.d. .(למקצוע לבחור בין לימוד לתואר ראשון להוראה יכולים המועמדים  בסקוטלנד

 ב"בארה .)The Scottish Government, 2017b(נמשך שנה לבין מסלול לתעודת הוראה ה ,הנמשך ארבע שנים

  .)Cochran-Smith et al,2016(  התהליך משתנה ממדינה למדינה

הנושא  .של מורים לאורך הקריירה מקצועיתה ללמידהמעבר להכשרה הראשונית למקצוע קיימת חשיבות 

המלצת קווי המדיניות של . )OECD )OECD, 2011c - כמו גם בארגון ה קיבל התייחסות במדינות שונות

זו המלצה . מורים כרצף הנמשך לאורך הקריירהההמקצועית של  הלמידהלראות את  היאהארגון בתחום 

הארגון כולל המלצות בנוגע לאופן . זמן על פנילצרכים משתנים מצד המורים מענה פרוגרסיבי מתן מאפשרת 

הכשרת מורים לחדשה  תכנית 2016- שקה בהו בפינלנד. ת זמן ולמידת עמיתיםאהקצ, למורים התגמול

שהיא חלק מרכזי בפרויקט הממשל , תכניתמטרת ה. מיליון יורו לתקופה של שלוש שנים 60 בתקציב של

הינה להבטיח פיתוח מובנה וקוהרנטי של יכולותיהם , )new comprehensive school(ליצור בית ספר חדש 

יכינו תוכניות לפיתוח  ,יחד עם צוות המורים ,ספרהכי בתי  קובעת תכניתה. של מורים לאורך הקריירה שלהם

 של מורים חלק גדול מההכשרה של מורים מבוססת כיום על עבודה בצוותים ורשתות. יכולות המורים

)networks( .בתי ספר יכשירו מנטורים , בנוסף)mentors( , שיסייעו למורים בשלבים מוקדמים של הקריירה

דגש בהכשרה של  ומושם ומורי המוריםבין מורים המשמעותי פעולה השיתוף וק מתבצע מהלך לחיז. שלהם

 - פותחה ב ב"בארה). Ministry of Education and Culture, 2016(מורים ללימודי מנהיגות וקבלת אחריות 

המתייחסת לחשיבות תהליך ) US Department of Education, 2013(אב לשיפור רמת ההוראה  תכנית 2013

עקרונות שהוגדרו לנושא כוללים טיפוח . דה המתמשך וההתמקצעות של מורים במהלך קריירת ההוראההלמי

י ותיקים ופיתוח קהילת מורים "ליווי מורים חדשים ע, מקצועי שיטתי למוריםקידום  ,מנהיגות חינוכית

אפקטיבי יותר  זו מדגישה את הגישה לפיה תהליך לימוד מתמשך וקבוע תכנית. לומדת בין כתלי בית הספר

לאור מעורבות המורים בקבלת החלטות  זאת.בית הספר ילכותלמהשתלמויות חד פעמיות המתבצעות מחוץ 
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 US Department of(התלמידים בבית הספר  יתובפיתוח הכלים הפדגוגיים הרלוונטיים לאוכלוסי

Education, 2013 .( כל תלמיד מצליח"במסגרת רפורמת) "Every Student Succeeds Act, 2015( , תהליכי

בין ל ההערכהשבוצע בחלק מהמדינות בין  הצימוד .לתמוך בהתפתחותם המקצועית נועדו מורים ה שלהערכ

 ,לשיפור רמת ההוראה האב תכניתמלבד . שגי תלמידיהם עורר ביקורת רבהיהל סמך מורים עשל ה תגמולה

זו פותחה  תכנית. Teach to Lead תכניתת את הוביניהן ניתן למנו, נוספותב יוזמות חינוכיות "קיימות בארה

 National Board for Professional Teaching(המועצה הלאומית לסטנדרטים מקצועיים בחינוך  על ידי

Standards( , לימודיםתכניות על פיתוח הארגון לפיתוח ופיקוח על ידי )The Association for Supervision 

and Curriculum Development( ,מטרתה לעודד מנהיגות חינוכית בקרב . משרד החינוך האמריקאיעל ידי ו

ולסייע למורים לשכלל את כלי , לאפשר למורים להיות מעורבים בתהליך התווית תכניות החינוך, מורים

ומדידה של  התכנית זו מתווה כלים להערכ. ידיםבקרב תלמבהבנת החומר לשיפור  להביא ההוראה במטרה

שבהן מורים יכולים , ב"ומקיימת השתלמויות מורים ברחבי ארה, למוריםחומרים כתובים  מספקת, מורים

 ).  Teach to Lead, 2018(ללמוד מעמיתיהם ולשתף את הידע שלהם 

הנושא זוכה למענה במסגרת  .המקצועית המתמשכת למורים הלמידהקיימת הכרה בחשיבות  בניו זילנד

הלימודים החדשה עוסקת  תכניתהוועדה אשר תכננה את , נוסףב. סדנאות למורים מטעם משרד החינוך

יצירת ועדה זו אף פועלת ל. שלוש הראשונות לעבודתם- בפרויקט המתמקד בהכשרת ולמידת מורים בשנתיים

מלבד ). Ministry of Education, 2007c(הצעירים יותר וגם לוותיקים קהילות לימודיות שיסייעו גם למורים 

. הנחיות ומקורות שונים, כגון סרטוני וידאו דרכי למידה נוספותמגוון  תוקיימ צועיתללמידה מקסדנאות 

מנטורינג של מורים על ידי מורים וותיקים . מקצועית למידהבאמצעות  מוריםמנטורינג מהווה דוגמא לקידום 

 Education(למורים מנטורים ומנהיגים מקצועיים והדרכה לגביו ניתנת במסגרת סדנאות  ,נתפס ככלי חשוב

Council, n.d. .(באופן משמעותי ממצאי דוח  ההושפע ריםמוה מקצועית של למידההתייחסות ל בסקוטלנד

 ללמידה מקצועיתכי הגישה , דיווחו המוריםבדוח זה . “Teaching Scotland’s Future” 2011 - אשר פורסם ב

ובפרט לעבודה , למידהילויות ממצא זה יוחס בין השאר להשתתפות במגוון רחב יותר של פע .השתפרה

נבדקה השפעת יישום ממצאי  2016- ב. ופעילויות במסגרת בתי הספר) collaborative working( שיתופית

כלל עליה  שיפור זה. בהתייחסות ללמידה מקצועית של מוריםשיפור נוסף תוצאות הבדיקה הצביעו על  .הדוח
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 אשר בלמידההתמקדות רבה יותר כן ו ,ית לאורך זמןבאחריות האישית בכל הנוגע למסלול התפתחות מקצוע

נכונות גבוהה יותר מצד מורים לחלוק מניסיונם עם בנוסף נמצאה . יםשל המור האישייםהם צרכי מבוססת על

במסגרת מסמך . כן נכונות גבוהה יותר של מורים לנסות גישות ואסטרטגיות הוראה חדשותו, מורים אחרים

נכללת התייחסות להבניית  ,את הפעילות העתידית הנדרשת בתחום החינוך של הממשלה הסקוטית המגדיר

כמו גם אפשרויות מובנות , )ניהול ושיפור, כולל תפקידי התמחות(מסלולי התפתחות קריירה למורים 

במסגרת המוסד הלאומי להוראה , באוסטרליה ).The Scottish Government, 2017c(להתפתחות מקצועית 

הנושא מוכוון למנהלי בית ספר ולמנהיגי בית ספר . ניתן דגש על נושא פיתוח מנהיגות, ריתלמנהיגות בית ספ

)school leaders) (AITSL, n.d.c.(  

ניתנה במדינות מסוימות התייחסות ממוקדת להכשרה מוכוונת  ,מובנים למידה מקצועיתמעבר לתהליכי 

ח על פני ופיתו תגמול, הכשרה, מובנה לאיתור בסינגפור קיים תהליך. חינוכיתהרפורמה של ההטמעה ויישום 

 תכניתשל  הרקורסיביתהליך הבחינה והעדכון המורים מעורבים ב, כחלק מכך. זמן של סגל ההוראה

מעורבות זו מתחילה במסגרת איסוף אקטיבי של מידע לגבי פערים הקיימים . ומוכשרים ליישומה, הלימודים

. לשינוייה בסינגפורחוזר לגבי רעיונות ראשונים של משרד החינוך  וקריאה להיזון, הנהוגה בשלב זה תכניתב

והיישום עצמו מנוטר , מורים עוברים הדרכה והכשרה, החדשה תכניתבשלב ההכנה להשקת ה, לאחר מכן

  . בבתי הספרשל נציגים ממשרד החינוך ביקורים  באמצעות

השלטון המרכזי הקצה משאבים  .לטון המרכזי אחראי באופן חלקי בלבד על יישום הרפורמההש ב"בק

שיתוף העבודה על ההטמעה נעשית ב. הכשרהלקורסים וסמינרים , הפעיל תוכניות, פיננסים ומשאבי מידע

לתמיכה והיזון חוזר קבלת  לצורך זה נעשהשיתוף . פעולה ובתיאום עם השלטון המקומי וארגוני המורים

השלטון המקומי פועל עם ארגוני המורים , נוסףב. בהתאם לעולה מהשטח תכניתהבתהליך שינוי ועדכון 

כי היעדר של , הוזכר במסגרת דוח של ההתאחדות המקצועית ללמידה. לבניית אסטרטגיות יישום מקומיות

יכולתם של מורים ליצור חוויה לימודית יעילה פוגעים בולכן  ,ללמידת המורים ים מכשולזמן ומשאבים מהוו

ל ההוראה סגיתכן כי , למכשול זהינתן מענה הולם יעד ש .ת משמעותיותלמצב זה יתכנו השלכו .ואיכותית

הלימודים הלאומית הינה של  תכניתהאחריות על יישום  באוסטרליה .הקודמת תכניתעל תכני היישען 
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עובדת בשיתוף פעולה עם ישויות אלו לתמיכה  ACARAהרשות הלאומית . וטריטוריות) states(המדינות 

. סיוע בתכנון היישוםניתן ו ,חומרי הכרותו, )briefings(פעילות זו מועברים תדריכים כחלק מ. בתהליך זה

 school(הלימודים הלאומית הונגשה באמצעות האינטרנט לרשויות בתי ספר  תכניתכחלק מתהליך התכנון 

authorities( ,לאפשר הכנה ליישום זאת במטרה . בתי ספר ומורים)ACARA, 2012.(  

מרבית המורים במדינה נדרשים  כאשר, הסף לתחום ההוראה הן ברוב המקרים תואר שני דרישות בפינלנד

 המדינה מממנת תוכניות, בהקשר זה). in-service training(פעם בשנה  לפחות בלמידה מקצועיתלקחת חלק 

רפורמה תהליך ה.  יישום מדיניות חינוך ורפורמותרלוונטיים בהקשר של הנוגעות לתחומים  ללמידה מקצועית

 במקביל .סמינרים לצוות ההוראה שעירבו ארגונים של אזורים שוניםי "החינוכית שיושמה במדינה נתמך ע

 ,FNBE, 2016(משרד החינוך מימן קורסים למנהיגים מקומיים של התהליך . למורים למידהיחידות סופקו 

ת זא. ם הראשונות להשקתהמורים ליישום הרפורמה במשך שלוש השנילניתנה תמיכה  בניו זילנד). 2014

בנוסף יזם . וסמינרים, הרצאות, ימים מרוכזים, סדנאות, מקורות מידע בנושא יםכוללה, באמצעים שונים

שמטרתן לספק תמיכה ראשונית לבתי ספר ביישום , משרד החינוך הקמה של קהילות לימוד מרושתות

שינויים הדרושים ברמה בית ספרית ותמיכה למנהיגים מקצועיים על מנת שיבינו את ה, החדשה תכניתה

)Ministry of Education, 2011 .(  

יישום להיבטים של ולהתייחס  2019צפוי להתחיל בשנת  OECD - השלב השני בפרויקט החינוך של ה

)OECD, n.d. a .( ליישום רפורמה בחינוךמורים  ללמידה מקצועית שלהתייחסות  לתיכליתכן כי במסגרת זו  .  

  

  הערכה והישג 2.6

להשיג את היכולת של מערכת החינוך  אתו ההערכה וההישג מסייעים לשקף את הפעילות החינוכית מדדי

 2018- אשר פורסם ב, דוח הבנק העולמי בנושא חינוך .מידת האפקטיביות של תהליך הלימודל ביחס, יעדיה

)World Bank, 2018 ( חת הערכה הינה א .םבעולמגדיר שלוש אסטרטגיות לשיפור מצב החינוך בארצות שונות

במסגרת ים אולהשתמש בממצ, הלמידה ם שונים בתהליךלמדוד ולעקוב אחר מדדיממליץ הארגון . מהן
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חיובי בין  קיים קשר , מציין כי ברמת מדינה) OECD, 2011a( 2011משנת  OECDדוח . שינוי ושיפורתהליכי 

 .הלימודים והערכה יתתכנמידת האוטונומיה של בתי הספר בהגדרת בין שגי התלמידים ליה

ולנוע בין הערכה לשם למידה  תהליך הלמידהבתחום זה הבניית אופן הערכה עשויה להשפיע באופן מהותי על 

)Assessment for learning ( ללמידה לשם הערכה)Learning for assessment .(  

גישות ורכיבים שונים  בארצות הנכללות בסקירה הנוכחית נראה שילוב בין. קיימות גישות שונות להערכה

  :מדיניות ההערכהב

  הערכה כמותניתוהערכה איכותנית 

  והערכה ארציתספרית - פנים ביתמקומית הערכה 

 לאומית- ןהערכה לאומית לעומת הערכה בי 

באופן כללי ניתן למקם את המדינות השונות על ציר הנע בין הערכה פתוחה וגמישה מצד אחד ובין הערכה 

י "מסתמך בחלקו הגדול על הערכה איכותית המבוצעת ע גמישהפתוח והפורמט ה. שנימוגדרת ומובנית מצד 

מתווה לעומתו  ה. השונים במקצועות ותכגון תוצרי פרויקט או משימ אמצעיםבשילוב עם מגוון , המורים

  . ביטוי נוסף לשונות הינו תדירות ההערכה הננקטת. על הערכה כמותיתבמידה רבה מוגדר מסתמך ה

, ב"ארה, אלהבהשוואה למדינות . סקוטלנדו, ניו זילנד, פינלנד בפורמט פתוח הןנות יהמאופימדינות 

בעלת רכיב כמותי , מובניתהערכה על רב יותר שמות דגש , ואוסטרליה ב"קובמידה מסוימת , סינגפור

בין תומך בשימוש במגוון אמצעי הערכה ובהשגת איזון  OECD- ארגון ה חשוב לציין כי .משמעותי יותר

 standardized(הסתמכות יתר על הערכה סטנדרטית מ להימנעממליץ הארגון . הערכה מעצבת ומסכמת

assessments) (OECD, 2013b .(  

  .לנד וסקוטלנדניו זי, עות תיאור התחום בפינלנדנדגים להלן את פורמט ההערכה הפתוח יחסית באמצ

לכן הערכה מתמשכת . וד התלמיד במהלך לימודיוהערכה נתפסת בראש ובראשונה ככלי להדרכה ועיד בפינלנד

מורים אחראים על . היא צורת ההערכה המרכזית של המורים במקצועות הלימוד ובשלבי הלימוד השונים
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הלימודים הלאומית ועל בסיס יעדים  תכניתעל בסיס היעדים שנקבעים ב ,ההערכה בתחום בו הם מלמדים

לאופן התייחסות מערכת החינוך תומכת בנושא על ידי . המקומיתהלימודים  תכניתמפורטים יותר שנקבעים ב

המורים לספק על : יש הנחיות כלליות לגבי הערכה, כך למשל. הלימודים הלאומית תכניתבביצוע ההערכה 

ליצור בהערכתם אווירה תומכת שמעודדת תלמידים , משוב מתמשך לתלמידים לגבי התקדמותם והישגיהם

להתבסס על המידע מהערכתם בתכנון שיעוריהם וכך , הערכה אתית והוגנתפק לס, לעשות כמיטב יכולתם

כישורי העבודה את , לבחון מה למד התלמיד, הערכה צריכה להתבסס על גילו ויכולותיו של התלמיד. הלאה

נעשה שימוש בבחינות לאומיות בסיום מסלול לימודי התיכון הכלליים , מעבר לכך .שלו והתנהגותו

)FNBE,2016c, n.d..( אין בחינות בשנות הלימוד המוקדמות , בניו זילנד, בדומה) אלא יעדי לימוד ) 1-8שנים

יעדים אלו מוגדרים במסגרת סטנדרטים לאומיים למקצועות אלו  . ומתמטיקה, כתיבה, המתייחסים לקריאה

)Ministry of Education, n.d.a. (לדוגמא . ופן כלליוהם מגדירים את הנדרש מהתלמידים בכל שלב לימוד בא

להגיב ולחשוב , קובע שלאחר סיומה של שנה זו תלמידים יוכלו לקרוא 3סטנדרט הקריאה של שנה 

סדרת טקסטים ( Ready to Readברמת זהב בסדרת  non-fictionבביקורתיות לגבי יצירת פרוזה או יצירת 

 Board of - ב לדווח להורים ולהמחוי, אופן ההערכה נתון לשיקולו של בית הספר). חינוכית בניו זילנד

Trustees .נקבעת באופן , כדוגמת טכנולוגיה ואומנות, הערכת מקצועות הלימוד שאינם נכללים בסטנדרטים

תהליך ההערכה בכיתה הינו יום יומי . מקומי בהתאם להחלטת כל בית ספר ומתבצעת על ידי המורים

כמו גם לגבי  , לגבי אופן וסיבות הערכה כאשר קיימת התייחסות לערך שביידוע התלמידים, ומתמשך

תחום ההערכה כולל בחינות ארציות רק בשנות ). Ministry of Education, 2007a(הסטנדרטים להערכה 

כחלק מתהליך הדרגתי , )levels(בשנים אלה ישנן שלוש רמות ).11-13שנים (הלימוד המאוחרות בבית הספר 

התלמידים מחויבים להיבחן בתחומי ). NCEA) (דת בגרותדומה לתעו(לקבלת תעודת סיום הלימודים 

ביכולתם לבחור אילו מקצועות ברצונם ,  מעבר לכך). numeracy - ו literacy(אוריינות השפה והחשבון 

נראה כי , עם זאת). (.NZQA, n.dלהוסיף על מנת להגיע להיקף הנקודות הנדרש לטובת קבלת תעודת הסיום 

אשר מוכוון כלפי בחינות , )Learning for assessment(מצב של לימוד לשם הערכה המתווה הגמיש יצר בפועל 

 ,Gallagher)זאת בניגוד ללמידה מוכוונת היעדים הלאומים של מערכת החינוך . 11-13הסיום בשנים 

Hipkins, & Zohar, 2012.(  
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הערכה עצמית והערכה על  וזו מבוצעת במגוון אמצעים הכוללים, מובילה גישת הערכה לשם למידה בסקוטלנד

במדינה זו . בחינות לאומיות ובינלאומיות, י מורים במגוון אמצעים"הערכה שוטפת ומתמשכת ע, ידי עמיתים

מסגרת ההערכה על ידי מורים בסקוטלנד גובשה כמתווה . הגלומה בהגדרת מתווה כללי ופתוח תישנה בעייתיו

וכן בעקבות , בעקבות זאת. בי אופן היישום בשטח החינוכיכללי ויצרה מצב של חוסר בהירות לגבי הנדרש ולג

מדדים אלו מגדירים את . הוגדרו ופורסמו לאחרונה מדדי התקדמות, מגמת ירידה בהישגי תלמידי המדינה

בכל מקצוע ובכל גיל והם צמודים לתכנית הלימודים  , הידע המצופה מהתלמידים בכל שלב לימוד

)Education Scotland, n.d. a.(    

  . סינגפור ואוסטרליה, ב"ק, ב"ארהביחסית באמצעות תיאור התחום להלן את פורמט ההערכה הסגור נדגים 

קביעת תנאי . מרכזי מהוות רכיבכאשר הבחינות , נבחנים התלמידים לעיתים תכופות ובמגוון אופנים ב"בארה

על השלמת ו מתבססים לתנאים א. סיום הלימודים הינה בסמכות המדינות והדבר משתנה מאחת לרעותה

בהתאם , מקצועות נוספיםוב, )המפורטים בהנחיות משרד החינוך של כל מדינה(קורסים במקצועות חובה 

והערכת  מעצבתהערכה , בחינות ארציותאמצעי הערכה כוללים . לתכניות המוצעות בבתי הספר השונים

לרוב מדי שלושה (בתדירות גבוהה  מבוצעת המעצבתההערכה . תחומים שאינם כלולים בבחינות הסטנדרטיות

 םפורמאלייהערכה זו מבוצעת בכלים . ומהווה כלי מעקב מרכזי להתקדמות התלמידים) עד שישה שבועות

בחינות . ומתייחסת לרוב למספר בודד של יחידות לימוד) כגון פלטפורמות דיגיטליות( םפורמאלייובלתי 

מתמקדות לרוב במקצועות השפה הן  .עליונהבחטיבת הביניים ובחטיבה הנערכות בעיקר ארציות 

