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 תקציר מנהלים
 פתחויות ( היו מקור לתגליות מעוררות השראה והתSTEMמאז הקמת האומה, מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה )

טכנולוגיות משנות מציאות, שעזרו לארצות הברית לפתח את המשק התחרותי ביותר בעולם ולשמר את השלום 
בכל העולם, ועמו התחרות על כישרונות מדעיים וטכניים. . קצב החדשנות צובר תאוצה עוצמתה הטכנולוגיתבאמצעות 

כוללני ואפקטיבי  סיסטם-אקוהיום יותר מתמיד, יכולתה של ארצות הברית לחדש, לצד שגשוגה ובטחונה, תלויים ב
; עצם התפקוד STEMתלויה יותר ויותר באוריינות  21-. גם הצלחתו של יחיד בכלכלה של המאה הSTEMלחינוך 

יכולת להשתמש במכשירים  תח מושכל בעולם המאופיין בטכנולוגיה מתוחכמת יותר ויותר דורשכצרכן וכאזר
 כמו למשל הסקה מבוססת ראיות. STEMדיגיטליים וכישורי 

 

בין עצמו התפתח מסט של דיסציפלינות חופפות לכדי גישת למידה ופיתוח כישורים משולבת ו STEMאופיו של חינוך 

זו כוללת את הוראת המושגים האקדמיים באמצעות יישומים מהעולם האמיתי ומשלבת  יותר. גישה חדשהתחומיות 
לית בבתי ספר, בקהילה, ובמקום העבודה. היא מבקשת להקנות מיומנויות דוגמת אלית ובלתי פורמאלמידה פורמ

בסיסיים  STEMחשיבה ביקורתית ופתרון בעיות לצד כישורים רכים דוגמת שיתוף פעולה ויכולת הסתגלות. מושגי 
חיוניות להכשרה מקדמיות המאחר שהם דרישות  -בחינוך היסודי והעל יסודי  -נלמדים בצורה מיטבית מגיל צעיר 

טכנית בקריירה, ללימודים מתקדמים במכללות ובאוניברסיטאות, ולשיפור כישוריו הטכניים של אדם במקום 

יערבו בהכרח את  STEMושיפור העובדים במקצועות  העבודה. שיפור האוריינות הדיגיטלית הכוללת של האמריקנים
 בארה"ב. STEMכל מיזם 

 

. לשם כך, ישתף פעולה עם בעלי עניין בכל הרמות ויפעל STEMלי ימלא תפקיד מפתח בקידום חינוך אהממשל הפדר

-לתת, במיוחד נשים וקבוצות אחרות שזוכות STEMלהסרת מחסומים שניצבים בפני המבקשים קריירות בתחומי 

לעתיד חזון לית לחמש השנים הבאות המבוססת על אייצוג בתחומים אלה. בהתאם לכך, דוח זה מציג אסטרטגיה פדר

איכותי, וארצות הברית תהיה המדינה המובילה  STEMלכל האמריקנים תהיה גישה לכל אורך חייהם לחינוך שבו 

ארצי -יאה דחופה לפעולה לשיתוף פעולה כללדוח זה הוא קר. STEMבעולם באוריינות, חדשנות ותעסוקה בתחומי 
בעודה מתכננת באופן  STEMמעין "כוכב צפון" עבור קהילת  -ים, קהילות ומעסיקים ורעם לומדים, משפחות, מ

 קולקטיבי את הנתיב להצלחה של האומה.

 

 החזון ימומש על ידי השגת שלושה יעדים שאפתניים:
בסיסיים, לרבות  STEMיש להבטיח לכל אמריקני הזדמנות ללמוד מושגי   STEMבניית יסודות חזקים של אוריינות 

יהיה מצויד טוב יותר להתמודדות עם  STEMחשיבה חישובית, ולרכוש אוריינות דיגיטלית. ציבור בעל ידע בתחומי 
 שינויים טכנולוגיים מהירים ויהיה מוכן טוב יותר להשתתף בחברה האזרחית.

איכותי לכל אורך חייהם,  STEMומתן גישה לכל האמריקנים לחינוך   STEM-כללה בהגברת הגיוון, השוויון והה
. מלוא היתרונות של STEMייצוג בתחומי ובמשרות -במיוחד לאלה שבעבר לא זכו לשירותים הולמים ויש להם תת

 של האומה ימומשו רק לאחר השגת יעד זה. STEMמיזם 
בעלי השכלה אקדמאית ועובדים במקצועות שמצריכים  STEMעובדי  -לקראת העתיד  STEMהכנת עובדי 

על ידי יצירת חוויות למידה אותנטיות שמעודדות את הלומדים ומכינות אותם  -מיומנויות שאינן דורשות תואר אקדמי 
. כדי לשמור על בסיס החדשנות של האומה שתומך במגזרים חשובים במשק, ובשביל גילוי STEMלקריירות בתחומי 

דעיות ויצירת הטכנולוגיות של העתיד, יהיה צורך במאגר כישרונות מגוון של אמריקנים בעלי ידע בתחומי התגליות המ
STEM .שהוכנו לעבודות העתיד 
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לית מבוססת על ארבעה נתיבים המייצגים סט גישות משולבות, שלכל אחת מהן סט יעדים אהאסטרטגיה הפדר

 השגת יעדים אלה. שיקבלו תעדוף לשםליות אספציפי ופעולות פדר

 

מסלול זה מתמקד בחיזוק קשרים קיימים ובפיתוח קשרים חדשים בין פיתוח והעשרת שותפויות אסטרטגיות. 

