
 

 

 מהי חשיבה ביקורתית ומדוע היא חשובה? 

  על החניכים לא לקבל הכל כמובן מאליו, חשוב לתהות ולשאול שאלותמסר: 

   עבודה אישית  ראשונה:מתודה 

 .1שולחים לחניכים את קטע הקריאה ואת השאלון בנספח מס' 

 ציירו/יצרו הממחישה את הקטע.החניכים יקראו את קטע הקריאה ויעלו תמונה שהם 

לאחר סבב שיתופים, יענו החניכים יחד עם המדריך על השאלות בנספח, כל חניך יענה על 

 שאלה אחרת בסבב שיקבע המדריך.

 'המשקפיים הביקורתיות'. –בסוף, יעלו החניכים תמונה עם פילטר של משקפיים 

צרכי הקבוצה ובהתאם לסוגיות אפשר להתאים את קטע הקריאה לפי הערות למדריך: 

 ספציפיות שרוצים לטפל בהן.

הדוגמא תהיה מחיי היומיום של החניכים כדי להמחיש להם שאנו עם זאת, חשוב ש

 מעודדים חשיבה ביקורתית גם 'בתוך הבית'.

  | עטים בצבעים  :ציוד | 1נספח מס'   נספחים: |דק'  20   זמן:

 דיון בשאלה :מתודה שנייה

יציג את הביקורת שהוא גיבש כלפי הנושא שנבחר במתודה הראשונה. לאחר מכן ישאל  כל אחד 

המדריך 'מהי חשיבה ביקורתית, מדוע היא חשובה ומתי נכון להפעיל אותה'. חשיבה ביקורתית  

תלויה בנו ולא תמיד יבקשו ממנו להפעיל אותה לכן חשוב שנדע לשאול שאלות על המציאות ולחשוב  

 ולא בהכרח כפי שמצופה ממנו.  כפי שאנחנו באמת

חשיבה ביקורתית היא לא להיות אנטי אלא להטיל ספק, לחשוב על הרעיון שעומד  הערות למדריך:  

מאחורי הדברים, לא להיות 'תמימים' ונתונים להשפעה באופן מוחלט. חשוב לשמוע דעות נוספות 

 אך גם לצבור ידע ולגבש דעה עצמאית. 

חשוב שהחניכים יתרגלו חשיבה ביקורתית בפועל, גם   ה:נקודות חשובות להצלחת הפעול

 בפעולות אחרות. חשוב לעודד את החניכים לחשיבה עצמאית ולא להישאר בגבולות המוכר והידוע.  

   |דק'  10   זמן:

  



 

 

 שאלון שיטת הלימוד בבית הספר 

 

האם היית משנה משהו בשיטת הלימוד הקיימת בבית הספר? אם כן מה? 
_________________________________________________ 

מה אתה אוהב שהמורים עושים בשיעורים בבי"ס? 
__________________________________________ 

 ומה אתה לא אוהב?_____________________________________

ר להעביר שיעור בדרך אחרת? איזו? האם אפש
_________________________________________________ 

האם לתלמידים יש גם מה להוסיף לשיטה, או רק למורים? 
_________________________________________________ 

האם התלמיד יכול להשפיע על תוכן השיעור? 
_________________________________________________ 

האם שיטה אחרת יכולה להצליח? אם כן איזה? 
_________________________________________________ 

מה היתרונות של השיטה הקיימת? 
__________________________________________________ 

 מה החסרונות של השיטה? ________________________________

 ית לדעתכם? _____________________________מהי חשיבה ביקורת

 למה חשיבה ביקורתית חשובה? ______________________________



 

 

  

 קטע על שיטת הלימוד בבית הספר: 

שיטת הלימוד ברוב בתי הספר כיום מבוססת על מערכת שעות מוגדרת, שלתלמידים אין זכות 
עשר מקצועות שונים, ולכל מקצוע -שהבחירה ושליטה עליה. התלמידים בישראל לומדים חמי

מוקצות מספר שעות לימוד שבועיות קבועות. השיעור לרוב הוא פרונטלי: המורה מעביר ידע 
והתלמידים מקבלים את הידע )כלומר, הידע נמצא אצל המורה(. בתום תקופה מוגדרת מראש 

 )מחצית או סמסטר( התלמידים נמדדים במבחנים שמראים את רמת הידע שלהם.

 

 