הערכה זו משמשת הן ברמת המדינה והן ברמה . ילימוד נושאעם השלמת והמתמטיקה ובדרך כלל מבוצעות 

כגון מוזיקה (במקצועות שאינם כלולים בבחינות הסטנדרטיות נבחנים תלמידי המדינה , בנוסף. תהפדראלי

נבחנים , מעבר לכך .).U.S. Department of Education, n.d( תהמדינומבוצעת ברמת הערכה זו . )ואומנות

הערכה התכנית , )TIMSS(בהוראת המתמטיקה והוראת המדעים תלמידי המדינה בבחינות בינלאומיות 

  ). PIRLS(אוריינות בקדמות בקריאה ותוהמחקר הבינלאומי בה, )PISA(הבינלאומית לתלמידים 

המורים ומבוססת בחלקה על הכרות  על ידימהערכה המבוצעת  .יםכבנד שלושהעל  תמבוססההערכה  ב"בק

 .בינלאומיותהערכה באמצעות בחינות לאומיות ודרך הערכה מחוזית מקומית ועד , איכותית עם התלמידים
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הראשון הינו ההערכה בכיתה והוא מבוסס על הקשר והאינטראקציה הישירים המתקיימים בין  הנדבך

זהו תהליך מתמשך הכולל את האפשרות להיזון חוזר . את הגורם המעריךהתלמידים למורים המהווים 

תהליך זה מייצג את אופן ההערכה , מעצם אופיו. תמשך ונצפה ביכולות התלמידפשרות לשיפור מאו

מבוצעת באמצעות אשר , הינו ההערכה המחוזיתהשני  הנדבך. הסובייקטיבי ביותר מבין שלושת הנדבכים

והן לצרכי , תמונת מצב נקודתית של התלמידים בנקודות מפתח של התהליך החינוכין הבחינות ונועדה לשקף 

מבוצעות בסיום , כתיבה ויכולות מתמטיות, קרי יכולות קריאה, בחינות כישורי היסוד. ידעהבקרה על הקניית 

לצות הבחינות הללו מבוססות על המ. לשמש מדד להישגים בעתיד מיועדותכאשר התוצאות ' ז- ו' כיתות ד

 Advisory Group on Provincial Assessment, 2014; British( הקבוצה המייעצת בנושא הערכה במחוז

Columbia Ministry of Education, 2017( בחינות . מנהלנים ומומחים למדידה, עבודתם של מורים ועל

ומעריכות יכולות נערכות בסיום הלימודים ברים התלמידים הינן בחינות הסיום אשר עו ןנוספות אות

ממדי איכות ועומק בחינות אלו תוכננו על מנת שהישג בהן ישקף  ).literacy(ושפה )  numeracy(מתמטיות 

הבינלאומיות בהם משתתפים הלאומיות וב הינו הבחינות "הנדבך האחרון של הערכה בק. ביכולות הנמדדות

ההערכה הבינלאומית לתלמידים  כניתת, )PCAP(קנדית - ההערכה הפאן תכניתכדוגמת , תלמידי המדינה

)PISA ( והמחקר הבינלאומי בהתקדמות בקריאה ואוריינות)PIRLS .(ב "ממצאי בחינות אלו מספקים לק

  .   מדינות אחרותבמדד חיצוני למקומה ביחס למחוזות אחרים בקנדה ו

, אל הטמון בהםלמצות את הפוטנצי םכי יש לאפשר לתלמידי התפיסה על ידי יתההערכה מונח בסינגפור

הכוללת מבוססת על גישה משולבת  בסינגפורההערכה  .(MOE, n.d.c) םויכולותיהבהתאם לכישוריהם 

לית של אטעבודה פרויק באמצעותהמתבצעת לדוגמא , )Assessment for learning(לשם למידה הערכה 

ות הלאומיות רכיב הבחינבולט בה ) Assessment of learning(הלמידה  ה שלוהערכ, התלמידים

כגון יישום ידע עם , אופן ההערכה ומטרותיהאת  יםמקצועות הלימוד מפרט הסילבוסים של. והבינלאומיות

כחלק ממימוש . הבנה במסגרת תכנון ניסויים במדעים או במסגרת יצירת מוזיקה מקורית במקצוע המוזיקה

ארבעה הוקמו בנוסף . ימוד שוניםמסלולי ל) Secondary( לימודי התיכוןהוגדרו במסגרת  תפיסת ההערכה

. אומנות וטכנולוגיה, מתמטיקה ומדעים, בתי ספר ייחודיים לטיפוח יכולות בתחומי הספורטסוגים של 
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השיבוץ לבתי הספר ולמסלולים השונים מתבצע בהתאם לתוצאות מבחני הסיום של בית הספר היסודי 

)Primary( ,למידיםוהעדפות הת, יכולות והישגים שאינם אקדמיים . 

הערכה ברמת , אמצעים אלו כוללים הערכה בית ספרית. ניתן למצוא שילוב של אמצעי הערכה באוסטרליה

  . )ACARA, n.d.f(  םבינלאומייוהשתתפות במבחנים , )national(לאומית הערכה , המדינה או הטריטוריה

. מקצוע וכל שנת לימודהמוגדרים לכל  םהערכה במסגרת בתי הספר מבוצעת בהתאם לסטנדרטים להישגי

משביע רצון , )above satisfactory(מעבר למשביע רצון : הישגי התלמידים מדורגים בשלוש רמות

)satisfactory( , ואינו משביע רצון)below satisfactory.(  הלימודים כוללת דוגמאות לתיק עבודות  תכנית

)work sample portfolio (תיק . בכל אחת משנות הלימוד, המקצועותבכל אחד מ, עבור כל אחת מהרמות

, הלימודים תכניתי הרשות המופקדת על "אלו הוכנו ע דוגמאות. העבודות מיועד לכלול סוגי עדויות שונים

: עדויות לדוגמא לתיק העבודות. בשיתוף עם מורים ומומחים לתוכניות לימודים) ACARA(הערכה וניטור 

ומפות , טבלאות, גרפים, אינפוגרפיקה, על שאלות ותרגיליםמענה , שרטוטים, קיפולי נייר, ציורים

)Australian curriculum, n.d.r-s( . 11-12הבחינות בגין הלימודים המתקדמים בשנים מעבר לכך יצוין כי 

  .)Australian curriculum, n.d.t(י המדינות והטריטוריות "נקבעות ע

וכוללת ) National Assessment Program(יעודית י תכניתמוגדרת במסגרת ) National( לאומיתהערכה 

מבחנים על אוכלוסיית מדגם  , )literacy and numeracy tests:NAPLAN(מבחני אוריינות שפה וחשבון 

 Information and Communication(טכנולוגית מידע ותקשורת , )civics and citizenship(בנושאי אזרחות 

Technology( ,אוריינות מדעית אוריינות שפה וו)Literacy and Science Literacy( )ACARA, n.d.f( .נדבך 

 PISA )Programme for International במבחניכולל השתתפות של תלמידי המדינה הערכה הבינלאומי 

Student Assessment( ,TIMSS )Trends in International Mathematics and Science Study (ו - PIRLS 

)Progress in International Reading Literacy Study( )ACARA, n.d.f(.המצב שונה פינלנדבבניו זילנד ו. 
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זה ההערכה  לפני שלב.בשלב לימודים מתקדם יחסיתרק מדינות אלו משתמשות בבחינות ככלי הערכה 

  . על ידי מוריםבמידה רבה מתבצעת 

כולל . מתייחסות להערכה של מגוון גורמיםבנושא הערכה והישג  OECD - המלצות המדיניות של ארגון ה

דגש על הערכה לשם  במסגרת המלצות אלה ישנו. ערכת החינוךמו, מנהיגי בית ספר, מורים, תלמידים

ים לטובת שלוודא את זמינות המשאבים הנדריש שהארגון מתייחס לכך . 15הערכה איכותיתעל ו התקדמות

כגון אינטראקציה בין הערכת (יחס לניגודי אינטרסים ולבנות את ההערכה באופן אשר מתי ,קיום ההערכה

 ).   OECD, 2013b) (תגמול מורים והתפתחות מורים, מורים

  

  מאפייני הידע 2.7

כמו גם הגדרה ולימוד , כגון תחומי לימוד מסורתיים מול חדשים, אספקטים שונים של מאפייני ידע קיימים

 .םהומאנייים מול יי לימוד ריאלל תחומעוכן בחינת הדגש , 21 - של מיומנויות המאה ה

  היקף תוכנית הלימודים

  :16להלן הדגמה של שתי גישות לנושא 

 כוללת מספר רב יחסית של מקצועות לימודהלימודים תוכנית : היקף רחב .1

, באוסטרליה :מקצועות+ 60מקצועות ועד + 20שנסקרו נעה כמות זו בין במדינות בתוכניות הלימוד 

 .  ביה הבריטיתסינגפור וקולומ, פינלנד

 .מצומצם יחסית של מקצועות לימודהלימודים כוללת מספר תוכנית : היקף מצומצם .2

                                                      

: Student assessment: putting the learner at the centreסעיף  –  1עמוד , Synergies for Better Learningראה מסמך  15

http://www.oecd.org/education/school/Synergies%20for%20Better%20Learning_Policy%20Pointers.pdf 

זאת גם . לא בוצעה אבחנה בין מקצועות חובה ומקצועות רשות. סעיף זה מתייחס לכלל מקצועות הלימוד בתוכנית הלימודים 16

 . לאור שוני בין מסלולי לימוד שונים
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בתוכנית הלימודים  13ועד ) בה תוכנית הלימודים מהווה מסגרת עבודה(ניו זילנד ב 8כמות זו נעה בין 

  .בסקוטלנד

התכנים בתוכניות  הינו עומס OECD - של ה 2030ינו במסגרת פרויקט חינוך אחד מהאתגרים אשר צו

, מתכונת מצומצמת של תוכנית לימודים, על פניו). OECD, 2018a(הלימודים והצורך בזמן לימוד איכותי 

. עשויה להיות מוכוונת מענה לנושא העומס ,י הכללת מספר מצומצם יחסית של מקצועות לימוד"לדוגמא ע

   . נוצר עומס כפועל יוצא, םושאיריבוי נ יםכולל) או חלקם( מקצועות הלימודבמידה ו, אך בפועל

  :יתכן כי שני כיוונים אפשריים להתמודדות עם נושא העומס בתוכניות הלימודים הינם

 מסלולי לימוד  .1

מסלולי לימוד ראשיים שונים  7דוגמא לכך ניתן לראות במערכת החינוך בסינגפור אשר מציעה 

 )MOE, n.d. f( בהתחלת חטיבת הביניים

 . בשלבי לימוד מתקדמים צמצום היקף התוכנית .2

 30 - תוכנית זו כוללת יותר מ. המחשה לנושא ניתן לראות בתוכנית הלימודים הלאומית באוסטרליה

 15- ו   )Australian curriculum, n.d.a( 17בלימודי בית ספר יסודי וחטיבת ביניים מקצועות לימוד

  .) Australian curriculum, n.d. t( 18מקצועות לימוד בלבד בבית ספר תיכון

 תחומי לימוד  

מרבית  .לצד מקצועות מסורתיים כוללת תחומי ידע חדשיםמדינות שנסקרו בעבודה זו הלימודים ב תכנית

פירוט לגבי . אך לצידם נוספו מספר מקצועות חדשים, הינם מוכריםהלימודים תחומי הלימוד בתוכניות 

                                                      

 ”F-10 curriculum“ :תוכנית לימודים עבור בית ספר יסודי וחטיבת ביניים. באוסטרליה הוגדרו שתי תוכניות לימודים לאומיות 17

 ". Senior secondary curriculum“: ותוכנית עבור בית ספר תיכון

בפועל יתכן ותוכנית . מקצועות הלימוד אשר הוגדרו ללימוד בבית ספר תיכון מוגדרים כבסיס לאומי 15נסייג ונאמר כי , עם זאת 18

 .הלימודים בבתי ספר ברחבי היבשת מכילה מספר רב יותר של מקצועות
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בית : משווה בין המדינות בחלוקה לשלבי לימוד נספח זה. 'מקצועות הלימוד במדינות השונות מופיע בנספח א

  .חטיבת ביניים ובית ספר תיכון, ספר יסודי

  :להלן ריכוז תחומי הלימוד במדינות השונות

Table 2 :תחומי הלימוד במדינות השונות  

  הערות  תחומי לימוד  מדינה

או /ו מוכוון תלמיד  ריאלי  הומאני

  מדינה

מדעי הרוח , אנגלית  האוסטרלי

, אומנויות, והחברה

  .שפות

, מדעים, מתמטיקה

  .טכנולוגיות

, בריאות וחינוך גופני

לימודי עבודה 

  )רשות(

  

המידע בטבלה     מדעים, מתמטיקה  מקצועות השפה  ב"ארה

תכולת למתייחס 

 העבודה הנוכחית

הסטנדרטים : בלבד

הלאומים למקצועות 

 next(הליבה והמדעים 

generation science 

standards and the 

common core 

standards(  
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  הערות  תחומי לימוד  מדינה

או /ו מוכוון תלמיד  ריאלי  הומאני

  מדינה

, אנגלית, אומנויות  ניו זילנד

מדעי , לימוד שפות

  החברה

מתמטיקה 

, מדע, וסטטיסטיקה

  טכנולוגיה

לבתי הספר הסמכות   בריאות וחינוך גופני

לכלול מקצועות לימוד 

 תכניתמעבר ל

  הלימודים הלאומית

מדעי , אומנויות  סינגפור

ספרות שפה ו, הרוח

  שפת אם, אנגלית

, אזרחות ואישיות מדעים

  חינוך גופני

תחום המדעים כולל 

בין השאר את 

מקצועות המתמטיקה 

  ותכנון וטכנולוגיה

אוריינות , אומנויות  סקוטלנד

מדעי , שפות, שפה

  החברה

, אוריינות חשבון

, מדעים, מתמטיקה

 טכנולוגיות

דת , בריאות ורווחה

  וחינוך מוסרי

 מקצועות לימוד

בריאות : רוחביים

אוריינות שפה , ורווחה

  ואוריינות חשבון

שפת אם , אומנויות  פינלנד

שפות , וספרות

, דתות, נוספות

מדעי , אתיקה

לימודים , החברה

מדעי , מתמטיקה

, מלאכה, הסביבה

  מדעים

, חינוך גופני, ייעוץ

, חינוך לבריאות

  כלכלה בית

מקצוע המלאכה כולל 

  החסות לטכנולוגייהתי
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  הערות  תחומי לימוד  מדינה

או /ו מוכוון תלמיד  ריאלי  הומאני

  מדינה

  תמטיים

קולומביה 

 הבריטית

מדעי , אומנויות

, צרפתית, החברה

אומנויות השפה 

  האנגלית

מיומנויות , מדעים

בתכנון  מעשיות

, וטכנולוגיות

  מתמטיקה

, חינוך לקריירה

  בריאות וחינוך גופני

  

OECD  אוריינות חשבון  אוריינות שפה, 

, אוריינות מידע

  אוריינות דיגיטלית

לא  OECD- ארגון ה  אוריינות בריאות

הגדיר תוכנית 

, עם זאת. לימודים

מצפן הלימוד של 

של  2030יקט חינוך פרו

 מתייחס, הארגון

תחומי  השילחמ

  אוריינות תשתית

  תחומי לימוד נפוציםדוגמאות ל

  :מקצועות לימוד נפוצים קובצו לארבע קטגוריות

 .מוזיקה ודרמה, אומנות: אומנויות .1

 .לית וספרות אנגליתאנג, מדעי הרוח והחברה: מדעי הרוח והחברה .2

 .מדעים ומתמטיקה, טכנולוגיה: STEMמקצועות  .3
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 . ושפת סימנים לימודי קריירה, חינוך גופני ולבריאות: או מדינה/תלמיד ו מכוונימקצועות ו .4

בתוכניות הלימודים הרי שאופן הכללתם , למרות שמקצועות לימוד אלו נכללו בכל או רוב המדינות הנסקרות

  . אינו זהה

  : כללהאופני ה

 ריקולרי יחידוכמקצוע ק .1

 כמספר מקצועות קריקולריים .2

 כנושא במסגרת מקצוע קריקולרי אחר .3

  כקווים מנחים .4

     .נפוצים בתוכניות הלימודים של המדינות הנסקרות הטבלאות להלן מציגות את האופן בו נכללו מקצועות

  :הכללת המקצועותדגשים לגבי 

  : בהתייחס למדינות

מדינה זו  .בקטגוריות המקצועות הנפוצים שאותרו קריקולרייםריבוי מקצועות  :קולומביה הבריטית - 

ניתן לראות בריבוי המקצועות . הגדירה כמטרה של תוכנית הלימודים את גידולו של אזרח משכיל

 .ביטוי קונקרטי למטרה זו

כנית תו. לימוד ראשי בתחוםהתייחסות לחלק מהמקצועות הנפוצים כנושא אשר נכלל : ניו זילנד - 

, התוכנית מתייחסת לשמונה תחומי לימוד בלבד. הלימודים במדינה זו מוגדרת כמסגרת עבודה

 . הניתנים להרחבה ברמה המקומית

אוריינות חשבון ובריאות , נות שפהיאורי: ללימוד ליבהבמדינה זו הוגדרו שלושה נושאי : סקוטלנד - 

בכלל  ומיועדים לשילוב רוחבי, התחומים אלו הינם באחריותם של כלל אנשי הפרקטיק. ורווחה

 . קריקולרייםהמקצועות 

 :בהתייחס למקצועות
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 . חסות לאומנויות ויזואליות בארבע מתוך שבע המדינותיניתן דגש או התי: מקצוע האומנות - 

שם באוסטרליה הורחב . בחמש מתוך שבע הארצות נקרא המקצוע מדעי החברה: מדעי החברה והרוח - 

 .ובארצות הברית הוספה התייחסות להיסטוריה, חהחברה והרו ילמדעהמקצוע 

בשתי . בשלוש מתוך שבע המדינות זהו נושא אשר נכלל במסגרת מקצוע האנגלית: ספרות אנגלית - 

 .לא נמצא אזכור )פינלנד(במדינה אחת , קולרי בפני עצמוקורימדינות זהו מקצוע 

 . מקצוע משולב עם תכנון בשלוש מתוך שבע המדינות: טכנולוגיה - 

Table 3  :19אופן ההכללה של מקצועות בתחום האומנות  

  מוזיקה  דרמה  21אומנות   20אומנויותתחום   

מספר : האומנויות  אוסטרליה
מקצועות 

   קריקולריים

אומנויות 
מקצוע : ויזואליות

   יחיד

מקצוע : מוזיקה   מקצוע יחיד: דרמה
   יחיד

קולומביה 
  הבריטית

ר מספ: האומנויות
מקצועות 

  קריקולריים

אומנויות 
מספר : ויזואליות
מקצועות 

  קריקולריים

מספר מקצועות 
  קריקולרייםדרמה 

מספר מקצועות 
מוזיקה 

  קריקולריים

מספר : האומנויות  פינלנד
מקצועות 

: אומנויות ויזואלית
  מקצוע יחיד

לימודי דרמה הינם 
  22םאופציונאליי

מקצוע : מוזיקה
  יחיד

                                                      

  :צבעים מקרא 19

  :נכלל קידוד צבעים בטבלאות, לשם נוחות

 הכללה כמקצוע יחיד: שחור - 
 הכללה כמספר מקצועות: בורדו - 
 הכללה כנושא במסגרת מקצוע אחר: כחול - 
 הדגש למקצוע בינתחומי: ורוד - 
 הכללה כקווים מנחים ולא כמקצוע העומד בפני עצמו: סגול - 
 מעבר לתכולת הפרויקט הנוכחי: אפור - 

 קצוע בודדכתחום או כמ 20

 כמקצוע 21

 הכללתם נתונה לשיקול דעתו של ספק החינוך 22
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  מוזיקה  דרמה  21אומנות   20אומנויותתחום   

  קריקולריים

מקצוע : האומנויות  נדניו זיל
  יחיד

נושא אומנויות 
ויזואליות כלול 

במקצוע 
  .האומנויות

דרמה כלול הנושא 
  במקצוע האומנויות

נושא המוזיקה 
נכלל במקצוע 

  האומנויות

: ת הבעהיואומנו  סקוטלנד
  מקצוע יחיד

נושא אומנות 
ותכנון כלול 

במקצוע אומנויות 
ס יסודי "בב הבעה

נכלל . ב"וחט
 ותמקצועמספר כ

  .ס תיכון"בב

נושא הדרמה כלול 
במקצוע אומנויות 

ס יסודי "בב הבעה
קיים  .ותיכון

כמקצוע בפני עצמו 
  .לתלמידי תיכון

נושא המוזיקה 
נכלל במקצוע 

 אומנויות ההבעה
 .ס יסודי ותיכון"בב

קיים כמקצוע בפני 
עצמו לתלמידי 

  .תיכון

: חינוך לאומנויות  סינגפור
מספר מקצועות 

  קריקולריים

מקצוע : מוזיקה  יחידמקצוע : דרמה  ע אומנותמקצו
  יחיד

  NA  NA  NA  NA  23ארצות הברית

  