מוסדות חינוך, מעסיקים וקהילותיהם. פירושו של דבר חיבור בין בתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות, ספריות, 
שמרחיבות ומעשירות את המסע  STEMסיסטם לקידום -אקומוזיאונים ומשאבים קהילתיים אחרים על מנת לבנות 

החינוכי ומסע הקריירה של כל אחד מהלומדים. פירושו של דבר גם לערב את הלומדים בחוויות למידה תוך כדי עבודה 
אצל מעסיקים מקומיים, התמחויות, חניכויות והתנסויות במחקרים. שותפויות אסטרטגיות פירושן גם בחינת 

ליים, ולשלב תכניות לימודים באופן שיאפשר אליים ובלתי פורמאמודים פורמהזדמנויות בקהילה החינוכית לשלב לי
להשלים את תכניות לימודי הליבה האקדמיים והלימודים הטכניים היישומיים כהכנה לקראת לימודים  תלמידיםל

תח ולפ STEMגבוהים. ביחד, המטרות הנכללות בנתיב זה יכולות לעזור לשמר את הלומדים שמתעניינים בתחומי 
 כישרונות איכותיים עבור מעסיקים מן המגזר הפרטי והציבורי כאחד.

 

נתיב זה מתמקד בבעיות מורכבות מעולם המציאות בנקודות ההתכנסות של הדיסציפלינות.  תלמידיםלערב את ה

ליותר משמעותית ומעוררת  STEMובאתגרים שדורשים יוזמה ויצירתיות ובדרך זו הוא מבקש להפוך את למידת 
כגון דיספליניות  –חוצות . הוא מקדם חדשנות ויזמות על ידי הפעלת הלומדים בפעילויות תלמידיםאה בעיני ההשר

, בהם המשתתפים נדרשים משחקלמידה מבוססת פרויקט, ירידי מדע, מועדוני רובוטיקה, אתגרי המצאה או סדנאות 

המתקשים  תלמידיםהוא מבקש לעזור ל לזהות ולפתור בעיות תוך שימוש בידע ובשיטות מדיסציפלינות אחרות.
, על ידי שימוש בשיטות הוראה חדשניות ומותאמות. STEMמתמטיקה, שהינה לא פעם מכשול שניצב בפני קריירות ב

מטרה נוספת היא ללמד את הלומדים להתמודד עם בעיות תוך שימוש בדיסציפלינות מרובות; לדוגמה, לימוד מדעי 
מטיקה בסיסית, סטטיסטיקה ומדעי המחשב כדי לבחון בעיה חברתית. פעילויות אלה הנתונים על ידי שילוב בין מת

 ובהכנת האמריקנים למקום העבודה המתפתח במהירות. STEMבעלת ידע  האוכלוסיימסייעות ביצירת 

 

אמץ נתיב זה מכיר באופן שבו התקנים דיגיטליים לחלוטין והאינטרנט שינו את החברה ומלבנות אוריינות חישובית. 
אסטרטגיות שמעצימות את הלומדים לנצל ככל האפשר את השינוי הזה. הוא מכיר בכך שאוריינות דיגיטלית מעצימה 
אנשים ומעניקה להם את הכלים הדרושים למציאת מידע, למענה על שאלות ולשיתוף רעיונות, וכי עליהם להבין איך 

קדם את החשיבה החישובית כמיומנות קריטית להשתמש בכלים אלה בצורה אחראית ובטוחה. נתיב זה ממבקש ל
לעולם המודרני. חשיבה חישובית, ובכללה מדעי המחשב, אינה מסתכמת בשימוש יעיל בהתקני מחשוב ותו לא; במובן 
הרחב יותר, פירושה פתרון בעיות מורכבות עם נתונים, מיומנות שאפשר ללמוד מגיל צעיר. היא מחפשת להרחיב את 

דיגיטליות להוראה וללמידה, מאחר שהן מאפשרות ללמוד בכל מקום ובכל עת; לאפשר הוראה  השימוש בפלטפורמות
מותאמת לאופן שבו כל אדם לומד בצורה היעילה ביותר; ויכולה להציע למידה יותר אקטיבית ומערבת באמצעות 

רי ההישגים הקיימים פעילויות מבוססות סימולציה או חוויות של מציאות מדומה. כלים אלה יכולים לצמצם את פע
ליות ולהציע הזדמנויות לרכישה מהירה של מיומנויות שונות או שדרוג מיומנויות קיימות אבמסגרות חינוך פורמ

 במקום העבודה.

