
מדע אזרחי בלימודי הביולוגיה



מדע אזרחי

שילוב אזרחים בביצוע מחקר מדע

אלא נגיש לכלל הציבור, המדע אינו נחלתם של יחידי סגולה



אזרחיםולמדעתרומה ל

או  /עזרה באיסוף נתונים ו

ניתוחם במיוחד במחקרים  

הדורשים איסוף כמויות  

משטח , גדולות של נתונים

גיאוגרפי נרחב

השתתפות פעילה במחקר•

למידה של נושא חדש•

תרומה למדע•

הצטרפות למעגל חברתי של •

העוסקים במדע



אזרחימדע
הספרבבית

T C S S

-מרכז המצוינות המחקרית מדע אזרחי בבית הספר הינו מרכז בין

המרכז  . אוניברסיטאי הכולל חוקרים מאוניברסיטת חיפה והטכניון

2017הוקם באוקטובר 



?אזרחימדעלמה

(Raddick et al., 2009, Shirk et al., 2012)

מדע

חברה

מדע
אזרחי

משתתפים

(הפרטרמת)

במחקרסיוע❑

נתוניםבאיסוףעושר❑

חדשיםמדעייםגילויים❑

קהילהבניית❑

מדיניותעלהשפעה❑

במדעהציבורמעורבות❑

הישגותחושתהנאה❑

ומיומנויותידערכישת❑

חקרתהליכיהבנת❑



"מדע אזרחי בבית הספר"חזון המרכז למצוינות מחקרית 

שלפריצהכיצדבוחןTCSSהמחקריתהמצוינותמרכז

והחברההספרביתוביןהספרביתבתוךמסורתייםגבולות

היוצרתבגישהזאתעושיםאנו.משמעותיתלמידהמעודדת

,ואזרחיםמדענים,מורים,תלמידיםביןעמוקיםקשרים

מדעיתאוריינות,פורמאליתובלתיפורמאליתלמידה

,ספריותביתוחוץספריותביתלמידהסביבות,ומתמטית

מסוגיםטכנולוגיותבין,ודיגיטאלייםפיזייםלמידהמרחבי

.חינוךוחוקריהוראהעובדיובין,שונים



המרכז לקידום  
מדע אזרחי  
בבית הספר
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יש גם פרויקטים נוספים

רטר'קבוצת צ–פרויקט הצניפות •

בר אילן–הוולבכיהפרויקט •





?איפה ניצן לשלב את המדע האזרחי בהוראת הביולוגיה

התאמה לבית , יחסי גומלין, מינים פולשים–נושאים אקולוגיים •
שינוי אקלים ושינוי פיזור האורגניזמים, גידול

מעקב און ליין, הוולבכיהפרויקט –למידה של שיטות מחקר •

חלק מסיור אקולוגי•

מבוא לביולוגיה•

קדם ביוחקר•

ביוחקר•

פיתוח לומד עצמאי•



הביוחקרבמסגרתאזרחימדעשלפרויקטיםשילוב



לא כל נושא של מדע אזרחי מתאים לביוחקר

TCSSמרכזבמסגרתבעיקר, בארץמתבצעהפרויקט•

העלאת הנתונים למאגר הנתונים  )הביוחקר יכלול תרומה למדע האזרחי •
וגם חקר שהתלמידים מבצעים בעצמם( המשותף או מה שנדרש

(כיתהבכלקבוצות 1-2ליאושר)כיתתיפרויקטאינוהפרויקט•



כל פרויקט בביוחקר ישלב

הבנת רכיבי המחקר המדעי ותהליך החקר המדעי-

מימוניות המחקר המדעי   -

שיטות המחקר המדעי-

קריאת מאמרים ומידע רלוונטי על הנושא  -

י הקבוצות"בחירת שאלת החקר ע-

בחירת שטח עבודה מתאים והכלים המתאימים לחקר-

תצפיות על כל רכיביהם/תכנון וביצוע ניסוי-

איסוף פעיל של נתונים  -

שיתוף הנתונים  -

(אם קייםמאגר נתונים השוואה ל)עיבוד וניתוח הנתונים -

עבודה כתובה-

http://www.birdsbase.com/bbis_test/heb/user.jsp?id=6D6F747469434074617565782E7461752E61632E696C




TCSSידיעלהמוצעהתהליך



מדע אזרחי בקהילות המורים

הקהילות בטכניון שמה דגש על שילוב המדע האזרחי  -השנה קהילת מובילי מובילי●

.  בהוראת הביולוגיה

:חברי קהילת המובילים התנסו ב●

(טכניון, מיכל דביר' בהובלת דר)חקר של נושאים מגוונים של מדע אזרחי ○

'  דרבהדרכת-סיור בבתי גידול כבסיס לאיסוף נתונים ' השדה לחקר'מ○

(אוניברסיטת חיפה, דוידסוןאחיעד

(בהנחיית נעמי רייבשטיין)שמונחים בטכניון ' מדע אזרחי'חשיפה לכל נושאי ○

המובילים יצרו דף עמדה●



מדע אזרחי בקהילות המורים

. בשנה הבאה תפתח קהילה מדע אזרחי בטכניון●

תהיה הגדרת גבולות ( הראשונית)בשנה הבאה תפתח קהילת מדע אזרחי שמטרתה ●

המסגרת של שילוב המדע האזרחי בהוראת הביולוגיה בכלל ובביוחקר בפרט

המורים שישתתפו בקהילה יישמו את תוצרי הקהילה בכיתתם●

להרשמה לקהילה



תודה רבה על השתתפותכם