Table 4 :19אופן ההכללה של מקצועות בתחום מדעי החברה והרוח  

  ספרות אנגלית  אנגלית  מדעי הרוח והחברה  

: והרוח רהמדעי החב  אוסטרליה
מספר מקצועות 

  קריקולריים

מספר : אנגלית
   קריקולרייםמקצועות 

  מקצוע יחיד: ספרות

מקצוע : מדעי החברה  קולומביה הבריטית
  יחיד

אומנויות השפה 
מספר : האנגלית

מקצועות 

מקצוע נושא הספרות כלול ב
  האנגלית

                                                      

  . Next generation science standards - ו The common core standards: הסקירה הנוכחית מתייחסת לסטנדרטים הלאומיים 23
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  ספרות אנגלית  אנגלית  מדעי הרוח והחברה  

  הקוריקולריים

מקצוע : מדעי החברה  פינלנד
  יחיד

  -   מקצוע יחיד: אנגלית

מקצוע : מדעי החברה  ניו זילנד
  יחיד

נושא הספרות כלול במקצוע   מקצוע יחיד: אנגלית
  האנגלית

מקצוע : מדעי החברה  סקוטלנד
  יחיד

נושא הספרות כלול במקצוע   ואנגלית אוריינות שפה
  האנגלית

מקצוע : מדעי החברה  סינגפור
  יחיד

: השפה האנגלית
  מקצוע יחיד

  מקצוע יחיד: ספרות אנגלית

מדעי /  היסטוריה  23ארצות הברית
  החברה

סטנדרטים לאומנויות 
  השפה האנגלית

 כלולה יחסות לספרות יהת
  "קריאה"במסגרת 

Table 5 :אופן ההכללה של מקצועות בתחום ה- STEM 19  

  טכנולוגיה  מדע  מתמטיקה  

מספר : מתמטיקה  אוסטרליה
  קריקולרייםמקצועות 

מספר : מדעים
  קריקולרייםמקצועות 

מקצוע : וטכנולוגיות תכנון
  יחיד

 ארבע: מתמטיקה  קולומביה הבריטית
  םולרייקריקמקצועות 

מספר : מדעים
  קריקולרייםמקצועות 

) skills(כישורים , מעשי תכנון
  מקצוע יחיד: כנולוגיותוט

מקצוע : מתמטיקה  פינלנד
יחיד בבית ספר יסודי 

. ובחטיבת ביניים
הרחבה לשלושה 
  .מקצועות בתיכון

מספר : מדעים
  קריקולרייםמקצועות 

נושא טכנולוגית מידע 
נלמד באופן ) ICT( ותקשורת 

עם . רוחבי במקצועות הלימוד
  .דגש במקצוע המלאכה

מתמטיקה   ניו זילנד
מקצוע : סטיקהוסטטי

  יחיד

  מקצוע יחיד: טכנולוגיה  מקצוע יחיד: מדע
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  טכנולוגיה  מדע  מתמטיקה  

 אוריינות חשבון  סקוטלנד
מקצוע : ומתמטיקה

  יחיד

  מקצוע יחיד: טכנולוגיות  מקצוע יחיד: מדעים

מקצוע : וטכנולוגיה תכנון  מקצוע יחיד: מדע  מתמטיקה  סינגפור
  יחיד

 Common- כלול הן ב  סטנדרטים במתמטיקה  23ארצות הברית
core standards  והן ב - 

Next generation 
science standards 

 Common core- כלול הן ב
standards  והן ב - Next 

generation science 
standards  

  

Table 6 : 19או מדינה/תלמיד ו מכווניאופן ההכללה של מקצועות  

  שפת הסימנים  לימודי קריירה  חינוך גופני ולבריאות  

: חינוך גופני ולבריאות  אוסטרליה
  מקצוע יחיד

לימודי עבודה 
מקצוע ): אופציונאלי(

  יחיד

: Auslanשפת הסימנים 
  מקצוע יחיד

קולומביה 
  הבריטית

: חינוך גופני ולבריאות
צועות מספר מק

  קריקולריים

מספר : חינוך לקריירה
  קריקולרייםמקצועות 

: שפת הסימנים האמריקאית
  מקצוע יחיד

: שני מקצועות נפרדים  פינלנד
  חינוך גופני וחינוך לבריאות

כלול במקצוע זה נושא 
  הייעוץ

: שפת סימנים וספרות
  מקצוע יחיד

: חינוך גופני ולבריאות  ניו זילנד
  מקצוע יחיד

חינוך : םקווים מנחי
  וייעוץ לקריירה

שפת סימנים ניו זילנדית 
)NZSL( :מקצוע יחיד  

נושא חינוך גופני ולבריאות   סקוטלנד
נכלל במקצוע הבריאות 

  והרווחה

נושא כלול במקצוע 
  הבריאות והרווחה

: שפת סימנים בריטית
  מקצוע יחיד

  - : חינוך וייעוץ לקריירה  מקצוע יחיד: חינוך גופני  סינגפור
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  שפת הסימנים  לימודי קריירה  חינוך גופני ולבריאות  

  דמקצוע יחי

 NA  NA  NA  23ארצות הברית

  

 Ministry of( זילנדבניו כמקצוע לימוד בפני עצמו אשר נכלל  ,טכנולוגיהמתחומי הלימוד הינו אחד , כאמור

Education, 2007a, 2007b( ,בסקוטלנדו )The Scottish Government, 2016a( .רת מקצועבמסג בסינגפור 

מיומנויות מעשיות בתכנון כחלק מלימודי מקצוע  ב"בק, )MOE, 2007a,b;MOE,2017b(טכנולוגיה הוהתכנון 

חלק כ בפינלנדו, )Applied Design, Skills and Technologies ()British Columbia, n.d.f(טכנולוגיות בו

וסטרליה נכללים שני מקצועות לימוד בא .)FNBE, 2016a,b(טכנולוגיה בהעוסק בעיצוב והמלאכה  ממקצוע

במסגרת מצפן הלימוד . )Australian curriculum, n.d.e(וטכנולוגיות דיגיטליות , תכנון וטכנולוגיות: בתחום

)learning compass (של ארגון ה - OECD  נכללות אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע כשתיים מתוך חמש

  ).OECD, 2018a(התשתית   אורייניות

המתייחס לידע וכישורים  ,בסינגפור מסחר מקצועדוגמאות כוללות את  .שוק העבודה מכוונינמצאו מקצועות 

ומזון וצרכנות , , )MOE, 2014c(חשבונאות פיננסית , )MOE, 2014b(הרלוונטיים לעולם העסקים 

)MOE,2014c( .קריירה לחינוך  ב"בק)FNBE, 2016a,b(.  

 Health(וחינוך בריאותי ) Guidance Counseling(למיד כגון ייעוץ ת מכווניניתן לראות מקצועות 

Education (בפינלנד )FNBE, 2016a,b( , רווחה ובריאות)Health and Wellbeing (בסקוטלנד )The Scottish 

Government, 2016a( הלימוד של האשר נכללת בתחומי התשתית במצפן , אוריינות בריאותו - OECD 

)OECD, 2018a(. הדבר  יתכן כי. תמדינומספר בתוכניות הלימוד של  נכלליםמספר מקצועות אשר  ישנם

ים כוללמקצועות אלו . המאפיין מדינות אלו, סדר עדיפויות מסויםעל וכן , מצביע על הלך רוח תרבותי ולאומי

צא של גישת כפועל יו(מקצוע הדת , )The Scottish Government, 2016a( בסקוטלנדהחינוך הדתי מוסרי  את

ואת מקצוע האזרחות  )FNBE, 2016a,b( בפינלנדוהאתיקה ) סובלנות לזהות התלמיד ושל השונים ממנו
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דוגמא לכך ניתן לראות  .בחרו לייעד תחום לימוד מסוים למטרה מובילהיש מדינות אשר . בסינגפורוהאישיות 

הוגדרה כפיתוח בוגרים במקצוע זה  הלימודיםמטרת . אזרחות המכוונים לנושא ב"בקבלימודי מדעי החברה 

הגישה  בפינלנד. )British Columbia, n.d.h( במדינה םהמסוגלים לתפקד כאזרחים מיודעים ואקטיביי

עשירה היא הלימודים במדינה זו  תכנית. וזאת גם על חשבון היקף התכנים, המובילה הינה חינוך לעומק

  . ייםכלכלת בית ולימודים תמט, פסיכולוגיה, לוסופיהפי, מלאכה, לימודי הסביבהמקצועות וכוללת גם את 

, וחשבון על נגזרותיהם שפהמקצועות לימוד מסורתיים רווחים אשר נמצאו בסקירה הנוכחית הינם אוריינות 

ים למקצועות הליבה והמדעים מקדם משרד החינוך ילצד הסטנדרטים הלאומ, ב"בארה. אומנויות ומדעיםוכן 

ודיבור בפני קהל , היכרות עם עולם הפיננסים, יזמות, מגוונים כגון מועדוני שחמט תוכניות העשרה בתחומים

)Public Speaking((US Department of Education, 2012) . בסמכות בתי הספר לשלב מקצועות , מלבד זאת

, תכנות, פיננסיים, יזמות, זואולוגיה: בין המקצועות הנכללים. הלימודים המקומית תכניתלימוד שונים ב

מזכיר מגוון מקצועות מעבר לתחומי התשתית המוגדרים במצפן  OECD- ארגון ה. ועוד, אמנות, מוזיקה

, )Computational thinking(חשיבה חישובית , חדשנות, פיתוח בר קיימא, אזרחות גלובלית: כולל ,הלימוד

ה רצוי לבחון רלוונטיות של שילוב הארגון מציג עמדה לפי ).OECD, 2017f(אוריינות פיננסית ואוריינות מדיה 

במידה ומוחלט . פ מידת חשיבותם ובהתחשב בעומס הקיים בתוכנית הלימוד"לדוגמא ע, נושאים חדשים

  . 24פ שייכות לוגית"ע, מומלץ לעשות זאת במסגרת מקצועות לימוד קיימים, לשלב נושאים חדשים

 למידה סדורה ושאלות גדולות  

 הנוכחיתנכללו בסקירה אשר ולות ניתן לראות באופן רוחבי כי המדינות בנושא למידה סדורה ושאלות גד

ניתנת התייחסות , לצד זאת. באופן מותאם גיל ושלב לימודים, מות לימוד שיטתי של תכני הלימודמקד

קידום הינו  OECD - הרעיון המנחה את הלימוד במסגרת פרויקט החינוך של ה. ומארגניםלרעיונות מנחים 

                                                      

 .26/06/18 - בשיחת ועידה שהתקיימה ב OECD - של ה 2030מידע זה נמסר מחברי פרויקט חינוך  24
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בנוסף נבחנים . לשיפור המציאות במהלך חייהם, 25בקרב התלמידים) agency( סוכנות אנושית  מאפיינים של 

חמלה , הסתגלות: לוהל המושגיםבין . נות מנחיםואשר יתכן וישולבו בעתיד כרעי, נוספים מושגיםבימים אלו 

ישור לחיי היום במסגרת קמנחים הינה  תלרעיונוחסות יההתי ב"בארה). OECD, 2018a(ופתרון קונפליקטים 

הלמידה . תקשורת וחשיבה ביקורתית, פתרון בעיות כדוגמת, 21- תוך פיתוח כישורים נדרשים במאה ה, יום

 26שואפת לאפשר לתלמידים לראות ולהבין את ההקשרים בין התחומים השוניםב "בארהבמקצועות המדעים 

)Next Generation Science Standards (2017(. הלימודים מהווה בהגדרה מסגרת  יתתכנבה , זילנד בניו

 Ministry of(התוויה של למידה סדורה  תוךם ימושם דגש על שאלות גדולות ועקרונות כללי, עבודה בלבד

Education, 2007a, 2007b( .עמוד זה מציג . תוכנית הלימודים כוללת עמוד יחיד לתחום מדעי החברה, לדוגמא

 Big(משולבים רעיונות גדולים  בסינגפור. 27ולמבנהו, ללימודוהסיבה , התייחסות תמציתית למהות התחום

Ideas (בחלק מהמקצועות , לעומת זאת. מקצועות הלימודב הסילבוסיםתחת כותרת זאת במסגרת חלק מ

מקצוע המתמטיקה בו לא מוגדרים במפורש רעיונות  ודוגמא לכך הינ. להסקה בלבדנושא זה מובלע וניתן 

- וכישורי מטה, יישום, תקשורת, יכולת הסקה, פיתוח חשיבהו הגדרת מטרות כגון אך ניתן למצוא ב ,גדולים

במסגרת כלל מקצועות הלימוד ). MOE, 2012f(קוגניציה באמצעות שימוש בגישה מתמטית לפתרון בעיות 

פורסת  בסקוטלנדהלימודים  תכנית. התוויה שיטתית ומוסדרת של לימוד התחוםנכללת בסילבוס בסינגפור 

פורמט זה מגדיר למידה סדורה ורציפה . 18ועד סיום בית הספר בגיל  3ווה הלמידה בכל מקצוע מגיל את מת

 Education(חלקם בו במקצוע ואת  הלמידה השלםומאפשר לכלל אנשי הפרקטיקה להבין את תהליך 

Scotland, 2016. ( כל תחוםשל של מקצועות הלימוד מוגדרים רעיונות מארגנים  יםבמסגרת הסילבוס, בנוסף .

                                                      

 Learner agency: Navigating through a complexסעיף , 4' עמ, The future of education and skillsראה הרחבה במסמך  25

and uncertain world:  

 http://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf 

: Next generation science standards - Three Dimensional Learning: ראה הרחבה במסגרת 26

https://www.nextgenscience.org/three-dimensions  

:  Social sciencesסעיף , The new Zealand curriculumבמסמך  30להרחבה ראה עמוד  27

http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum#collapsible1  
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הרעיונות משותפים , )Literacy( אוריינות שפהלדוגמא בסילבוס . רעיונות אלו מיועדים להנחות את הלמידה

הסילבוס . קריאה וכתיבה, הקשבה ודיבוראלה מתמקדים ב. ) אנגלית וניבי גאלית(לכלל מקצועות השפה 

של  בנושאלימודי קריאה במסגרת , לדוגמא. מפרט התייחסות לנושאים אלו במסגרת ההתנסויות והתוצאות

תהליך מתפתח של הבנת טקסטים לוכן , איתור ושימוש במידע נכללת התייחסות ליכולות קריאה ביקורתית

התנסויות אשר מסייעות  כלולותכתיבת טקסטים של נושא ב כתיבהבמסגרת לימודי . הכולל ניתוח והערכה

 ,Education Scotland(הסברים מובנים וברורים  י כתיבת"לתלמידים לפתח יכולת תקשורת אפקטיבית ע

הלימודים  תכניתאך אין חלוקה ברורה ב ,חסות ללמידה סדורה ושאלות גדולותיקיימת התי בפינלנד ).2016

במסגרת לימוד  ,םינושאי הלימוד במקצועות השונים כוללים שאלות גדולות ועקרונות כללי. בהתייחס לכך

בלימודי הכימיה בהם מוגדר לבחינה נושא התרומה החברתית של התחום  דוגמא לכך ניתן למצוא. שיטתי

התפיסה העומדת מאחורי שילוב הרעיונות הגדולים והלימוד , ב"בק ).FNBE, 2016a,b(לרווחת האנושות 

אשר , הגדולים תהרעיונוהשיטתי הינה כי הבנה של תחומי הלימוד ונושאי הלימוד מבוססת על הבנתם של 

התכנים והרעיונות הגדולים הינם שניים מעמודי . דים לאורך שנות לימודיהם ומעבר לכךילוו את התלמי

אותם  השמים דגש על מושגים ועקרונות, םישנם תכנים מסוימי, בכל שכבת גיל, בכל נושא .תכניתהתווך של ה

להפנים שעל התלמידים " רעיונות גדולים"לצידם מוגדרים מספר  .יש להעביר לתלמידים בכלל בתי הספר

נכללים , 10חינוך גופני ולבריאות לכיתה במקצוע , לדוגמא .)British Columbia, n.d.b(  הלימודבמהלך שנת 

חולשותיו והעדפותיו מסייעת לו לתכנן ולהשיג את , וחזקותיוהבנה של הפרט את ) 1(: ארבע רעיונות גדולים

בחירות ) 3. (פ החיים"כוי להישאר פעיל עהתנסות במגוון פעילויות גופניות מעלה את הסי) 2. (מטרותיו

ניתן לשמר כושר גופני ) 4. (כמו גם על רווחתו, בריאות מושפעות ומשפיעות על מצבו הגופני והרגשי של הפרט

אשר כוללים בין השאר דרכים , רעיונות אלו קשורים לנושאי הלימוד. י השתתפות סדירה בפעילויות גופניות"ע

ואסטרטגיות לקביעת מטרות והנעה , סימנים וסימפטומים של לחץ וחרדה, גופני לנטר ולהתאים דרגות מאמץ

 .28עצמית

                                                      

: B.C’s new curriculum - Physical and Health Education 10ראה הרחבה במסגרת  28

https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/physical-health-education/10/  
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הינו  תכניתעקרון תשתית של ה. שנות לימוד 10מוגדרת לטווח של  באוסטרליההלימודים הלאומית  תכנית

 מןלימוד זה מתבצע במסגרת מקצועות הלימוד השונים ובשלבי הלימוד על פני ז. לימוד הדרגתי ומתפתח

)Australian curriculum, n.d.b( . הלימודים בכל מקצוע רעיונות מפתח  תכניתלצד נושאי לימוד מציגה)Key 

ideas ( במדעי החברה והרוח הוגדרו ארבע רעיונות, לדוגמא. להילמד מיועדהוא שלאורם :)מי , מי אנחנו) 1

. ת וכלכלות מתנהלות ומשתנות על פני זמןכיצד חברו) 2. (נינו ואילו מסורות וערכים עיצבו את החברההיה לפ

, כיצד אנשים פועלים באופן אחראי) 4. (מקומות ורעיונות נתפסים והקשרים ביניהם, האופן בו אנשים) 3(

  ).Informed decisions( )Australian curriculum, n.d.d(משתתפים בחברה ומקבלים החלטות מושכלות 

  

 למידה בינתחומית  

 Scot, C.L( 21- והלימוד הרלוונטי למאה ה, לגבי עתיד תחום הלימודים יונסקוודה של ניירות העבבמסגרת 

,2015b (על מידע אינטגרטיבי ולא על תחומי  21 - לבסס את בנייתם של כישורי המאה הכי חשוב  עולה העמדה

ללמידה הלימודים התייחסות  תכניתהמדינות אשר נכללו בסקירה הנוכחית כוללות במסגרת  .ידע מנותקים

אם כהנחיה , קצועות הלימודאם במסגרת נושאי על שיש ללמד באופן רוחבי במסגרת כלל מ. בין תחומית

במסגרת מקצועות לימוד אם , התלמידים תוך הסתכלות רחבה ואינטגרטיבית להוראתכללית למורה 

 בסקוטלנד .םאחרילמקצועות ואם במסגרת מקצוע לימוד מסוים המשלב במסגרתו התייחסות , בינתחומיים

 .)The Scottish Government, 2016a(תלמידים י ה"הבנת העולם עאמצעי לבלמידה הבינתחומית רואים 

קורסים והתנסויות לימוד חוצי מקצועות לימוד במטרה , יש ביכולתם של המורים ליצור יחידות לימוד ב"בק

הוראה לניתן דגש  ב"בארה .)(British Columbia, n.d.b או בהקשרים מקומיים/להתמקד בצרכי התלמידים ו

את התפיסה ההוליסטית של המדעים ככלל ואת המקדמים במסגרת הסטנדרטים למדעים  בין תחומית

הבין לימודים המטרת  בפינלנד .)Next Generation Science Standards, 2017( היום יוםקישורם לחיי 

ין תופעות ונושאים שונים שהם לומדים לסייע לתלמידים לראות את הקשרים והתלות בתחומיים היא 

)FNBE, 2016a,b( .במדינה זו . תחומי במספר אופניםהלימודים בלימוד בינ תכניתמבנה תומך  באוסטרליה
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ובנוסף הוגדרו מספר מקצועות לימודים , הוגדרו שלושה נושאי על ללימוד במסגרת המקצועות השונים

הוגדרו מקצועות לימוד  בסינגפור).   Australian curriculum, n.d. h-j ) (פירוט להלן(מבוססי שני תחומים 

 ,MOE, 2007a,b(מכוון פרקטיקה , משולבים אשר ממנפים את התחומים השונים לטובת לימוד הוליסטי

2014c, 2017b(.  של ה 2030במסגרת פרויקט החינוך - OECD גישות וערכים , כישורים, ידע מומלץ לתעדף

הארגון תומך בלמידה תחומית ). OECD,2018a(מסוים וליישום בהקשרים נוספים  הניתנים ללימוד בהקשר

ויכולת קישור , מגדיר צורך בכישורי אינטגרציה והבנייה של מידע על פני תחומים שונים, ולמידה בינתחומית

  ). OECD, 2017e(בין רעיונות 

. תבצע במסגרת כלל מקצועות הלימודאשר לימודם מ ,להגדיר מקצועות לימוד רוחביים בחרויש מדינות אשר 

אוריינות ו) Health and Wellbeing(בריאות ורווחה  המקצועות כיאשר הגדירה  סקוטלנדדוגמא לכך הינה 

