
!  איזה יופי
אסתטיקה והחינוך המדעי

יורה קדם

אסיתיות ואפריקאיות, סלאביות, המחלקה לבלשנות ושפות גרמאניות

ב"ארה, אוניברסיטת מישיגן סטייט



?אז בשביל מה

?מהן מטרות החינוך המדעי

?איך תלמידים גדלים

?ומהו תפקידה בחינוך המדעי, מהי למידה חווייתית

?מה ניתן ללמוד מתורות אסתטיות לעיצוב הוראה ולמידה בחינוך המדעי



דברים שכל תלמיד צריך לדעת

סטנדרטים של ידע

מיומנויות

מדידה והערכה



הוראה משמרת

ידע קיים

נמצא אצל המורה

מועבר לתלמידים

יכולת \הבנה \מדידה של ידע 



אבל

. את מרכיבי הנפש לא ניתן להעריך בקלות בבדיקה חיצונית כמו מבחן

פיתוח מיומנויות ורכישת ידע  , יכולות טכניות. הם קשים לכימות

.קשייםמציגים הרבה פחות 

The things of the spirit do not lend themselves easily to that kind of external 

inspection which goes by the name of examination. They do not lend themselves 

easily to exact quantitative measurement. Technical proficiency, acquisition of skill 

and information, present much less difficulty” (Dewey, 1901, p. 271).



הוראה יוצרת

?מה מורים יוצרים

?האם ניתן ללמד מורים להיות יצירתיים



החוויה האסתטית

הפרק השני של הסימפוניה השביעית של בטהובן

(1978)של וינה עם לאונרד ברנשטיין בביצוע הפילהרמונית 

?מה קרה פה

החוויה תחומה בזמן

מגיעה לשיא

מקושרת ברגש  

(רפלקציה)סוחפת וניתנת להבנה רק בהתבוננות לאחור 

https://youtu.be/J12zprD7V1k


איך מבינים חוויה

רפלקציה

?מה קרה

?איך הרגשתי

?למה זה מרגיש חשוב

פרספקטיבה

החוויה משנה את ההבנה של חוויות קודמות

משמשת להבנת חוויות עתידיות

יכולה לשמש לשינוי תפיסתי עמוק

או להביא לשינוי בניואנס של הבנה



בין שמרנות ליצירתיות בביצוע מוזיקלי

פרשנות שימורית

אמת שנובעת מהמלחין

מסורות  

ידע ומיומנויות

פרשנות יצירתית

הבנה של הטקסט בפני עצמו

הבנה של הטקסט מתוך ביצוע

יצירת חוויות



בניית קורסים בישראל

קורסים מבוססי חקר

קישורים בין חומר קריאה לחוויות התלמידים

פעילויות רפלקציה מובנות בכתב ובעל פה

בניית הקורס כקשת מאחדת בין חוויות  



שינויים וגדילה

הסטודנטים

הבנה משמעותית של הנושאים המרכזים בקורס

וקונפליקטיםהתמודדות עם רגשות 

וגלובלית, מקומית, הבנה עמוקה יותר של נושאי הקורס בפרספקטיבה אישית

אצלי

שינוי מתמשך בהבנת נושאי הקורס

הבנה משתנה מתוך אינטראקציה עם הסטודנטים

חיזוק הזהות החינוכית





מורים למדעים כבעלי מלאכה

המורים יודעים ומבינים את החומר

מבנים אותו 

מדגימים רעיונות מדעיים

בונים מיומנויות מדעיות

יודעים להעריך את רמת הידע והמיומנויות של התלמידים לפי הסטנדרטים שנקבעו



ההוראה כאמנות

מורים כיוצרי חוויות

?מה היו החוויות המשמעותיות עבורם

?איך ההבנה שלהם של חומר הלימוד השתנתה

?איך הם יכולים לקחת פעילות מדעית וליצור ממנה חוויה משמעותית

?אילו פעולות רפלקטיביות ניתן ליצור

?כיצד מייצגים הבנה משמעותית או שינוי בהבנה

?איך מחברים את הפעילות לחומר הלימוד

?כיצד מעריכים למידה כזאת



מעצימים \איך מחנכים 
?מורים למדעים