אמורים מקצועות אלו . באחריותם של כלל אנשי הפרקטיקההינם , )Literacy - ו Numeracy(וחשבון  שפה

דוגמא ). The Scottish Government, 2016a(ת בבית הספר במסגרת כלל הפעילויוולהיות משולבים להילמד 

נושאים . במדינה זו הוגדרו שלושה נושאי על ללימוד רוחבי במסגרת מקצועות לימוד. אוסטרליהנוספת הינה 

ואסיה ומעורבות , )Torres(ינים והטורס ‘היסטוריה ותרבות של אוכלוסיית האבוריג, אלו הם קיימות

ים אלו אינם נלמדים כמקצועות לימוד אוטונומיים אלא במסגרת לימוד מקצועות נושא. אוסטרליה באסיה

את התכנים  הנושאים משולבים במקצועות באופן שיאפשר להעמיק ולהעשיר, כאשר רלוונטי. אחרים

ינים והטורס הוגדר ללימוד במסגרת ‘ההיסטוריה והתרבות של אוכלוסיית האבוריג לדוגמא נושא . הנלמדים

חינוך גופני , שפות, טכנולוגיות, אומנויות, מדעי הרוח והחברה, מדעים, המתמטיקה, נגליתלימודי הא

מקום ומדידה , יחסות למושגי זמןיהמתמטיקה תינתן התבלימודי , לשם המחשה. ולימודי עבודה, בריאותו

  ).Australian curriculum, n.d.h(ינית 'בהקשרי התרבות האבוריג

דוגמא לכך ניתן . המבוססים על מספר תחומים, משולביםמקצועות לימוד דרה של גישה נוספת לנושא הינה הג

 Food(מזון וחינוך צרכני , )MOE, 2007a,b( אשר הגדירה את מקצועות התכנון והטכנולוגיה בסינגפורלראות 

and consumer education( )MOE,2014c( , ומקצוע האישיות ואזרחות)Character and citizenship (למד הנ

הנושאים נעשה על סמך התפיסה כי ניתן לבסס נושא  הצימוד בין. )MOE, n.d.j( משלב בית הספר היסודי
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וביסוס תחום , תכנוןשל לדוגמא ביסוס נושא הטכנולוגיה על צורת חשיבה ומתודולוגיות , אחד על משנהו

 Australian(לכלה ועסקים במקצועות כדוגמת כ באוסטרליהדוגמא נוספת ניתן לראות . 29האזרחות על ערכים

curriculum, n.d.j ( ותכנון וטכנולוגיות)Australian curriculum, n.d.i .(  

. ריקולרי מסויםומתוך עוגן של מקצוע ק םללימודים הבינתחומייקיימות מדינות אשר בחרו לתת התייחסות 

.  למידה הינה משולבתוה נפתח צוהר לתלמידים לתחומים אחרים ,במסגרת לימוד מקצוע מוגדר, כלומר

 The Scottish(מכילים סעיף הנוגע ללמידה בינתחומית  הלימוד מקצועותב םסילבוסיהחלק מ, בסקוטלנד

Government, 2016a(.  אפשרות לבצע קישורים בו מוצגת ה, בסילבוס מקצוע המדעים ותקיימלכך דוגמאות

 How can I:  תוך מקצוע המדע ומעבר לוכיצד אוכל לבצע כישורים ב תחת הסעיף(בתוך מקצוע ומעבר לו 

make connections within and beyond the sciences?30( .בו נושא מדעי כדור הארץ לכך קיימת ב דוגמא

בנוסף מונחים מורי המקצוע  .טכנולוגיהההמתמטיקה ו, הצעה ללימוד משולב עם מקצועות ההנדסהנכללת 

וביצירת גישה אחידה להבנת , ם בתכנון לימודים בינתחומייםלעבוד עם עמיתיהם ממקצועות הלימוד השוני

 ,The Scottish Government(וד שלושת נושאי הלימוד הרוחביים המקצוע ולפיתוח גישה אחידה בלימ

2016a .(המורים יכולים לבחור להרחיב ולהעשיר את הגישה ללימוד הבינתחומי כללית יותר ו זילנד בניו

היסטוריה וכלכלה , דוגמאות לכך הן הכללת ידע בגיאוגרפיה. ע מתחומים אחריםבידהלימוד במקצוע מסוים 

בתחום הלימוד של טכנולוגיה ו, התייחסות ליחס החברה למדע בלימודי המדעיםשילוב , במדעי המדינה

  ).Ministry of Education, 2007a, 2007b( 31אתיות והיסטוריות, גיות חברתיותהתייחסות לסו הכללת

                                                      

 Guiding Principles in Developing: סעיף, 8' עמ, ראה הרחבה במסגרת סילבוס מקצוע האישיות והאזרחות לבית ספר יסודי 29

the CCE Syllabus  

 How can I make: סעיף, Curiculum for excellence – all experiences and outcomesבמסמך  258הרחבה ראה עמוד ל 30

connections within and beyond the sciences?:  

 https://education.gov.scot/Documents/All-experiencesoutcomes.pdf  

  :32עמוד   -  The New-Zealand curriculumלהרחבה ראה מסמך  31

 http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum#collapsible1 
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, מקצועות הלימודשל  הסילבוסיםבאה לידי ביטוי במסגרת למידה הבינתחומית ביחס ל ריםמוה הנחית

) Education Scotland, 2012( בסקוטלנדלדוגמא תדריך לאנשי הפרקטיקה אשר פורסם . ולעיתים מעבר לכך

תבצע מעבר מסמך זה מגדיר כי הלימוד צריך לה. וקווים לקידום הנושא, כולל הנחיה לתכנון לימוד בינתחומי

בהתבסס על מקבצי , וזאת על מנת לאפשר לתלמידים לקשר בין תחומי הלימוד השונים, לגבולות מקצוע בודד

התדריך מציין כי למידה מסוג . או נקודתי במסגרת המקצועות/המוגדרים באופן רוחבי ו, התנסויות ותוצאות

אשר ביכולתם ) stimulating(ים מעניינים מאתגרות ומהנות בהקשר, זה יכולה לספק חוויות לימוד רלוונטיות

  . לתת מענה לצרכים המגוונים של התלמידים

 

 מאזן בין תחומי לימוד  

ת החינוך במדינות שונות ועל תעדוף וההשפעה ההולכת וגוברת של טכנולוגיה על חיינו משפיעה על מערכ

עדת מומחים על נושא חינוך בדוח ועדות לכך ניתן לראות . הלימודים תכניתמקצועות הלימוד הנכללים ב

על פי  .)Council of Canadian Academies, 2015( 2015 - אשר הוגש לממשל הקנדי ב STEM32- ומקצועות  ה

הינו קריטי  STEM- אך חינוך איכותי במקצועות ה, )םוהומאנייריאליים (נדרש ידע במגוון תחומים דוח זה 

ששלושה מתוך חמשת תחומי התשתית ללימוד  בכךשא ניתן לראות בנו פתעדות נוס. לשגשוגה של קנדה

אוריינות , אוריינות חשבון: STEM - קשורים לתחומי ה OECD - המוגדרים במצפן הלמידה של ארגון ה

 יש מדינות המתעדפות באופן ברור אתירה הנוכחית נמצא כי קבס). OECD, 2018a( דיגיטלית ואוריינות מידע 

לטובת לימוד המקצועות  םההומאניימאפייני המקצועות ת אהמנסות למנף יש , STEM- מקצועות ה

יש מדינות  ןולציד ,)STEM - המשלבת לימוד אומנות עם מקצועות ה STEAM- כמודגם בגישת ה(הריאליים 

  .םוההומאנייהריאליים  תחומי הלימודין נראה איזון בבהן 

                                                      

 הנדסה ומתמטיקה, טכנולוגיה, מדעים: קרי32
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 על ידיאושרר דגש זה . STEM- ה ניתן דגש למקצועות, בה מוכוונת מערכת החינוך לשוק העבודה ,בסקוטלנד

גישה דומה ניתן  ).The Scottish Government, 2017d(  זהמתווה בתחום פרסום בלטון לאחרונה בגיבוש והש

. 2016-2026אסטרטגית לתחום ליישום בשנים  תכניתהשיקה במדינה זו הממשלה . באוסטרליהלראות 

בנוסף . מדעית ודיגיטלית, ינות מתמטיתיפיתוח אור, יתתשת) skills(פעילות זו מתמקדת בהקניית מיומנויות 

וחשיבה יצירתית ) critical analysis( ניתוח ביקורתי, פיתוח של מיומנויות פתרון בעיות תכניתמקדמת ה

)creative thinking .(המסגרת האסטרטגית מוכוונת לתאם בין פעילויות קיימות ולשפר את חינוך ה - STEM 

מתוך שמונת תחומי הלימוד במדינה שלושה ). Department of Education and Training, n.d. a(. במדינה

מסמך במסגרת . )Australian curriculum, n.d.q( טכנולוגיות ומתמטיקה, מדעים: STEM - נוגעים לתחומי ה

, STEM- מזמן הלימודים לנושאי ה 32%-24%הלימודים הלאומית הומלץ להקדיש בין  תכניתהתכנון של 

החלטה , ם זאתע .)12%-18%בין (כאשר ניתן דגש ללימודי המתמטיקה . בשנות הלימוד השונות, השנהלאורך 

עבור מסגרת , מעבר לכך). ACARA,2013( מתקבלת במדינות והטריטוריות  הזמניםסופית על הקצאת 

 - ללימודי השלושה מתוכם נוגעים , הוגדרו חמישה דגשים בהתייחס להערכת תלמידים, הלאומית ההערכה

STEM :טכנולוגית מידע ותקשורת , אוריינות חשבון)ICT ( ואוריינות מדע)ACARA, n.d.f .( מדינה נוספת

מקודמת במידה ב "בארה. )The White House, 2017b( ב"ארהדגש הינה  יםמקבל STEM - ה יבה לימוד

 ,The White House( המשלבת את לימוד האומנות במקצועות הריאליים ,STEAM - מסוימת גם גישת ה

2017a.(  החינוך בבתי . ם והומאנייםישילוב של לימוד מקצועות ריאלימעלה  ב"בקהלימודים  תכניתבחינת

 ,British Columbia(הספר אומנם מושפע במידת מה מפעולות הממשל לחיזוק המגזר הטכנולוגי במדינה 

והכשרה במסגרת שוק ) post secondary(ך אך נראה כי הדגש בהקשר זה הינו במסגרת לימודי ההמש, )2017

  . העבודה

מתמטיקה ויכולות , בשנים האחרונות מתרחקים ממגמה ארוכת שנים בה הושם דגש על מדעים בסינגפור

גישה דומה מוצגת . םההומאניילגישה המכירה בנחיצות ובערך של מקצועות הלימוד  ,)OECD,2010(טכניות 

קיבל  STEM- נושא ה בפינלנד). OECD, n.d.d(נושא החדשנות ל OECD - במסגרת התייחסות ארגון ה

לכן  .2015שגי תלמידי המדינה באוריינות מדעית במבחני יהתייחסות נוספת לאחרונה בעקבות ירידה בה

 זילנד בניוגם ). Finnish Government, 2016(, חקר בתחום תמבוסס ללמידהחדשה  תכניתהשיקה הממשלה 
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 ובניהשנה החלה . נדרשות בשוק העבודההמיומנויות הוזאת על רקע , תלהתעניינוזוכים  STEM - מקצועות ה

ללימוד במסגרת המקצועות מעבר  .לחיזוק תחום הטכנולוגיה בבתי הספר תכניתהטמעה של זילנד 

כולל עידוד לימוד תכנות וירידי מדע , STEM - פעילויות שונות בתחומי הבמדינה מתקיימות  ריקולרייםוהק

)Core Education, 2017;Ministry of Education, 2017 .(  

  

 פיתוח שיטתי של ידע  

 ב"בארה. יתנה התייחסות לפיתוח הדרגתי של ידע על פני זמןנבכלל המדינות אשר נסקרו בעבודה הנוכחית 

 National( מבוססים על גוף ידע וכישורים שעל התלמידים לרכוש בכל שכבת גילהסטנדרטים הלאומים 

Governors Association Center for Best Practices and Council of Chief State School Officers, 

2010b; Next Generation Science Standards, 2017 .(נקבע כי הלימודים  בניו זילנדהלימודים  תכניתב

ה דגש על יהי 1-6בשנים . בבית הספר ייבנו באופן הדרגתי כשכל שלב מכין את הבסיס והרקע לשלב הבא

בשנים . ופיתוח הערכים ויכולות המפתח) numeracy- ו literacy(פיתוח ראשוני של אוריינות קריאה וחשבון 

יהיה מקום משמעותי יותר  11-13בשנים ). numeracy- ו literacy(יהיה פיתוח נוסף של אוריינות זו  7-10

ים יוכלו גם ללמוד נושאים ספציפיים ותלמיד, לבחירה והתמקדות בתחומים ספציפיים בתוך תחומי הלימוד

 ).Ministry of Education, 2007a(במידה והיצע מסוג זה מוצע במסגרת בית ספרם , מחוץ לתחומי הלימוד

כאשר קיימת הסתמכות על , הלימודים מאופיינת בלימוד ופיתוח הדרגתי של תחומי הלימוד תכנית בסינגפור

במקצועות . דגשים ומידת העמקה שונה בהתאם למסלול הלימודיםעם , תשתית ידע קודמת על פני ציר הזמן

ליכולות  םפרוגרסיבייבמסגרתם נכללים יעדים , ים מותאמי גיל לשלבי הלימודסילבוסהשונים מוגדרים 

    ).MOE, n.d.e( התלמידים

בהצגה  זו נעשה שימוש תכניתב. מוצגים נושאי הלימוד של כל מקצוע לימוד סקוטלנדהלימודים של  תכניתב

תצורה זו מאפשרת לכל . אחד לצד השני, לאורך תקופת הלימוד בבית הספר, ויזואלית של כלל תכני המקצוע

 .ותלמידיםמסייע במיוחד לאנשי הפרקטיקה ויתכן כי הדבר , המעוניין להיחשף למתווה פיתוח הידע ההדרגתי

בנושא זה הינם מדדי התקדמות עבודת  אנשי הפרקטיקה ב שאבים העיקריים אשר הוגדרו לתמיכהשני המ
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)Benchmarks33( ,המפולחים לכל מקצוע  ,וההתנסויות והתוצאות הכלולות בסילבוס מקצועות לימוד אלה

 ,The Scottish Government( .הוראה והערכה, משאבים אלו נועדו לתמוך בתכנון למידה  .34וכל שלב לימוד

2016a( .תכניתשל הנדרש בשלבי הלימוד השונים קיים ב צד ליד צד שימוש דומה של הצגה ויזואלית 

 Australian(פיתוח ידע הדרגתי הינו זו  תכניתעיקרון תשתית של .  באוסטרליההלימודים הלאומית 

curriculum, n.d.b .(סטנדרטים להערכה , נושאי לימוד, עבור כל מקצוע לימוד ושלב לימוד הוגדר תיאור כללי

והם  Strandsמכונים אלה . הלימוד וסף מוגדרים נושאי ליבה למקצועבנ.  ודוגמאות לעבודות תלמידים

מספר : נושאי ליבה שלושהמתמטיקה הוגדרו ב ,לשם המחשה. נלמדים על פני זמן באופן שיטתי ומתפתח

נושא החינוך תת ב ,המספר והאלגברהעבור נושא . וסטטיסטיקה והסתברות, מדידה וגיאומטריה, ואלגברה

לנושא זה , בשנה העשירית ללימוד .הוגדר כי יש לפתור בעיות רווח והפסד מוד הראשונהבשנת הלי, הפיננסי

ניתן לראות המחשה נוספת  ).Australian curriculum, n.d.g(הוגדר לימוד של ריביות מסוגים שונים 

את הסטנדרטים הנדרשים בשלבי הלימוד המקבצות ) learning-continuum(בהגדרות הרצף הלימודי 

רצף מסוג זה הוגדר למשל עבור נושא זיהוי מושגים אתים במסגרת פיתוח היכולת . פ הנושאים"ע, יםהשונ

בסיום שנת הלימוד הראשונה מצופים התלמידים לזהות מושגים אתים המתעוררים . הכללית של הבנה אתית

פים התלמידים בתום פיתוח הדרגתי של הנושא מצו. כגון התנהגות נאותה ושאינה נאותה, במצבים מוכרים

 להיות מסוגלים להעביר ביקורת על הצהרות כלליות הנוגעות למושגים אתים תבסוף שנת הלימוד העשירי

)ACARA, n.d.e( .בכל קבוצת כיתות , מציגה בפינלנדהלימודים  תכנית) שורה , ובכל תחום לימוד) 1-3למשל

המתבססים על היכולות (ורה של יעדים בנוסף מוצגים ש. של נושאי לימוד שהמורה צריך ללמד בשנים הללו

מבנה אחיד זה מאפשר . שחלקם הגדול כולל פעילות המערבת באופן פעיל את התלמידים, למורה) הרוחביות

פעילות (התלמיד לומד נושאים מסוימים ומבצע פעילויות מסוימות  –בנייה הדרגתית של הידע והיכולות 

                                                      

-Curriculum for Excellence Benchmarks :https://education.gov.scot/improvement/learning: להרחבה ראה 33

resources/Curriculum%20for%20Excellence%20Benchmarks 

 Curriculum for excellence – allבמסמך  37ראה טבלה בעמוד :לדוגמא נושא יצירת טקסטים הכלול במקצוע אוריינות השפה 34

experiences and outcomes:  

 https://education.gov.scot/Documents/All-experiencesoutcomes.pdf  
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צורת התקדמות זו מכינה "). פשריות לאירועים היסטורייםלגרום לתלמיד לשקול סיבות שונות א:"לדוגמא

, בנוסף. הרקע והבסיס לידע והפעילויות המתקדמים יותר שיילמדו בתחום הלימוד בקבוצת הכיתות הבאה

הלימודים המתייחסת ללימודים הבסיסיים נכללות הנחיות כלליות לגבי המעבר מקבוצת כיתות אחת  תכניתב

ל הלימודים לכלבסיס ככולות הרוחביות הכללת הי, מלבד זאת. לעזר בידי המורה דבר העשוי להיות, לשנייה

 מסייעת ליצירת אחידות מסוימת והעמקה הדרגתית בשימוש ביכולות אלה ככל שהתלמיד מתקדם בלימודיו

)FNBE, 2016a,b(. בנושאים השונים ולאורך , מבוססת על מבנה אחיד בקולומביה הבריטיתהלימודים  תכנית

כוללת יעדים להשגה  תכניתה. מבנה זה מסייע להגדיר בנייה הדרגתית של כישורים ויכולות. ת הלימודיםשנו

קות יטמפנים מגוון  רעיונות ומבצע פרק ,התלמיד לומד מידע מסוים - פ נושאים "בפירוט ע, בגין כל שנת לימוד

בחינוך לאומנויות יצירת עבודות  ,למשל - לימוד תוך עשייה (לימודיות כאלו ואחרות במסגרת שנת הלימודים 

כישורי הליבה . הפנמת הרעיונות והפרקטיקות של השנה הבאה, פעילות זו מהווה את הבסיס למידע). אומנות

לנושא  .הלימודים בכל המקצועות ומהווים יסודות מנחים תכניתויכולות החשיבה נכללים לכל אורכה של 

במסגרת . OECD - של ה 2030במסגרת פרויקט חינוך  יחסות גםיהפיתוח ההדרגתי של הידע ניתנה הת

לפי עקרון זה יש לתכנן . כולל קוהרנטיות, לימודים תכניתהפרויקט הוגדרו חמישה עקרונות לתכנון ושינוי 

  ).OECD, 2018a(לימוד   תבדיסציפלינולימוד הדרגתי ומתפתח של הלימוד בהתאם להיגיון 

  

 21 - צמצום תכנים לטובת המאה ה 

, הלימודים תכניתחסות בחלק מהמדינות לשיקולי הפחתת עומס ביהסקירה הנוכחית נמצאה התי במסגרת

  . 21 - נדרשות למאה ה) skills(ולהקניית מיומנויות  ,ללימוד מעמיק

צוין כי ראוי לדון בנושא עומס יתר בהקשר להיקף תכנים  OECD - של ארגון ה 2030במסגרת פרויקט חינוך 

לימודים הינו  תכניתאחד מעקרונות אשר הוגדרו לתכנון מחדש של ).  OECD, 2017f(הלימודים  תכניתב

 .על מנת לאפשר לימוד מעמיק ואיכותי, הכללת מספר נושאי לימוד מצומצם יחסית בכל כיתה: מיקוד

. צומצמו חלק מהתכנים הנלמדים, מתמטיקה ומדעי החברה, בשני תחומים מרכזיים, בקולומביה הבריטית

ה ננקטה פעולה זו על מנת לאפשר לתלמידים להעמיק בחומר הנלמד ולפתח כישורי חשיבה במדעי החבר
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במתמטיקה בוצעה פעולה זו במטרה להרחיב . וזאת תוך פיתוח הבנה משלהם לגבי מושגי יסוד בתחום, בנושא

שמם ועל מנת לאפשר לתלמידים לרכוש כישורי יסוד וליי, את היקף הזמן המוקדש ללימוד מבוסס התנסות

 ,Teach Less תכניתהנמצאה גישה דומה במסגרת  בסינגפור. במגוון מצבים הרלוונטיים לחיים היום יומיים

Learn More  לשפר את איכות החינוך באמצעות שינוי פדגוגי לעבר זו  תכניתמטרת  . 2005 - באשר הושקה

וצמצום היקף החומר הנלמד  )Inquiry based learning(כגון לימוד מבוסס חקר , שיטות הוראה חדשניות

ניתנה התייחסות  באוסטרליה ).Asia Society, 2017(במטרה לאפשר לתלמידים להקדיש זמן ללימוד מעמיק 

. ותגובת הממשלה לנושא ,2014 בשנת תכניתסקירת ההלימודים במסגרת דוח ממצאי  תכניתלעומס תכנים ב

הנושא קיבל הכרה במסגרת תגובתה . בית ספר יסודיתכני עם דגש על , תכניתממצאי הדוח הצביעו על עומס ב

ין כי יש מקום צולדוגמא . הלימודים תכניתין כי תבוצע עבודה לאיזון התכנים בשל הממשלה האוסטרלית וצו

 STEM )Australian government, 2014, Australian Government – Department of - לתת דגש ללימודי ה

Education, 2014 ( .הלימודים  תכניתמתבססת על  באוסטרליההלימודים הנלמדת בבתי הספר  תכנית

הלימודים באוסטרליה  תכניתמסמך תכנון . עם תוספות מצד המדינות או הטריטוריות ובתי הספר, הלאומית

מטרת מסגרת זו להציע הכוונה לדגשים . כולל המלצה למסגרת זמנים ללימוד נושאים שונים 2013משנת 

הלימודים  תכנית, לדוגמא. פ שיקול דעת מקומי"עומס תכנים ולאפשר הכללת תכנים נוספים ע למנוע, בלימוד

. שעות 50-60מתוכננת כך שהזמן הנדרש ללימוד יחידת לימוד בסמסטר יעמוד על ) senior secondary(לתיכון 

זמן  12%- ל 27%בין (במסגרת טבלת הקצאת הזמנים הלאומית המומלצת ניתן דגש ללימוד השפה האנגלית 

שיקול הדעת וההחלטה הסופית ). 12%-4%בין (מדעים ו, )12%-18%בין (מתמטיקה , )לימוד בשנים השונות

יש ללמד את כלל  יצוין כי , ם זאתע. תי הספרבנוגע להקצעת הזמנים הינו ברמת המדינה או הטריטוריה וב

שים לנושאים מסוימים בעצם ניתנים דג, בנוסף). ACARA,2013(הלאומית במסגרת המקומית  תכניתה

יכולות אלו נבחרו על מנת להעניק ללומדים . ללימוד רוחבי) general capabilities(הכללתם ביכולות הכלליות 

טכנולוגית , ביכולות אלו נכללים נושאי אוריינות השפה והחשבון. 21 - חיוניות למאה ה) skills(מיומנויות 

הבנה אתית והבנה בין , יכולות אישיות וחברתיות, ויצירתיתחשיבה ביקורתית , )ICT(מידע ותקשורת 

  ).Australian curriculum, n.d.v(תרבותית 

  .סקוטלנד ופינלנד, ניו זילנדקיצוץ התכנים ב במסגרת הסקירה הנוכחית לא נמצאה התייחסות ישירה לנושא
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להפחית או להרחיב את היקף במסגרת ההנחיות הפדגוגיות נאמר כי בסמכות המורה להחליט אם  ,בניו זילנד

הממשלה הסקוטית , בסקוטלנד). Ministry of Education, 2007a(לטובת הבנת התלמידים , חומר הלימוד

. ניתן להניח כי במידת הצורך ניתן להעלות נושא זה לדיון. הלימודים תכניתמקיימת תהליך בחינה שנתי של 

אחד הגורמים המייחדים את , עם זאת. ה לקיצוץ תכניםלא נמצאה התייחסות ישיר בפינלנדגם , באופן דומה

כשבמרכז עומדת הבנה קונספטואלית , מערכת החינוך בפינלנד הוא הדגש על פחות תכנים ויותר העמקה

 ,Tiano(כך שצמצום התכנים אינו תופעה חדשה בפינלנד  –ויישום מושגים על ידי התלמידים בהקשרים שונים 

2013 .( 

 

 ות תכניםעדכניות ורלוונטי  

וקולומביה פינלנד , סקוטלנד, ניו זילנדב. שתי גישות מנחות לנושאבמסגרת הסקירה הנוכחית נמצאו 

לעומת . הלימודית אשר מאפשרת התאמה לאורך זמן כנדרש תכניתיתנה הגדרה כללית דייה של הבריטית נ

והמלצה דומה ניתנה , שנים הלימודים במקטעים של שש תכניתבסינגפור קיים תהליך בחינה ועדכון של , זאת

  . הלימודים תכניתלממשלה האוסטרלית במסגרת ממצאי דוח סקירה של 

מאפשרת שיקול דעת של השדה החינוכי לכן היא . הינה כללית מאוד בניו זילנדהלימודים  תכנית, כאמור

, עולם החי נושא על של  יםשילמדו במדע תכניתאם נקבע ב, כך למשל. התאמה של תכני הלימודהתייחס לב

הגדרת הנושא כללית דיה על מנת להיות , העוסק ביצורים חיים ובאינטראקציה שלהם עם הסביבה שלהם

או " השווה בין שינויים כימיים ופיסיקליים"יעדים כמו . כך גם לגבי היעדים להשגה. רלוונטית לאורך זמן

ישנה . ות רלוונטיים לאורך שניםהם בסיסיים וכלליים מספיק כדי להי" בחן את המבנה התאי של החיים"

נקבע כי , בתחום של מדע למשל –התייחסות מסוימת לעדכניות ורלוונטיות התכנים בתוך תחומי הלימוד 

 בסקוטלנד). Ministry of Education, 2007a(תלמידים ילמדו כי מדע משתנה כל הזמן לאור ראיות חדשות 

רחבה להתנסויות  כללית ניתנה הגדרה. פורטת יותרלימודים מ תכניתנמצאה גישה מנחה דומה במסגרת 
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 לאור קצב השינוי המהיר המאפיין אתזאת . 35תהיה תקפה על פני זמן תכניתבמטרה להבטיח כי הולתוצאות 

מתוך מחשבה על עדכון  נההלימודים תוכנ תכנית בפינלנד). Education Scotland, 2016( המציאות של ימינו

מרבית התכנים הכלולים בה בסיסיים או כלליים דיים ולאור כך מידת . יםושמירה על רלוונטיות התכנ

בכימיה נושאי לימוד המתייחסים למחקר מדעי ושלביו או , כך למשל. הרלוונטיות בהם נשמרת לאורך זמן רב

לגרום לתלמיד "היעד : גבי יעדיםהדבר דומה גם ל. למבנה האטום אינם צפויים להשתנות בעתיד הנראה לעין

יש , בנוסף. ניתן להתאמה לשינוייםולכן הוא כללי , בכימיה" ביר את מבנה החומר בעזרת מודלים שוניםלהס

בביולוגיה אחד , כך למשל –מקומות בהם בהגדרת הנושאים והיעדים קיימת הנחייה לפנות לתכנים עדכניים 

במשך השנים ". ביולוגיהלהנחות את התלמיד בשימוש במכשור וטכנולוגיה רלוונטיים בתחום ה"היעדים הוא 

 ).FNBE, 2016a,b(וניתן יהיה לפנות למכשור העדכני  תישאר רלוונטית תכניתאך ה, המכשור יתקדם

תיאור . ורלוונטיות התכניםעל עדכניות מירה נועד לאפשר שהלימודים  תכניתמבנה  בקולומביה הבריטית

מבנה זה .  36ארו רלוונטיים לאורך זמןשמרביתם ייש יםומבטיח ים דייםכללי תכניתהתכנים והרעיונות ב

 תכניתבנושא כמו דרמה ה, כך למשל. מאפשר למורים לעצב את התכנים והרעיונות ולמלאם בתוכן עדכני

. קו וכך הלאה, מרקם, באומנות ויזואלית יש התייחסות לצבע. מקום וזמן המחזה, דמות, מתייחסת לעלילה

והמורה ובית הספר יוכל להתאים את הנושא במהלך הלימודים  אלה מושגים בסיסיים שתמיד יהיו רלוונטיים

יש מקום להכיר בכך שלטובת יישום גישה זו נדרש , עם זאת. )British Columbia. N.d.g( לרוח הזמן והמקום

  . לשדה החינוכי) כדוגמת זמן(להקצות משאבים נדרשים 

                                                      

 Curriculum forבמסמך  307עמוד : טכנולוגיות דיגיטליות במסגרת מקצוע הטכנולוגיות לדוגמא ההתייחסות הניתנת לנושא 35

excellence  – שורה ראשונה בטבלה:  

 https://education.gov.scot/Documents/All-experiencesoutcomes.pdf.  

. מנהגי ואתיקת ליבה בדתות העולם, אחד מנושאי התוכן הינו לימוד אמונות, במקצוע לימוד השוואתי של דתות עולם, לדוגמא 36

  :להרחבה

 https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/curriculum/social-studies/en_social-

studies_12_comparative-world-religions_elab.pdf 
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במסגרת תהליך זה נבחנים הצרכים .  שנים 6הלימודים נבחנת ומעודכנת מידי  תכנית בסינגפור, לעומת זאת

על מנת לאפשר שילוב של , כפועל יוצא יתכן ויצומצמו תכנים במקצועות השונים. העדכניים מול המצב הקיים

 . (MOE,2012c) או עדכון הקצאת זמנים ללימוד בתחומים השונים/או הרחבה של תכנים ו/תכנים חדשים ו

 student" (התלמיד קודם: "י מדיניות הממשלה"ת בבתי הספר עמונחית הפעילות החינוכי, באוסטרליה

first .("במסגרת המלצות דוח , בנוסף. לימודים עדכנית ורלוונטיות תכניתבמסגרת מדיניות זו השאיפה הינה ל

י הרשות "הלימודים ע תכניתהלימודים נכללה המלצה לבחינה רקורסיבית של ועדכון של  תכניתסקירה של 

זו גישה ). ACARA )Australian government – Department of education, 2014א הלאומית בנוש

 תכניתבמסמך זה נכתב כי . הלימודים הלאומית באוסטרליה תכניתבמסמך המתאר את תכנון משתקפת 

יש להכיר , בנוסף. צריך לשקף ולהכיר באופים המשתנה של אנשים צעירים כלומדים 21- לימודים למאה ה

אשר ימשיכו לעצב את לימודיהם , האתגרים והדרישות העומדים בפניהם במציאות הנוכחית ולשקף את

על מנת שיוכלו לתת  ותואדפטיבי ותרחב) skills(במיומנויות לאנשים צעירים יהיה צורך , לאור זאת.בעתיד

להם לתרום ליצירת חברה יותר  מיומנויות אלה תאפשרנה. מענה לדרישות המשתנות מצד החברה

 . )ACARA, 2013(וברת קיימא , צודקת, תודוקטיביפר

: כולל התייחסות לחמישה תחומי תשתית ללימוד OECD- של ה 2030מצפן הלימוד של פרויקט חינוך 

 2030דיוני צוות פרויקט החינוך . אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע ואוריינות בריאות, אוריינות שפה וחשבון

הוצגה גישה לפיה רלוונטיות נמדדת . לתחומי הלימוד ומידת התאמתם לעתיד של הארגון כוללים התייחסות

על בסיס גישה . אמת מידה לנושא הינה יכולת התלמידים לפתח ולהרחיב מיומנויות. פ מידת השגת מטרה"ע

זאת בזכות הערך המוסף אשר גלום בהן למגוון . זו נכללו אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע כתחומי תשתית

נטען כי אוריינות קריאה וחשבון , בנוסף. הקשרים ולפיתוח יכולות שונות הקשורות למציאות של ימינו

  ).OECD, 2017f(ימשיכו להוות תחומי תשתית 

  



                                                                                                    

79 

_____________________________________________________________________________ 

 
  אנליזה אסטרטגית –קונספט 

 3981929-052  concept_info@bezeqint.net 

  המכללה האקדמית בית ברל

09-74700000 www.beitberl.ac.il 

 מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה 2.8

 ,Gallagher)(לכלול את פיתוח החשיבה כמטרה מרכזית בתוכנית הלימודים קיימת מגמה למעלה מעשור  מזה

Hipkins& Zohar,2012 .(ואתהלימודים  תכניתבהחשיבה אופן שילוב  להגדיר אתנדרש , במסגרת זאת 

ותפקוד בהשתלבות  מהותימשמעותי לחשיבה כאמצעי  דגשניתן שונות  במדינות .החינוך לחשיבהתוצאות 

  .ל החברה והכלכלה הלאומיתשוכפועל יוצא לחוסנה , הפרט בחברה ובשוק העבודה

 חלק החינוך לחשיבה הינו, רכת החינוך מוכוונת ליצירת חברה לאומית וכלכלה משגשגתבה מע, בסינגפור

בעלי ביטחון עצמי המסוגלים בין השאר להבדיל בין טוב לרע ולחשוב באופן עצמאי  תלמידים מפיתוח

 לחשיבה המצאתיתניתן הדגש נוסף  בסינגפור. במהלך החייםללמוד  ואשר יכולים להמשיך, ובקורתי

)Inventive thinking ()MOE,2016a(  לחברה ולכלכלה" תורם פעיל"המטרה של במסגרת )MOE 2015a, 

2016a(37 .של החינוךהביטוי  .מערכת החינוך מוכוונת במידה רבה להשתלבות בוגריה בשוק העבודה ב"בארה 

 םיתחומב ביטוי לחינוך החשיבה ישנו. במסגרת הסטנדרטים במקצועות הליבה והמדעמופיע חשיבה ל

 National( בה אבסטרקטיתיפיתוח חשו נתונים ניתוח יכולת: כגוןרלוונטיות יכולות ורשים פיתוח הד

Governors Association Center for Best Practices and Council of Chief State School Officers, 

2010a(.  לחינוך לחשיבהה אינם כוללים התייחסות ישירב "ארהכי למרות שהסטנדרטים בחשוב להדגיש ,

, היא שישנו קשר בלתי נפרד בין פיתוח הידעאלו נקודת המוצא של תכנית לימודים המבוססת על סטנדרטים 

 National Governors Association Center for Best Practices and Council of Chiefהכישורים והחשיבה

State School Officers (2010b(.במהלך  ללימודים, בבית הספרקשור ללימודים בה חשיל החינוך בניו זילנד

 המפתח שנדרש להקנות לתלמידים כישוריחשיבה מוגדרת כחלק ממקבץ  .להשתלבות בשוק העבודהו, החיים

                                                      

: "Desired outcomes of education "להרחבה ראה התייחסות לחשיבה במסגרת  37

education-of-outcomes-system/desired-https://www.moe.gov.sg/education/education . 21ובמסגרתst century 

competencies :https://www.moe.gov.sg/education/education-system/21st-century-competencies   
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Ministry of Education, 2007a, 2007b)(38. מוגדרת חשיבה ביקורתית ויצירתית  באוסטרליה, באופן דומה

חשיבה מיועדת לסייע לתלמידים להתמודד . אשר יש להקנות לתלמידים) capabilities(כאחת משבע היכולות 

לאור . חברתי וכלכלי, סביבתי: י מורכבות בשלל תחומים"ע תמציאות זו מאופיינ. 21- עם המציאות במאה ה

בעלי , בעלי יוזמה וכושר הסתגלות, )innovative( חדשניים, אנשים צעירים נדרשים להיות יצירתיים, זאת

לימוד . בחשיבה ביקורתית ויצירתית) purposeful(צמי ועם יכולת לעשות שימוש מוכוון מטרה בטחון ע

חיפוש , הבהרת נושאים ומושגים, והערכת ידע יצירהכולל , עילויותפבוצע במסגרת מגוון יכולות חשיבה אלו מ

תפיסה . טרה ותוצרהלימודים מתייחסת לחשיבה מוכוונת מ תכנית. בחינת חלופות ופתרון בעיות, אפשרויות

יכולת חשיבה ביקורתית ויצירתית משולבת ברצף . ליבה של לימוד אפקטיביזו של החינוך לחשיבה עומדת כ

, אנליזה ובחינת הגיון ותהליכים, על חשיבה ותהליכים) reflecting(רפלקציה : הלימודי סביב ארבע נושאים

הלימודים  תכנית ).יונותמידע ורעארגון , רחבהה, כולל זיהוי(אפשרויות ופעולות וחקר , יצירת רעיונות

, אזרחות, גיאוגרפיה, היסטוריה, מדעי החברה והרוח: הלימודנושא החשיבה בהקשר למקצועות מתייחסת ל

מדעים ולימודי , מתמטיקה, שפות, אנגלית, חינוך גופני ולבריאות, טכנולוגיות, אומנויות, כלכלה ועסקים

.  ורמה לאינטראקציה עם אנשים ורעיונות מרקעים והשקפות שונותפפלט הווהמלימוד שפות , לדוגמא. עבודה

כאשר . ומעודדת חשיבה יצירתית, אינטראקציה זו תומכת בהתפתחות ושימוש בחשיבה ביקורתית ורפלקציה

 מיומנויותלהשוות ולנתח אספקטים של שפה מסוימת הם מפתחים , לקשר, התלמידים לומדים להבחין

)skills (אחריות עצמית של להלימודים  תכניתבנקשר נושא החשיבה , מעבר לכך. ניתוח ופתרון בעיות, תביקור

של חשיבה בקרב תלמידים עשוי להגביר את המוטיבציה נטען כי הפיתוח ההדרגתי . תלמידים לגבי לימוד

פתרון בעיות , נושא החשיבה מיועד לתמוך בפיתוח ביטחון עצמי, בנוסף. והניהול העצמי של הלימוד על ידם

 שוויוןבה מערכת החינוך פועלת להשגת , בסקוטלנד. )Australian curriculum, n.d.u( וחשיבה עצמאית

יכולת חשיבה  ותכוללה, הלימודים תכניתחשיבה מקודם במסגרת מטרות ל החינוך, גי התלמידיםולשיפור היש

יצירה ופיתוח , שום חשיבה ביקורתיתיי, יכולת להעריך סיכון ולקבל החלטות מושכלות, עצמאית ויצירתית

                                                      

: 12' עמ, The New Zealand curriculumלדוגמא ראה התייחסות לנושא חשיבה במסגרת מסמך  3838

http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum#collapsible1  
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לט חשיבה מקבל מקום בול החינוך ב ובפינלנד"בק). The Scottish Government, 2009( 39ופתרון בעיות

האזרח המשכיל  כאשר, 40"אזרחים משכילים" גידול ושל מערכת החינוך היניעד לאומי מרכזי , ב"בק. חינוךב

. )British Columbia, n.d.b( צירתי ולהתאים עצמו לשינוייםאמור להיות מסוגל לחשוב באופן ביקורתי וי

החינוך  .יצירתיתבדגש על חשיבה ביקורתית ו, הלימודים תכניתהליבה של  מכישוריחשיבה הינה חלק 

 British( 41לאפשר לתלמיד להשתמש במידע שלמד בנושא ספציפי ולהפוך אותו להבנה חדשה לחשיבה נועד

Columbia, n.d.c( .וחשבון  אוריינות שפהגם בניתן דגש  לחשיבה לחינוך)literacy ו -numeracy.(  לימודים

 בין שהם מבוססי שפה ובין שהם מבוססי מתמטיקה, חשיבה ופתרון בעיות, יכולות ניתוח אלה דורשים

British Columbia, n.d.d,e)(. החינוך  .בתהליך הלמידהמרכזית כולת רוחבית נכללת כיחשיבה , בפינלנד

. 42ומיומנויותידע  פיתוחהמתמקדת ב מערכת החינוךאחת המטרות המרכזיות של לקדם את יבה נועד לחש

המצריך , ליכולת לקרוא ולהבין טקסטיםכן בהקשר ו, "איך ללמוד" הלמידה עלניתן דגש לנושא במסגרת 

- של ארגון ה (learning framework) למידההבמסגרת ). Tiano, 2013, FNBE, 2016a,b( יכולת ניתוח וחשיבה

OECD מצפן הלימוד מתייחס לשלושה . כרכיב הכרחי לטובת פיתוח כישורים חדשים מוגדרחשיבה החינוך ל

אחד מהמקבצים  .ליתאשיש להקנות לתלמידים לטובת הצלחה אקדמית ורווחה פיזית ומנט מיומנויותמקבצי 

 ).OECD, 2017f(מתמקד בקוגניציה ומטה קוגניציה  

כאשר ברוב המדינות , קווי דמיון רוחבייםמאפייני התחום במדינות השונות ניתן לראות כאשר בוחנים את 

דגשים נמצאו , עם זאת. עצמאית ויצירתית, הנכללות בסקירה זו קיימת התייחסות ללימוד חשיבה ביקורתית

                                                      

 curriculum for excellence building the curriculum 4 skills for learning, skills for life and skillsלהרחבה ראה מסמך  39

for work ,סעיף , 11' עמThinking skills across learning:  

 https://scqf.org.uk/media/1142/btc4_skills_tcm4-569141.pdf  

: The Educated Citizenראה סעיף  40

https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/overviewhttps://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/overview 

  https://curriculum.gov.bc.ca/competencies: הכלול במיומנויות הליבה thinkingראה הרחבה במסגרת סעיף  41

 .The conception of learning - 2.3בסעיף , ראה לדוגמא את ההתייחסות לנושא החשיבה במסגרת תוכנית הלימודים 42



                                                                                                    

82 

_____________________________________________________________________________ 

 
  אנליזה אסטרטגית –קונספט 

 3981929-052  concept_info@bezeqint.net 

  המכללה האקדמית בית ברל

09-74700000 www.beitberl.ac.il 

, )(Ministry of Education, 2007a 43זילנד בניוחשיבה אסטרטגית  ללימודי ההתייחסות לדוגמא. נוספים

מרבית תוכניות , בנוסף. וחשיבה לוגית בשתי מדינות אלו, )MOE, 2013c( בסינגפורחשיבה רפלקטיבית 

  .התייחסות לפיתוח יכולת ניתוח ופתרון בעיותכוללות  במדינות השונותהלימוד 

, יםבמקצועות השונ מהלמידהכחלק אינטגרטיבי  חשיבהללמד  כי יש ,אהיהגישה הרווחת במדינות הנסקרות 

, לדוגמא. ובאופן פרוגרסיבי המותאם לשלב הלימוד ולגיל התלמידים, במשולב עם חומר הלימוד הספציפי

בכל שנות הלימודים  תכניתעומדים כיסודות מנחים בכל , החינוך לחשיבה םובכלל, הליבה כישורי ב"בק

 סות לפתחם במסגרת שיעוריוהמורה אמור לראותם לנגד עיניו בכל רגע נתון ולנ .הלימוד ובכל תחומי הלימוד

)British Columbia, n.d. b,c(  . במדינה זו . ניתנת התייחסות לנושא במסגרת יכולות רוחביות באוסטרליהגם

  44 כלליות אשר יש להקנות ללומדים) capabilities(החשיבה הביקורתית והיצירתית מוגדרות כיכולות 

)Australian curriculum, n.d.u .(להנחות את  יםאמור, חשיבהה םובכלל, הרוחביים שוריםהכי בפינלנד

  . )FNBE, 2016a,b( המורים בכל שיעוריהם

כגון , שונים מונפו תחומי הלימוד השונים לטובת לימוד סוגי חשיבה, סינגפורכדוגמת , במדינות מסוימות

, )MOE,2016e(כנולוגיה בחינוך לעיצוב וט) visual-spatial thinking(ויזואלית - פיתוח יכולת חשיבה מרחבית

וחשיבה אלגוריתמית ) systems thinking(חשיבה מערכתית , )computational thinking(וחשיבה חישובית 

)Algorithmic thinking ( במקצוע המחשוב)MOE,2016d.(  הלימודים  תכניתמצב דומה נמצא גם במסגרת

מקצוע התכנון והטכנולוגיות מגדיר כי . ם זאתשני מקצועות הלימוד בתחום הטכנולוגיה ממחישי. באוסטרליה

להפקה וייצור פתרונות מתוכננים כמענה לצרכים ) design thinking(יעשה שימוש בחשיבה הנוגעת לתכנון 

במקצוע הטכנולוגיות הדיגיטליות מוגדר כי התלמידים יעשו שימוש בחשיבה חישובית . והזדמנויות אוטנטיים

)computational thinking .(נאמר כי פעילות , כמו כן. תכנון ויישום פתרונות דיגיטליים, זאת לטובת הגדרה

                                                      

: 26עמוד  – סעיף מתמטיקה וסטטיסטיקה  –  The New-Zealand curriculumבמסגרת מסמך ראה התייחסות  43

http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum#collapsible1  

:  General capabilities - Critical and Creative Thinkingראה הרחבה במסגרת  4444

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/critical-and-creative-thinking/ 
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). critical and creative thinking(התלמידים בתחום דורשת פיתוח ושימוש בחשיבה יצירתית וביקורתית 

ת יצירת אבי טיפוס והערכ, פתרון בעיות, להתנסות) systematic approach(שימוש בגישה שיטתית , בנוסף

 בתלמידים את הערך בתכנון ובחינת תהליכים לטובת מימוש רעיונות) instills(משרישה , תוצאות

)Australian curriculum, n.d.e  .(גישה דומה ניתן למצוא בפרויקט של הדוגמא ל - OECD  הבודק את

צועות יתכן כי תעדוף מק).  STEM )OECD, 2017d - התועלת מרתימת חשיבת מרחבית לטובת לימודי ה

  .כלל בתוכו הרחבה גם בנושא החשיבה, ב"בסקוטלנד וקוחשבון  אוריינות שפהכגון , מסוימים

בניו קר דוגמאות לכך כוללות את תהליך הח .פיתוח החשיבהל במגוון דרכיםבמדינות השונות נעשה שימוש 

, )Ministry of Education, 2007a, 2007b( אותו מבצע התלמיד משלב התכנון ועד תום הביצוע זילנד

נקשר בין השאר  בפינלנד. )MOE, 2013c( בהובלת סגל ההוראהמתבצע תהליך חקר באופן דומה  בסינגפור

בא החינוך לחשיבה  בסינגפור ובסקוטלנד. )FNBE, 2016a,b( הבנה של טקסטיםלנושא החשיבה לקריאה ו

דוגמאות . )MOE, 2010; The Scottish Government, 2016a( וצפייה ביקורתיתקריאה לידי ביטוי גם ב

ניתוח ובנושא של , נדבסקוטלהלימודים  תכניתארגון רעיונות ואיכותם בבנושא של  נוספות ניתן לראות

 National Governors Association Center for Best Practices and( ב"בארה הלימודים תכניתבנתונים 

Council of Chief State School Officers, 2010a.( במסגרת לימוד חשיבה ביקורתית מצופה , באוסטרליה

, להשוות, )reasoning(לפתח טיעונים , להסביר, )evaluate(להעריך , לנתח, לפרש,  בין השאר, מהתלמידים

בחינה , חשיבה יצירתית עשויה לערב אינטגרציה של ידע מוכר לטובת יצירת חדש. ולבחון, לשער, להסיק

ופעולה על סמך אינטואיציה , אוריות ואובייקטיםיבניית ת, וי אפשרויותוחידוד רעיונות לטובת גיל

)Australian curriculum, n.d.u(.   

  

  רגשי וחברתיוחינוך , לערכיםחינוך  2.9

בה הורים , טוענת אמרה אפריקאית עממית ויתכן שבמציאות המודרנית של ימינו" דרוש כפר שלם לגדל ילד"

, מעבר לחינוך אקדמי. )2017,להב- קוגלמן( אמרה זו נכונה מתמיד, מתמודדים עם ריבוי משימות ומטלות

יתנו , ילדים זקוקים לכך שיכירו אותם כפרטים שלמים, או אחר המעבר לפריזמה של יכולות הילד במקצוע כז
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יתכן כי חלק מהבעיות . )Harvard University,2017; WHO, 2004( להם תשומת לב אישית ויכילו אותם

נובעות מחוסר מענה מספק , )2017, ה"ראמ( ובחברה בבתי הספרכגון בריונות ואלימות , נוהקיימות בימי

רגשי וחברתי יכול לתת מענה מסוים , החינוך הערכי .)Office of the Surgeon General, 2001(ה לצרכים אל

כאשר , החברהנעשה שימוש בלימוד בתחום לטובת המדינה ו, לכך מעבר ).Unesco, 2009( המתואריםלצרכים 

 פינלנד, ב"ארהכדוגמת , ניתן דגש על עיצוב הזהות הלאומית ובאחרות, סינגפורכדוגמת , במדינות מסוימות

  .ערכי שיטת המשטר הדמוקרטיהקניית על , ב"וק

  :מבין הנושאים המקבלים התייחסות בתחום זה ניתן למצוא את

o חברה וקהילה, אזרחות 

o ומוסר דת, האתיק, זכויות אדם, תרבות, סובלנות 

o סביבה וקיימות 

o  במסגרת זאת . ניהול עצמי וניהול יחסים, באספקטים כגון מודעות עצמית וחברתיתגיבוש אישיות

יכולות תקשורת , אורח חיים בריא, ה למצוינות ונחישותנכללת התייחסות לפיתוח תכונות כגון שאיפ

 .יכולת קבלת החלטות מושכלת ואחראית, טראקציהנואי

o התייחסות לזהות התלמיד ויחודו: שיתהתייחסות אי 

ניתן . מסוימים שמעצם הווייתם רלוונטייםמקצועות  במסגרת - חלק מהמדינות ב –ניתן דגש ללימוד מסוג זה 

מקצוע הרווחה והבריאות , )FNBE, 2016a,b( בפינלנד) Guidance counseling(מקצוע הייעוץ לראות זאת ב

)Health and Wellbeing (בסקוטלנדוך הדתי והמוסרי מקצוע החינו )Education Scotland, 2016a( , מקצוע

 Citizenship and( בסינגפורושיעורי מחנך תוכניות לימוד רגשי וחברתי ובמסגרת האזרחות והאישיות 

Character ()MOE, n.d.j( .לדוגמא , מעבר לכך ניתנת התייחסות רוחבית במסגרת מקצועות הלימוד

, )US Department of Education, 2012a( ב"בארההיסטוריה ומדעי החברה , ופינלנדניו זילנד , בסקוטלנד

ניתנת במסגרת לימוד  באוסטרליהיחסות לנושא יההת .)FNBE, 2016a,b( בפינלנדמדעי החברה וסביבה ו

   ).ethical understanding(במסגרת יכולת ההבנה האתית , רוחבי של היכולות הכלליות
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כמו , כגון התפיסה התרבותית של המדינה, ממגוון גורמים נגזרתהלימודים  תכניתב ערכי ההתייחסות לחינוך

, הינה הטרוגנית סינגפורניו זילנד ו, ב"בקהאוכלוסייה , לדוגמא. יהיגם מהרכבה הדמוגרפי של האוכלוס

ר בולט הדב ב"בק. וקבלת האחר והשונה, סובלנות, והדבר משתקף בתכני הלימוד החותרים לפיתוח סבלנות

 ,British Columbia(ומתקבלות כשוות ערך ולגיטימיות נלמדות תפיסות עולם שונות במיוחד בגישה לפיה 

n.d. b( .פיתוח מוכוונת להבנה זו . לימוד התחום מוכוון ליצירת הבנה אתית אצל התלמידים באוסטרליה

להתנהל  לתלמידיםעדת לסייע הבנה זו מיו. לפרט והן בהקשר לחברה בנוגעהן  ,השקפת עולם אתית איתנה

 לפתח מודעות לגביהבנה זו אמורה לסייע בידם , בנוסף. במצבי קונפליקט וחוסר ודאות, בהקשרים שונים

    ).ACARA, n.d.e(ערכיהם על אחרים השפעת התנהגותם ו

תפיסה הבולטת במיוחד במערכת , ומייםלשרת לעיתים את האינטרסים הלאנועדו  הלימודיים הערכיים

ויכולת תפקוד בשוק עבודה , זהות לאומית וערכית מצד אחדליצירת  מוכוונת מערכת זו. בסינגפורינוך הח

של יכולות התקשורת והעבודה המשותפת פיתוח  על ידיפועל לשם כך גם  החינוך בסינגפור. גלובלי מצד שני

ים אלו נועדו לשרת הן בחלק מהמקרים ניתן לראות כי תחומ, מעבר לכך. )MOE, 2012a,b( תלמידי המדינה

 The Scottish( סקוטלנד, )British Columbia, n.d. b( ב"בק .את הפרט ברמה האישית והן את החברה ככלל

Government, 2016a(, ניו זילנד Ministry of Education, 2007a)( ובפינלנד )FNBE, 2016a,b (מוגדרות 

לתלמיד על דרושות אלו יכולות . חברהמקהילה ווכחלק כפרט , אוסף יכולות הנוגעות לזהות התלמיד ומוקנות

 באוסטרליה .להבין ולהיות אכפתי כלפי עצמו ואחרים ולזהות ולהשיג את מטרותיו בעולם, לשגשג כפרט מנת

לימודי התחום במדינה תומכים . הלימודים הינה חינוך לאזרחות מיודעת ופעילה תכניתאחת ממטרות 

הרכיב האתי בקבלת , הבנה של מושגים ונושאים אתים: נושאי מפתח במטרה זו ונסובים סביב שלושה

  . )ACARA, n.d.e( חובות וערכים, וחקר זכויות, החלטות ופעולה

לחברה , ורואה בו ערך לפרט חינוך ערכילמתייחס ) OECD )OECD, 2018a - של ארגון ה 2030פרויקט חינוך 

אשר יהוו בסיס  ,ריכה להתבסס על ערכים וגישותפעילות הפרטים צלפיה  עמדההארגון מציג . ולסביבה

נושא מושפע בין השאר הו ,גישות וערכים שוניםמגוון של  ותיימקלמרות ש. לחברה המקומית והגלובלית

הקניית כישורים חברתיים . כגון כבוד האדם והכבוד לחיים, שראוי לא לסכן ערכים ישנם, קשר תרבותימה
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לעצב את אישיותו ולהתמודדותו עם מציאות של אי ודאות ושינויים ורגשיים תורמים ליכולתו של הפרט 

  .ויכולת שיתוף פעולה) self efficacy(עצמית  מסוגלות, כישורים אלו כוללים אמפתיה. תדירים

ניתן , כפי שניתן לצפות. חברתי- במדינות השונות אשר נכללו במסמך ניתן לראות ביטויים שונים לחינוך הרגשי

נתנה לנושא במה רחבה אשר  סקוטלנדות באדוגמאות לכך ניתן לר. פרטלנות מוכוונת במדידגש לנושא 

. הלימודים את מקצוע הייעוץ תכניתכללה ב פינלנד. במסגרת מקצוע הלימוד הרוחבי של בריאות ורווחה

 personal and social(ניתן דגש לנושא במסגרת הקניית היכולת האישית והחברתית  באוסטרליה

capability .( הלימודים אשר נועדה לתמוך בהתפתחות פרטים  תכניתהלימוד בתחום מוכוון להשגת מטרת

שניים מהנושאים נוגעים ישירות . התחום מתבסס על לימוד של ארבע נושאים. בעלי ביטחון עצמי, יצירתיים

הנותרים נוגעים בעוד שהשניים  ).self awareness(מודעות עצמית ו, )self management(ניהול עצמי : לפרט

 social(והתנהלות חברתית ) social awareness(מודעות חברתית : לאינטראקציה של הפרט עם החברה

management .( הקניית יכולת זו מבוצעת במסגרת לימוד המקצועות השונים)Australian curriculum, 

n.d.p.( ללימוד בתחום תכניתיחסות לנושא במסגרת יניתנת הת בסינגפור )MOE,2016; Liem, Chua, Seng  

& Kamarolzaman , 2017( . של ארגון ה 2030במסגרת פרויקט החינוך - OECD  מוכוון מצפן הלימוד לרווחת

  . הפרט ולרווחת החברה

 

  טכנולוגיות דיגיטליות 2.10

 מטרות  

, בהוראה ייעל ולסייע רבותל, תמוךעולמי מתייחס לטכנולוגיה בתחום החינוך ככלי משמעותי היכול לההבנק 

 The World(ססת על מידע והמב ,קניית כישורים נדרשים להצלחה בכלכלה של ימינוהלכתחום לימוד למידה ו

Bank, n.d..( 2015 - דוח של הפורום הכלכלי העולמי מ, בנוסף )WEF,2015 ( מצביע על הפוטנציאל הטמון

 .ושיפור איכות בתחום החינוךיות והורדת על, מיומנויותבטכנולוגיות חינוכיות בהקשר לסגירת פערי 

המקדמת את התחום במסגרת ארבע תוכניות , בסינגפורמודגמת יפה חינוך בהתפתחות נושא הטכנולוגיה 
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לאחר מכן , ביססה בתחילה את התשתית הנדרשת בהיבטי חומרה ותוכנהמדינה זו . 1997פרוגרסיביות מאז 

כמקצוע  שילוב הטכנולוגיהביותר גם מאוחר ו, קידמה את התחום בהיבט התמיכה בתהליך הלימוד

הבטיחותיים , בהקשר להיבטים האתים, לבסוףו. קוריקולרי וכידע הנלמד במשולב במקצועות לימוד נוספים

  .)Asia Society, 2017( םוהערכים הקשורים לתחו

ראה שימוש נפוץ בטכנולוגיה אשר נמצא בכלל המדינות אשר נסקרו במסגרת מסמך זה הינו ככלי תומך בהו

עמדה לפיה טכנולוגיה הינה ארגון זה דוגל ב. OECD - וזו אף גישה המקבלת תמיכה מצד ארגון ה ,ולמידה

 הטכנולוגיהפיה לגישה מוצגת , כמו כן .הדרך היחידה המאפשרת להרחיב באופן דרמתי את הגישה למידע

באוסטרליה ). OECD,2018a(י שימוש במידע "התמודדות עם מצבים בלתי ידועים ומתפתחים ע תמאפשר

ביניהן יכולות הקשורות לטכנולוגיות מידע ותקשורת , )capabilities(מוגדרים שבעה תחומים לפיתוח יכולות 

)ICT .( פיתוח יכולות אלו מתבצע גם באמצעות שימוש בטכנולוגיות לצרכי למידה)Australian curriculum, 

n.d.f.( טכנולוגיה במסגרת לימוד כחלק מפרויקט בנוסף קיימת פעילות להכשרת מורים לשימוש בTeaching 

teachers for the future ,י הממשלה האוסטרלית "הממומנת ע)Teaching teachers for the future, n.d.(.  

במדינה זו , כמו כן. מורים שלשימוש בטכנולוגיה למטרות דיאלוג מקצועי ופיתוח פדגוגי ניתן לראות  ב"בארה

-מאה הלכישורים הכרחיים  ופיתוחידע  הזמינות לרכישתדרכים מרחיבים את מגוון ה אמצעים טכנולוגיים

 US( אם במסגרת למידה אישית ואם קבוצתית, מאפשרים לתלמיד להיות במרכז תהליך למידה דינמיו, 21

Department of Education, 2017b(.  

פעילות אשר , ם לשם ניטור והערכהאשר נמצאו בחלק מהמדינות הינן השימוש בכלים בתחוהיבטים נוספים 

לדוגמא חלק משמעותי מהערכה  ב"בארה. ב"ובארה) The Scottish Government, 2017(בסקוטלנד הודגשה 

וזאת לטובת הנחיה פרטנית מבוססת איתור של , ומדידה של הישגי התלמידים מתבצע כיום באופן ממוחשב

  .חוזקות וחולשות
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 אופן לימודואוטונומית התחום ו  

) Ministry of Education, 2007a, 2007b( בניו זילנדהעומד בפני עצמו קוריקולרי מקצוע  מהווה הטכנולוגיה

 ,MOE(במסגרת מקצוע התכנון והטכנולוגיה  בסינגפור, )The Scottish Government, 2016a( ובסקוטלנד

2007a,b;MOE,2017b( ,נון וטכנולוגיות מיומנויות מעשיות בתכמקצוע הכחלק מלימודי  ב"בקו)Applied 

Design, Skills and Technologies) (British Columbia, n.d.f(. בה הלימוד מוכוון הכנה , באוסטרליה

. וטכנולוגיות דיגיטליות, תכנון וטכנולוגיות: כולל התחום שני מקצועות ,והשתלבות עתידית בשוק העבודה

מתחילת הלימודים ועד שנת הלימודים השמינית , י כלל התלמידים"מקצועות אלו מיועדים ללימוד ע

)Australian curriculum, n.d.e( .בתחום זה . יחסות לתחום במסגרת לימוד האומנויותיקיימת הת, בנוסף

העוסק ביצירה באמצעים טכנולוגיים שונים כגון אינטרנט ) media arts(נכלל מקצוע אומנויות המדיה 

כחלק ממקצוע המלאכה העוסק  בפינלנד. )mobile ()Australian curriculum, n.d.k(וטכנולוגיה ניידת 

 -במצפן הלימוד של ה. השונים במסגרת מקצועות הלימוד ב"ארהוב, )FNBE, 2016a,b(וטכנולוגיה  בעיצוב

OECD,  ללמידהנכללת אוריינות דיגיטלית כתחום תשתיתי  ,2030אשר הוגדר במסגרת פרויקט החינוך ,

במסגרת מקצועות  מהלמידה הטכנולוגיה כחלקנכללת , מעבר לכך). OECD,2018a(מידע  ולצידה אוריינות

בקרב מפתח  כישוריחלק מקידום  בלימודי הטכנולוגיהכלל המדינות רואות  .הלימוד האחרים באופן רוחבי

  . התלמידים

 US Department of( ב"בארהוהביטוי לכך בלט , יםיבטיחותיים וערכ, םיבהיבטים אתי תנלמד הטכנולוגיה

Education, 2017b( ,זילנד ניו )Ministry of Education, 2007a( ,סינגפורוב )MOE, 2015c( . ההיבט האתי

, ) OECD )OECD, 2015c- של ארגון ה PISA 2015דוח במסגרת אף זכה להתייחסות  בשימוש בטכנולוגיה

 US( ב"בארהבמיוחד  ההוזכרטיחותיים וב התייחסות להיבטים אתיים. וכן כאמצעי מוכוון לקידום הכלכלה

Department of Education, 2017b( ,סקוטלנד )The Scottish Government, 2016a( ,סינגפור ו )MOE, 

2015d( .זילנד ניו )Ministry of Education, 2007a( , ובדומה לה אוסטרליה)Australian curriculum, n.d.e( ,

  .סביבתי וחברתי, לחברה גם בהקשר לקידום תרבותיאת תרומתו  הרחיבו בנושא וציינו
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טוענים כי לאור מרכזיות התחום בימינו יש ליצור מסגרת לימוד סטנדרטית  DQומכון  OECD- ארגון ה

  ). OECD, 2018f(מסוג זה יכול להיות מיושם במדינות שונות ענה סטנדרטי מ. לאוריינות דיגיטלית

  

  ימודמידת ההלימה בין מדיניות לתוכניות ל 2.11

תרגום זה עשוי לבוא לידי . מדיניות החינוך לפרקטיקה בפועל תמתורגמ הנושא זה בא לבחון את המידה ב

כמו , ואופן העברתם בכיתות הלימוד תכני הלימודבין מדיניות ל בין היבטים שונים שלביטוי בקישור הישיר 

רעיונות תרגום המדיניות לב אבה באה לידי ביטוי הלימה זו הינוספת  דרך. שיטות הערכה באמצעותגם 

 )MOE,2012c( סינגפורכגון , מדינות מסוימות. ואופן ההוצאה לפועלהעבודה  תכניתאת מסגרת  המכוונים

בחרו לכלול בתהליך העבודה שלהן תהליך בחינה מובנה של )  The Scottish Government, 2017a( וסקוטלנד

  .כמפורט להלן ,הלימודים המאפשר לבדוק את מידת ההלימה תכנית

הלימודים מאפשר בדיקה מתמשכת של ההלימה בין  תכניתקורסיבי של תהליך הבחינה והעדכון הר בסינגפור

לידי ומביאה , ומוגדרת עד כדי פרטים מובניתהלימודים  תכניתבמדינה זו . )MOE,2012c( תכניתהמדיניות ל

  . ימוד השוניםשל מקצועות הל בוסיםעקרונות המדיניות במסגרת הסילאת ביטוי 

. י תהליך הבחינה והסקת המסקנות השנתי"הלימודים נתמכת ע תכניתההלימה בין המדיניות ו בסקוטלנד

. תהליך זה קושר בין פעילות השטח החינוכי ובין דרג מקבלי ההחלטות ומבנה בחינה של תכנון מול ביצוע

בגישה לחינוך והשיפור  השוויוןומידת השגת מטרות  תכניתבימינו קיימת ביקורת לגבי מידת הצלחת ה

 The(ניתן לראות כי מסמכי הבחינה השנתית . PISA 2015לדוגמא על רקע תוצאות מבחני , בהישגי התלמידים

Scottish Government, 2017a, 2017c (מבוצע גם  באוסטרליה .מכירים בכך ומגדירים צעדים לשינוי המצב

במסגרת , אך בניגוד למצב בסקוטלנד). monitoring(מודים הלי תכניתכן סקר שנתי של אפקטיביות יישום 

 ).ACARA, n.d.c(בחינה זו מצאי הנובע מישיר הסקירה הנוכחית לא נמצא אזכור לתהליך שינוי ועדכון 

מסגרת זו מתייחסת לבחינה של בתי הספר . ביבשת זאת הוגדרה מסגרת בחינה למערכת החינוך, מעבר לכך
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ר כוללת התייחסות להצהרת מלבורן לגבי מטרות החינוך עבור אוסטרלים בחינת בתי הספ. ותלמידים

  ).ACARA,n.d.f(כמו גם לגבי חקיקה והסכמים בתחום החינוך , צעירים

הרפורמה . הלימודים בפועל מקבלת ביטוי במספר אופנים תכניתההלימה בין מדיניות החינוך ל ב"בק

רב להתייחס לפרט מצד אחד ולפיהם יש לכבד את הות עקרונ באמצעותהנוכחית במדינה הונחתה בין השאר 

חופש משמעותי לשדה החינוכי לעצב את התכנים מתן  על ידינושא זה בא לידי ביטוי . חברה מצד שניהגוניות 

לצד זאת ניתנה . בהתאם לצרכים המקומיים ועל בסיס ההכרות עם התלמידים המועברים בכיתות הלימוד

שר להם להפוך פרחב לתלמידי המערכת ולא עלהקנות יד על מנתנדרשים לתכני הלימוד הכללית הגדרה 

  . "אזרחים משכילים"ולהיות 

תפקוד במציאות ל נדרשים, אשר לתפיסת קובעי המדיניות, ליבה כישוריהוגדרו ל "הנבשתי המדינות , כמו כן

ומהווים יסודות מנחים הלימודים בכל המקצועות  תכניתכישורי ליבה אלו נכללים לכל אורכה של  .ימינושל 

  ).(British Columbia, n.d. g בה

 הדבר נראה. ותכניה תכניתלבין המתווה של הם יהיעדים הלאומיבין גבוהה הלימה מידת  משתקפת זילנד בניו

להנחות את בתי הספר באופן אשר מוכוון , הלימודים תכניתבלידי ביטוי שוב ושוב היעדים באים באופן בו 

מעבר . המפתח כישוריבמסגרת הערכים וכמובן , החזון, במסגרת העקרונות, ור בכל תחוםוהמורים בכל שיע

ניתן לקידום יכולת החשיבה דוגמאות . תכניתגם ההנחיות הפדגוגיות מקדמות מטרות שונות של ה, לכך

אשר  סביבה, וובית בה התלמיד מרגיש שמקבלים אותלראות בהצעה ליצור סביבת לימודים תומכת וחי

הצעה לעודד תלמידים לחשוב באופן ביקורתי ואובייקטיבי ב, כמו כן. ת יכולת מפתח של ניהול העצמיממקד

וחשבון  אוריינות שפה פיתוח שלכגון מטרות ליש ביטוי , לימוד ית תחום לימוד ושלבוברמ .על מה שלמדו

)literacy ו -numeracy( הלימוד השונים יש בתחומי , מעבר לכך. אנגלית ושפות, במקצועת כמו מתמטיקה

עם .)broad education ()Ministry of Education, 2007a, 2007b(חינוך רחב  פיתוח של הידע ויצירת בסיס של

שאמורה  תכניתה, נראה כי בפועל בכיתות הגבוהות, תכניתל היעדים הלאומייםלמרות ההלימה בין , זאת

והלימודים הפכו מוכוונים , לבחינות הסיוםנרתמה  NCEAהייתה להיות הבסיס והמקור של תעודת הסיום 

  .(Gallagher, Hipkins, & Zohar, 2012)על ידי הבחינות 
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היעדים מנחים את . הלימודים ובמתווה שלה תכניתהיעדים הלאומיים באים לידי ביטוי במטרות  בפינלנד

, כמו כן. ניםברמה כוללת ובתחומי לימוד שו תכניתשיטות העבודה המוצעות בהלימודים ואת  תכנית

  ).FNBE, 2016a,b(משתקפים הדברים בתכנים הספציפיים של מקצועות הלימוד 

כך שיכלול מגוון בעלי עניין ממדינות  2030הבנה את תהליך העבודה בפרויקט החינוך  OECD - ארגון ה

ר כי ניתן לשע .)OECD, n.d c( אשר יבחנו ויאשרו את מידת ההתאמה וישימות התוצרים בפרויקט ,שונות

  .להיעזר בתוצרי הפרויקט תגישה זו תסייע למדינות מעוניינו
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  מקצועות לימוד בתוכניות הלימודים –' נספח א .4

  :סטנדרטים לאומים כדלקמן/ מבוסס על תוכניות הלימוד בסעיף זה מיפוי מקצועות הלימוד 

 אוסטרליה -

o תוכנית הלימודים הלאומית לבית ספר יסודי וחטיבת ביניים :F-10 curriculum )Australian 

curriculum (n.d.a.( 

o לבתי ספר תיכון תוכנית הלימודים הלאומית :Senior secondary curriculum )Australian 

curriculum, n.d. t..( 

 ב"ארה -

o הסטנדרטים הלאומים הכלליים: The common core standards   )Common core – the 

state standards initiative (n.d.).( 

o הסטנדרטים הלאומים במדעים :Next generation science standards )Next Generation 

Science Standards, n.d..( 

 ניו זילנד -

o מסגרת עבודה לתוכנית לימודים לאומית :The New Zealand Curriculum )Ministry of 

Education New-Zealand, n.d.c..( 

o מדריכי הוראה ולימוד לבית ספר תיכון :Senior secondary teaching and learning guides 

)Ministry of Education New-Zealand, n.d.d..( 

 סינגפור -

o  משרד החינוך בסינגפוראתר  –סילבוסי מקצועות הלימוד )Ministry of Education 

Singapore, No date e.( 
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 סקוטלנד -

o תוכנית הלימודים הלאומית לבית ספר יסודי וחטיבת ביניים :Curriculum for excellence 

)The Scottish Government, 2016a.( 

o 45לתלמידי בית ספר תיכון המקצועות לבחינ :National Qualifications subjects )The 

Scottish Qualifications Authority, n.d.).( 
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  .חטיבת ביניים ובית ספר תיכון, בית ספר יסודי: שלבי לימודלהמיפוי מבוצע בפילוח 

במרבית הטבלאות רוכזו המקצועות הנפוצים בתחילת הטבלה ולאחר מכן . לפי תחומי דעתהפירוט להלן מוצג 

וג אינו חד חד ערכי וקיימים מקצועות הסיו .ומקבצי מקצוע 'ב- 'א- פ סדר ה"פורטו מקצועות נוספים ע

רלוונטי  ,בסקוטלנד" שפות מודרניות למטרת עבודה"לדוגמא מקצוע . ם למספר קטגוריותיהרלוונטי

   .או מדינה/תלמיד ו ומכוונילקטגורית שפות ולקטגורית מקצועות 

  

                                                      

ניתן הסבר לפיו לא . Education Scotland: ל עם נציג גוף חינוך בסקוטלנד"בחירה זו בוצעה לאחר התייעצות בתכתובת דוא 45

  .למידה לקראת קבלת הסמכהוכי קיימת מוכוונות ל, קיימת תוכנית לימודים לאומית אחידה לשלב לימוד זה
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  : מקרא לטבלאות

 . ת הלימודים עבור שלב הלימודמעיד כי המקצוע נכלל בתוכניאו פירוט מילולי בטבלה "+" סימון של  - 

 .מעיד כי המקצוע לא נכלל עבור שלב הלימודים בתוכנית הלימודים" - "סימן  - 

 . עבור שלב הלימודיםצוע בתוכנית הלימודים קתא ריק הינו אינדיקציה כי לא נמצא אזכור למ - 

  .חבהבהר םלמעונייני, קו תחתון מתחת לסימן מעיד כי קיים קישור לעמוד אינטרנט רלוונטי - 

 מקצועות הומאניים בתחום האומנות 

 פינלנד סקוטלנד גפורסינ ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 
 הבריטית

שם 
המקצוע 

 במדינה

 -אומנויות 
מפולח 
למספר 

 אומנות אומנות מקצועות

אומנות הבעה 
)expressive 

arts( 

 -אומנויות 
מפולח 
למספר 

 חינוך לאומנות  מקצועות

בית 
ספר 

 + + + + יסודי

חטיבת 
 + + + + ביניים

 - + תיכון
אומנויות 

 היצירה

קורסים 
 בינתחומיים

 באומנות

שם 
המקצוע 

 במדינה
אומנות 

 אומנות ותכנון אומנות אומנות ויזואלית   ויזואלית

אומנות 
 אומנות ויזואלית ויזואלית

בית 
ספר 

 + יסודי

ל לא כוללת פירוט "ת
אך קיימת . שלבי לימוד

יחסות במסגרת יעדי יהת
 השג

אומנות ותכנון 
נכלל במקצוע 

אומנויות 
 - + הבעה

חטיבת 
 + ביניים

  ל לא כוללת פירוט "ת
 לשלבי לימוד

אומנות ותכנון 
נכלל במקצוע 

אומנויות 
 + + הבעה

   +   - תיכון

אומנות ותכנון  
מספר  -

 מגוון מקצועות + מקצועות
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 פינלנד סקוטלנד גפורסינ ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 
 הבריטית

שם 
המקצוע 

         היסטורית אומנות     במדינה
בית 
ספר 
 ייסוד

  
- 

חטיבת     
 ביניים

  
- 

       +     תיכון    
שם  

המקצוע 
 במדינה

 -אומנות 
לימודים 

 בינתחומיים
בית 
ספר 

 יסודי
     

- 
חטיבת  

 ביניים
     

- 
 תיכון 

     
+ 

שם  
המקצוע 

 מוזיקה מוזיקה מוזיקה אומנויות הקול - מוזיקה    מוזיקה במדינה
מספר  - מוזיקה 

 מקצועות

בית 
ספר 

 + יסודי

ל לא כוללת פירוט "ת
אך קיימת . שלבי לימוד

יחסות במסגרת יעדי יהת
 + השג

נושא במסגרת 
מקצוע 

אומנויות 
 - + ההבעה

חטיבת 
 + ביניים

ל לא כולל פירוט שלבי "ת
 + לימוד

נושא במסגרת 
 מקצוע

אומנויות 
 + + ההבעה

 מגוון מקצועות + + - +   - תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
    

טכנולוגית 
 מוזיקה

בית   
ספר 

 - יסודי
חטיבת 
 ביניים

    
- 

 תיכון  
    

+ 
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 פינלנד סקוטלנד גפורסינ ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 
 הבריטית

שם 
המקצוע 

 דרמה במדינה

 
 דרמה דרמה דרמה

לימודי 
 -  דרמה
 - רשות 

לשיקול 
דעתו של 

ספק 
שירותי 
 החינוך

מספר  - דרמה 
 מקצועות

בית 
ספר 

 + יסודי
 

ל לא כוללת פירוט "ת
אך קיימת . שלבי לימוד

חסות במסגרת יעדי יהתי
 - השג

נושא במסגרת 
 מקצוע

אומנויות 
 ההבעה

 
- 

חטיבת 
 + ביניים

 

ל לא כולל פירוט שלבי "ת
 - לימוד

נושא במסגרת 
 מקצוע

אומנויות 
 ההבעה

 
+ 

 מגוון מקצועות   דרמה + +   - תיכון

שם 
המקצוע 

 ריקוד   ריקוד   ריקוד   ריקוד במדינה

בית 
ספר 

 + יסודי
 

ל לא כוללת פירוט "ת
אך קיימת . שלבי לימוד

חסות במסגרת יעדי יהתי
 השג

 
- 

 
- 

חטיבת 
 + ביניים

 

ל לא כולל פירוט שלבי "ת
 לימוד

 
- 

 
+ 

 מגוון מקצועות   +   +   - תיכון

שם 
המקצוע 

         במדינה
אומנויות 

   הבמה
בית  

ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 ביניים

    
- 

   +         תיכון  
שם  

המקצוע 
         במדינה

תקשורת 
   גרפית

בית  
ספר 

 יסודי
    

- 
חטיבת   

    
- 
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 פינלנד סקוטלנד גפורסינ ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 
 הבריטית

 ביניים

   +         תיכון
 

שם 
המקצוע 

         במדינה

כישורי 
מלאכה 
 מלאכה מעשיים

בית  
ספר 

 + - יסודי
חטיבת 
 ביניים

    
- + 

 - +         תיכון 
שם  

המקצוע 
   צילום         במדינה

בית  
ספר 

 יסודי
    

- 
חטיבת   

 ביניים
    

- 
   +         תיכון  

 

 מקצועות ריאלים  

 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 במדינה
אוריינות חשבון 

)Numeracy(   

בית ספר 
   + יסודי

חטיבת 
   + ביניים

   + תיכון
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
קצוע המ

 במדינה
תכנון 

 וטכנולוגיות

חסות יהתי
לטכנולוגיה 

 Nextבמסגרת 
Generation 

science 
standards ו - 
Common 

core 
standards טכנולוגיה 

תכנון 
 טכנולוגיות וטכנולוגיה

ICT  נלמד
במשולב 
במסגרת 

צועות מק
. שונים

דגש 
במקצוע 

 מלאכה

, תכנון
כישורים 

וטכנולוגיות 
 מעשיים

בית ספר 
 + + - + - + יסודי

חטיבת 
 + + + + - + ביניים

 - + - - תיכון

, טכנולוגיה
תכנון 

 - וטכנולוגיה

שם 
המקצוע 

 במדינה
טכנולוגיה 

             דיגיטלית

בית ספר 
   + יסודי

חטיבת 
   + ביניים

             - תיכון

שם 
המקצוע 

 מתמטיקה במדינה

סטנדרטים 
 למתמטיקה

מתמטיקה 
 מתמטיקה וסטטיסטיקה

שבון ינות חיאור
 מתמטיקה מתמטיקה ומתמטיקה

בית ספר 
 יסודי

+ 

+ + + + + + 

חטיבת 
 + + + + + + ביניים

 תיכון
מגוון 

 מתמטיקה + + + מקצועות

מספר 
רמות 
 לימוד

מגוון 
 מקצועות
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

   סטטיסטיקה במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

   + תיכון

שם 
המקצוע 

 מדעים במדינה

חסות יהתי
למדעים 

 nextת במסגר
generation 

science 
standards מדעים   מדעים מדעים מדעים 

בית ספר 
 יסודי

+ 

+ + + + 

חטיבת 
 + + + + ביניים

 יכוןת

מפוצל 
למקצועות 

   מדעים + אופי המדע, +   בתיכון

מגוון 
, מקצועות

פירוט 
 במסמך זה

שם 
המקצוע 

 ביולוגיה במדינה

 Nextבמסגרת 
Generation 

science 
standards חייםמדעי ה ביולוגיה ביולוגיה ביולוגיה 

בית ספר 
 - - - יסודי

חטיבת 
 - + - ביניים

 + + + + + תיכון
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 במדינה
ביולוגיה 

 אנושית

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
   - ביניים

     +         תיכון

שם 
המקצוע 

 כימיה במדינה

 Nextבמסגרת 
Generation 

science 
standards כימיה כימיה ימיהכ   כימיה 

בית ספר 
 - - - - יסודי

חטיבת 
 - + - - ביניים

 + + +   +   + תיכון
שם 

המקצוע 
  במדינה

דעי החקלאות מ
  והחממה

בית ספר 
  יסודי

    
-  

חטיבת         
  ביניים

    
-  

  תיכון        
    

+  
        

שם 
המקצוע 

 במדינה

מדעי כדור 
הארץ 

 והסביבה

 א"כדהמדעי 
ואסטרופיזיקה 

במסגרת  -
Next 

Generation 
science 

standards 

 א"כדהמדאי 
   והחלל

מדעים בסביבה 
)Science in the 

Environment (   
מדעי כדור 

 הארץ

בית ספר 
 - - יסודי
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

חטיבת 
 - - ביניים

 +   +   +   + תיכון

שם 
המקצוע 

 מדעי הסביבה במדינה

 Nextבמסגרת 
Generation 

science 
sstandard מדעי הסביבה   חינוך לקיימות 

מדעי 
 הסביבה

מדעי 
 הסביבה

בית ספר 
 - + - יסודי

חטיבת 
 - - - ביניים

 + - +   +   + תיכון

שם 
המקצוע 

 פיזיקה במדינה

 Nextבמסגרת 
Generation 

science 
standards פיזיקה פיזיקה פיזיקה   פיזיקה 

בית ספר 
 - - - - - יסודי

חטיבת 
 - + - - - ביניים

 + + +   + - + תיכון

שם 
המקצוע 

             במדינה
מדע 

 לאזרחים

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + תיכון

שם 
המקצוע 

             במדינה
מיה אנטו

 ופיזיולוגיה
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

 גיאולוגיה             במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

   מדעי המחשב מחשוב       במדינה
לימודי 
 מחשב

בית ספר 
 - - - יסודי

חטיבת 
 - - + ביניים

 +   + +       תיכון

שם 
המקצוע 

   מידע ותקשורת במדינה
מערכות 

 מידע

בית ספר 
 - - יסודי

חטיבת 
 - - ביניים

 +   + תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה

הנדסה 
)Engineering 

Science ( 
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + תיכון

שם 
המקצוע 

 פיתוח ווב     במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

 רובוטיקה             במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

 תכנון מדיה             במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון
שם 

המקצוע 
 במדינה

אומנויות 
   מדיה   לימודי מדיה   המדיה

דיה פיתוח מ
 דיגיטלית

בית ספר 
 - - - + יסודי
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

חטיבת 
 - - - + ביניים

 + + + - תיכון

שם 
המקצוע 

 תכנות במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + תיכון

שם 
המקצוע 

             במדינה
תקשורת 
 דיגיטלית

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

 

 מקצועות לימוד במדעי החברה והרוח 

 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 במדינה
מדעי הרוח 

 והחברה

מדעי 
החברה 

 -והיסטוריה 
התייחסות 

במסגרת 
סטנדרטים 

 - לקריאה 
Common 

core 
standards מדעי החברה מדעי החברה מדעי החברה 

מדעי 
 מדעי החברה החברה
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 הבריטית

בית ספר 
 + יסודי

בשלבי 
לימוד אלו 

ההתייחסות 
ניתנת 

במסגרת 
הסטנדרטים 

 + + + + + לקריאה

חטיבת 
 + + + + + + + ביניים

 + + + - תיכון
נושאים 

 + + חברתיים

שם 
המקצוע 

 היסטוריה במדינה

מדעי 
החברה 

 -והיסטוריה 
התייחסות 

במסגרת 
סטנדרטים 

 - לקריאה 
Common 

core 
standards היסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה 

היסטורית העולם 
 20- במאה ה

בית ספר 
 - יסודי

בשלבי 
לימוד אלו 

ההתייחסות 
ניתנת 

במסגרת 
הסטנדרטים 

 - + - - - לקריאה

חטיבת 
 - + - + - + + ביניים

+ + + תיכון  + +  + + 

שם 
המקצוע 

 במדינה

אזרחות 
)Civics and 

Citizenship(     
אזרחות 
       ואישיות

בית ספר 
 - יסודי

  
+ 
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 הבריטית

חטיבת 
 + ביניים

  
+ 

  
  

       +     - תיכון

שם 
המקצוע 

   אתיקה           במדינה

בית ספר 
 יסודי

     
+   

חטיבת 
 ביניים

     
+   

   +           תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה

בריאות 
ורווחה 

)Health and 
gWellbein( 

חינוך 
   בריאותי

בית ספר 
 יסודי

    
+ -   

חטיבת 
 ביניים

    
+ +   

         תיכון
בריאות , אוכל

   + ורווחה

שם 
המקצוע 

 במדינה
      

 גיאוגרפיה אנושית

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

גיאוגרפיה   גיאוגרפיה במדינה  גיאוגרפיה פיזית גיאוגרפיה גיאוגרפיה גיאוגרפיה 

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - + - + - + ביניים
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קולומביה 

 הבריטית

 + + + + +   + תיכון

שם 
המקצוע 

         במדינה

, לימודי דת
מוסר 

 ופילוסופיה

וט פיר(דת 
, לנצרות

, סלםא
יהדות 

   )ואחרות

בית ספר 
 יסודי

    

דת וחינוך 
שאינו (מוסרי 

   + )דתי

חטיבת 
 ביניים

    

דת וחינוך 
שאינו (מוסרי 

   + )דתי

         תיכון

, לימודי דת
מוסר 

   + ופילוסופיה

שם 
המקצוע 

         במדינה

דת וחינוך 
בבתי (מוסרי 

     )ספר קתוליים

בית ספר 
   + יסודי

חטיבת 
 ביניים

    
+ 

 
  

               תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
      

לימוד השוואתי של 
דתות העולם 

)Comparative 
World Religions( 

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 ביניים

      
- 

 תיכון
      

+ 

שם 
המקצוע 

             במדינה
ילידי קולומביה 

 הבריטית
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קולומביה 

 הבריטית

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
      

לימוד ילידי עכשווי 
)Contemporary 

Indigenous 
Studies( 

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 ביניים

      
- 

 תיכון
      

+ 

שם 
המקצוע 

 לימודי אסיה             במדינה

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 ביניים

      
- 

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
 

  
    

לימוד השוואתי של 
תרבויות 

)Comparative 
Cultures( 

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 ביניים

      
- 

 +             תיכון
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 הבריטית

שם 
צוע המק

         במדינה

לימודי השמדת עם 
)Genocide 

Studies( 

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
לימודים 

 אורבאניים

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + תיכון

שם 
המקצוע 

         במדינה
לימודים 
     מודרניים

בית ספר 
 יסודי

    
- 

 
  

חטיבת 
 ביניים

    
- 

 
  

     +         תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
לימודים 
 קלאסיים

לימודים 
   קלאסיים

בית ספר 
 יסודי

  
- 

 
- 

 
  

חטיבת 
 ביניים

  
- 

 
- 

 
  

     +   +     תיכון
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קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

         במדינה
לימודים 
   תמטיים

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
   - ביניים

   + תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
כלכלה 

   ועסקים

לימודי 
, עסקים
 כלכלה

יסודות 
כישורים 

 עסקיים

, יםעסק
 כלכלה   כלכלה

בית ספר 
 - - - - יסודי

חטיבת 
 - - - + ביניים

 + +    - תיכון

, כלכלה
ניהול , עסקים

עסקים , עסקי
 +   בפועל

שם 
המקצוע 

     במדינה
לימודי 

 משפטים       משפטים

בית ספר 
 - - יסודי

חטיבת 
 - - ביניים

 +       +     תיכון

שם 
המקצוע 

   פוליטיקה         במדינה

מדעי המדינה 
)Political 

Studies( 

בית ספר 
 - - יסודי
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 הבריטית

חטיבת 
 - - ביניים

 +   +         תיכון

שם 
המקצוע 

     סוציולוגיה במדינה

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
   - ביניים

     + תיכון

שם 
המקצוע 

 פילוסופיה פילוסופיה פילוסופיה   פילוסופיה     במדינה

בית ספר 
 - - - - יסודי

חטיבת 
 - - - - ביניים

 + + +   +     תיכון

שם 
המקצוע 

 פסיכולוגיה פסיכולוגיה פסיכולוגיה במדינה

בית ספר 
 - - - יסודי

חטיבת 
 - - - ביניים

 + + + תיכון

שם 
המקצוע 

 צדק חברתי             במדינה

בית ספר 
 - יסודי
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 הבריטית

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

           במדינה
לימודים 
   תמטיים

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
   - ביניים

   + תיכון

  

  שפהללימודי  הקשוריםמקצועות 

 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

   במדינה

מגוון 
סטנדרטים 

הקשורים 
לשפה 

במסגרת 
Common 

Core 
Standards     

ינות יאור
קריאה 

)Literacy(     

בית ספר 
   + + יסודי

חטיבת 
   + + ביניים

     +     +   תיכון
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קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 אנגלית במדינה

נכלל  - שפה 
 - במסגרת ה
Common 

core 
standards אנגלית אנגלית   אנגלית אנגלית 

אומנויות 
השפה 

 האנגלית

בית ספר 
 יסודי

+ 

+ + + + + + 

חטיבת 
 + + + + + + ביניים

 + + + + + + תיכון

מגוון 
מקצועות 

קיים הבדל (
בתוכנית 

הלימודים 
ית ילאוכלוס

מיעוטים 
)First 

oplesPe(( 

שם 
המקצוע 

 במדינה
אנגלית 

   ותקשורת

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

   +         תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
אנגלית כשפה 

 ניב או השניי

אנגלית לדוברי 
שפות אחרות 

)ESOL( 

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + + תיכון
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קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 במדינה

אנגלית חיונית 
)Essential 

English(     

בית ספר 
 יסודי

       
חטיבת 
 ביניים

           + תיכון

שם 
המקצוע 

 ספרות ספרות אנגלית במדינה

נכלל במסגרת 
 לימודי אנגלית

ספרות 
 אנגלית

נכלל 
נות יבאורי

   שפה ואנגלית

לימודי 
ספרות 
 אנגלית 

בית ספר 
 - + - + יסודי

חטיבת 
 - + + + ביניים

 +   ? +   + + תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
שפת הסימנים 

Auslan    
שפת סימנית ניו 

   ) NZSL(זילנדית 
שפת סימנים 

 בריטית

שפת 
סימנים 
 וספרות

שפת 
הסימנים 

 האמריקאית

בית ספר 
 + יסודי

חסות יקיימת התי
ל ללא "במסגרת ת

פירוט לשלבי 
 + + - לימוד

חטיבת 
 + ביניים

חסות יקיימת התי
ל ללא "במסגרת ת

פירוט לשלבי 
 + + - לימוד

   - תיכון

חסות יקיימת התי
ל ללא "במסגרת ת

פירוט לשלבי 
 + + +   לימוד

שם 
המקצוע 

 במדינה

נות שפה יאורי
וגדליג 

)Literacy and 
Gàidhlig (   

בית ספר 
   + יסודי
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קולומביה 

 הבריטית

חטיבת 
   + ביניים

   גאלדיג תיכון

שם 
המקצוע 

     במדינה
  

   גאלית
בית ספר  

 יסודי
    

+ 
חטיבת   

 ביניים
    

+ 
+         תיכון      

 
שם 

המקצוע 
  במדינה

Cook Islands 
oriāM 

בית ספר 
 +  יסודי

חטיבת 
 +  ביניים

 +  תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה

מסגרת עבודה 
לשפות ילידים 

)Framework 
for 

Aboriginal 
Languages 
and Torres 

Strait 
Islander 

Languages(     
מלאי 

)Malay(       

בית ספר 
 + יסודי

  
+ 

  
  

חטיבת 
 + ביניים

  
+ 
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קולומביה 

 הבריטית

       +     - תיכון

שם 
המקצוע 

       במדינה
ספרות מלאי 

)Malay(       

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
   + ייםבינ

       +       תיכון

שם 
המקצוע 

           במדינה

סאמי 
)Sami (

וספרות 
   סאמי

בית ספר 
   + יסודי

חטיבת 
   + ביניים

   +           תיכון

שם 
המקצוע 

       סינית סינית     במדינה

בית ספר 
   + - יסודי

חטיבת 
   + - ביניים

       + +     תיכון

שם 
המקצוע 

       ספרות סינית       במדינה

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
   + ביניים

       +       תיכון
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 הבריטית

שם 
המקצוע 

           במדינה
אי 'פונג

)Punjabi( 

בית ספר 
 + יסודי

חטיבת 
 + ביניים

 +           תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה

פינית 
וספרות 

   פינית

בית ספר 
   + יסודי

חטיבת 
   + ביניים

   + תיכון

שם 
המקצוע 

 צרפתית             במדינה

בית ספר 
 + יסודי

חטיבת 
 + ביניים

             תיכון
מגוון 

 מקצועות  

שם 
המקצוע 

 צרפתית צרפתית צרפתית במדינה

צרפתית 
 היכשפה שני

ספר בית 
 + - - + יסודי

חטיבת 
 + - - + ביניים

 + + + - תיכון
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 הבריטית

שם 
המקצוע 

           במדינה

רומה 
)Roma (

וספרות 
   רומה

בית ספר 
   + יסודי

חטיבת 
   + ביניים

   +           תיכון

שם 
המקצוע 

           במדינה

שוודית 
וספרות 
   שוודית

בית ספר 
   + יסודי

חטיבת 
   + ביניים

   +           תיכון

שם 
קצוע המ

         במדינה
שפות 

     מודרניות

בית ספר 
   + יסודי

חטיבת 
   + ביניים

   + תיכון

שם 
המקצוע 

         במדינה

שפות 
מודרניות 

     למטרת עבודה

בית ספר 
   - יסודי

טיבת ח
   - ביניים

     +         תיכון
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 במדינה

מסגרת עבודה 
לשפות 

הקלאסיות 
   לטינית שפות קלאסיות   לטינית   )ונית ולטיניתיו(

בית ספר 
 - יסודי

 
- 

 
- -   

חטיבת 
 + ביניים

 
- 

 
+ +   

   + לטינית   +   - תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה

, סינית, ערבית
, גרמנית
, הינדית

, אינדונזית
, איטלקית

, יפנית
, קוריאנית

, ספרדית, יוונית
טורקית 

   שפות   טנמיתאווי
מקצועות שפה 

 נוספים

לימוד פינית 
או שוודית /ו

כשפה 
כולל . הי שני

. ספרות
לימוד 

שפות אם 
פות נוס

. פ צורך"ע
פיתוח 

תוכנית 
לימודים 
לשפות 

י "נוספות ע
ספק 

 .החינוך

לימוד שפות 
: שניות

, גרמנית
, איטלקית

, יפאנית
, קוריאנית
, מנדרינית
 ספרדית

בית ספר 
 + יסודי

 

ל לא כוללת "ת
. פירוט שלבי לימוד

אך קיימת 
חסות י התי

במסגרת יעדי 
 הישג

 
- + + 



                                                                                                    

154 

_____________________________________________________________________________ 

 
  אנליזה אסטרטגית –קונספט 

 3981929-052  concept_info@bezeqint.net 

  המכללה האקדמית בית ברל

09-74700000 www.beitberl.ac.il 

 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

חטיבת 
 + ביניים

 

ל לא כוללת "ת
פירוט שלבי 

אך קיימת . לימוד
חסות יתיה

במסגרת יעדי 
 הישג

 
- + + 

   - תיכון

 Gaganaכולל , +

moaāS ,Tongan, 
Vagahau Niue ,

, יפנית, גרמנית
 דיתספר

  

, קנטוניזית
, גרמנית

, איטלקית
, ספרדית

, מנדרינית
 אורדו

, שפות זרות
חסות יהתי

ספציפית 
לשפות 

אפריקאיות 
 + ואסייתיות

שם 
צוע המק

 במדינה
     

ספק 
החינוך 

יכול להציע 
שפות גם 

מעבר 
, לפינית
, שוודית

, רומה
. וסאמי
, בנוסף

קיימים 
לימודי 

, שפה זרה
כולל תכנים 

מעבר 
ללימוד 

   השפה

בית ספר 
 יסודי

     
+   

חטיבת 
   + ביניים

 תיכון
     

+   
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 חינוך טכנולוגיקריירה ומקצועות מוטי כולל , או מדינה/מקצועות מכווני תלמיד ו  

 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 במדינה
חינוך גופני 

 חינוך גופני חינוך גופני   ולבריאות
חינוך גופני 

 חינוך גופני או לבריאות/ו
חינוך גופני 

 ולבריאות

בית ספר 
 + יסודי

ל אינה "ת
י מפרטת שלב

 לימוד

+ 

נכלל כחלק 
מקצוע רווחה מ

וחינוך 
 + + לבריאות

חטיבת 
 + ביניים

ל אינה "ת
מפרטת שלבי 

 לימוד

+ 

נכלל כחלק 
ממקצוע רווחה 

וחינוך 
 + + לבריאות

 + - תיכון
+ 

 מגוון מקצועות + חינוך גופני  

שם 
המקצוע 

     חינוך לבריאות     במדינה

בית ספר 
 יסודי

ל אינה "ת
מפרטת שלבי 

 לימוד

חטיבת 
 ביניים

ל אינה "ת
מפרטת שלבי 

 לימוד

     +     תיכון

שם 
המקצוע 

 לימודי עבודה במדינה

קווים מנחים 
לחינוך וייעוץ 

 קריירה

חינוך והכוונה 
 לקריירה

נכללת 
התייחסות 

במסגרת 
מקצוע 

הבריאות 
 והרווחה

נכללת 
התייחסות 

במקצוע 
 חינוך לקריירה הייעוץ

בית ספר 
 + - - יסודי

חטיבת 
 + + + ביניים
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

     +     - תיכון
חינוך לקריירה 

 לחיים

שם 
המקצוע 

 חינוך לקריירה במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 תיכון
קשרים בין 

 קריירה לחיים

שם 
המקצוע 

     במדינה
   

 חינוך לקריירה  

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 - ביניים

     תיכון
   

 פרויקט סיכום  

שם 
המקצוע 

         במדינה
אדמיניסטרציה 

     IT- ו

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
 ביניים

    
- 

 
  

     +         תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
    

    
אומנות מתכת 

 ותכשיטנות

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 ביניים

      
- 
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

 +     תיכון

שם 
המקצוע 

     במדינה

אופנה 
וטכנולוגית 

 טקסטיל   טקסטיל

בית ספר 
 יסודי

    
- 

 
- 

חטיבת 
 יםביני

    
- 

 
- 

 +   +         תיכון

שם 
המקצוע 

 אלקטרוניקה       במדינה

אלקטרוניקה 
 אלקטרוניקה   מעשית

בית ספר 
 - - - יסודי

חטיבת 
 - - - ביניים

 +   + +       תיכון

שם 
המקצוע 

         במדינה

אלקטרוניקה 
 תמכאני

)Mechatronics( 

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +         תיכון

שם 
המקצוע 

   במדינה
אלקטרוניקה 

 ורובוטיקה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

 +   תיכון

שם 
המקצוע 

 משפחה וחברה   אנשים וחברה     במדינה

בית ספר 
 - - יסודי

חטיבת 
 - - ביניים

 + + תיכון

שם 
המקצוע 

             במדינה

יחסים בין 
אישיים ויחסי 

 משפחה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

     במדינה
התפתחות 

   הילד וטיפול
התפתחות הילד 

 וטיפול

בית ספר 
 - - יסודי

חטיבת 
 - - ביניים

 +   +     תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
דיור וסביבת 

 מחיה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + תיכון
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 חשבונאות     במדינה

יסודות 
 חשבונאות   חשבונאות חשבונאות

בית ספר 
 - - - יסודי

חטיבת 
 - - - ביניים

 +   + + +     תיכון

שם 
המקצוע 

     במדינה
בונאות חש

 פיננסית

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +     תיכון

שם 
המקצוע 

             במדינה

חקר טכנולוגיה 
)Technology 

rationExplo( 

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + תיכון

שם 
המקצוע 

     טיפול         במדינה

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
   - ביניים
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

     +         תיכון

שם 
המקצוע 

             במדינה

טכנולוגית 
 Power(אנרגיה 

technology( 

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + תיכון

שם 
המקצוע 

 טכנולוגיית רכב             במדינה

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 ביניים

      
- 

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

           במדינה

ייעוץ 
והכוונה 

)Guidance 
consoling( 

בית ספר 
 יסודי

     
+ 

 
חטיבת 
 ביניים

     
+ 

 +           תיכון 

שם 
המקצוע 

 ת ושיווקיזמו במדינה

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 ביניים

      
- 

 +             תיכון
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

             במדינה
שיווק וקידום 

 מכירות

בית ספר 
 דייסו

      
- 

חטיבת 
 - ביניים

 +           תיכון

שם 
המקצוע 

 כלכלת בית   כלכלת בית     במדינה
אומנות 

 הקולינריה

בית ספר 
 יסודי

ל אינה "ת
מפרטת שלבי 

 - - לימוד

חטיבת 
 ביניים

ל אינה "ת
מפרטת שלבי 

 - + לימוד

 + -   +     תיכון

שם 
המקצוע 

       במדינה

: תיירות
לימודי אומנות 

 לימודי מזון   הבישול

בית ספר 
 - - יסודי

חטיבת 
 - - ביניים

 + + תיכון

שם 
המקצוע 

  במדינה

מזון וחינוך 
 צרכני

בית ספר 
 -  יסודי

חטיבת 
 +  ביניים



                                                                                                    

162 

_____________________________________________________________________________ 

 
  אנליזה אסטרטגית –קונספט 

 3981929-052  concept_info@bezeqint.net 

  המכללה האקדמית בית ברל

09-74700000 www.beitberl.ac.il 

 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

 -  תיכון

שם 
המקצוע 

 מסחר מקוון במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 + תיכון

שם 
המקצוע 

 במדינה
כישורי חיים 

 במתמטיקה

מתמטיקה 
 למקום העבודה

בית ספר 
 - - יסודי

חטיבת 
 - - ביניים

 + + תיכון

שם 
המקצוע 

     במדינה
אפליקציות 

   של מתמטיקה

בית ספר 
 יסודי

    
- 

חטיבת   
 ביניים

    
- 

 + תיכון  

שם 
המקצוע 

     במדינה
  

מתמטיקה 
   הבמכאניק

בית ספר  
 יסודי

    
- 

חטיבת   
 ביניים

    
- 
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

 תיכון
    

+ 
  

שם 
קצוע המ

     במדינה
  

    
מכונאות 
 והלחמה

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 ביניים

      
- 

     תיכון
  

    + 

שם 
המקצוע 

     במדינה
  

    

מנועים וכוננים 
)Engine and 

Drivetrain( 

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 - ביניים

 +         תיכון

שם 
המקצוע 

   עבודה במתכת         במדינה
עבודה במתכת 

)Metalwork( 

בית ספר 
 - - יסודי

חטיבת 
 - - ביניים

 +   +         תיכון

שם 
המקצוע 

         במדינה
עבודה מעשית 

   בעץ
עבודה בעץ 

)Woodwork( 

בית ספר 
 - - יסודי

טיבת ח
 - - ביניים

 + + תיכון
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

 ריהוט ונגרות             במדינה

פר בית ס
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

 שרטוט             במדינה

בית ספר 
 - יסודי

חטיבת 
 - ביניים

 +             תיכון

שם 
המקצוע 

     במדינה
   

  

יה יתכנות לתעש
)Coding for 

Manufacturing( 

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 - ביניים

     תיכון
   

  + 

שם 
המקצוע 

     במדינה
   

 תיירות  

בית ספר 
 יסודי

      
- 

חטיבת 
 - ביניים

 תיכון
      

+ 
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 פינלנד סקוטלנד סינגפור ניו זילנד ב"ארה אוסטרליה שלב גיל
קולומביה 

 הבריטית

שם 
המקצוע 

     במדינה
תעשיית 
 חקלאות

  
    

בית ספר 
   - יסודי

חטיבת 
 ביניים

  
- 

   
  

 +     תיכון
  

    

 