 

לי להשתמש בשיטות ובקבלת החלטות אנתיב זה מחייב את הממשל הפדרלפעול תוך שקיפות ואחריות דיווח. 

 STEM-. שיטות משלימות של בעלי עניין אחרים בSTEMהשקעות ובפעילויות פתוחות ומבוססות ראיות בתכניות, ב
לעקוב ביחד אחר ההתקדמות לקראת השגת היעדים הלאומים המשותפים של תכנית  סיסטם-אקויקלו על כל ה

 אסטרטגית זו.

 

ם, מעסיקים וקהילות ולהעצים אותם לתועלתם של הלומדים ורילארבעת הנתיבים האלה יש פוטנציאל להמריץ מ
בכל הרמות ושל החברה בכללותה ולהבטיח את מימוש החזון המשותף למנהיגות אמריקנית באוריינות, חדשנות 

 .STEMוהעסקה בתחומי 
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 איכותי  STEMלכל האמריקנים תהיה גישה לכל אורך חייהם לחינוך 
 ת תהיה המדינה המובילה בעולם באוריינות,וארצות הברי

 .STEMחדשנות ותעסוקה בתחומי 

 באמריקה STEMחזון לחינוך 

( היסודות לגילויים STEMלכל אורך ההיסטוריה האמריקנית, היו המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה )
חזק חיברו את האומה לרשת החשמל, רתמו את כוח האטום,  STEMולחדשנות טכנולוגית. אמריקנים עם בסיס 

שלחו אנשים לירח וגשושיות למאדים, פיתחו את האינטרנט, תכננו מחשבים שנכנסים לכיס, יצרו מכונות הדמיה 
שחושפות בפנינו איך הגוף פועל ופענחו את הגנום האנושי. הישגים מדהימים אלה שינו את החוויה האנושית, עוררו 

 .STEMבקרב דורות רבים ועודדו תמיכה ציבורית חזקה בחינוך ומחקר השראה 

 

קצב החדשנות העולמית צובר תאוצה לצד התחרות על כישרונות מדעיים וטכניים. כיום, השגשוג הכלכלי והביטחון 

הלאומי של ארצות הברית מתבססים יותר ויותר על יכולתה לחדשנות מדעית וטכנולוגית מתמשכת. בסיס החדשנות 

 –משותפים  STEMים בענייני ויעדי חינוך הלאומי של אמריקה תלוי יותר מתמיד בשיתוף פעולה חזק וחוצה מגזר

באיכות גבוהה לאורך כל תקופת חייהם.  STEMשיוכל לספק לכל האמריקנים גישה לחינוך  - STEMסיסטם של -אקו
בסיסית לכולם חיונית כדי להכשיר את כוח העבודה המגוון שנחוץ לארצות הברית כדי  STEMיצירת נתיב לאוריינות 

 שנהיה יותר ויותר תחרותי ומונע על ידי טכנולוגיה מתקדמת.להוביל ולשגשג בעולם 

 

התפתח ממקבץ נוח של ארבע דיסציפלינות חופפות לכדי בסיס ידע מלוכד  STEMהשנים האחרונות, חינוך  25-ב
-הטוב ביותר מספק גישה אינטר STEM. חינוך 21-לכלכלה של המאה ה ותומגובש יותר וסט מיומנויות קריטי

 תלמידיםדיסציפלינרית ללמידה, שבה מושגים אקדמיים קשוחים משולבים עם יישומים מהעולם האמיתי ו
בהקשרים שעושים חיבורים בין בית ספר, קהילה, עבודה והעולם הרחב. מנהיגים בחינוך  STEM-משתמשים ב

STEM תחומי הלימוד מעבר לשילוב של ארבע הדיסציפלינות,  ממשיכים להרחיב ולהעמיק את היקפו, להגדיל את
מודרני מקנה לא רק מיומנויות כגון חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות,  STEMולכלול גם אומנויות ומדעי הרוח. חינוך 

 חשיבה מסדר גבוה, תכנון והסקה, אלא גם יכולות התנהגותיות כגון התמדה, סתגלנות, שיתוף פעולה, ארגון ואחריות.

 
האמריקני מורכב ממערך של ארגונים מהסקטור הציבורי והפרטי כאחד המספקים חינוך והכשרה  STEMמיזם 

מתבצעים עוד לפני גיל גן  STEMבאינספור דרכים ומנהלים מחקר ופיתוח )מו"פ( בכל מגזרי המשק. חינוך והכשרת 
דוקטורט; -ם לתואר ראשון ועד לפוסטהלימודים; מהלימודי ת; בבית הספר וגם אחרי שעו(preK-12ועד לתיכון )

ובאמצעות חינוך טכני, התמחויות, חניכויות, מכללות קהילתיות ותכניות להסבה מקצועית. למרות שמערכת החינוך 
preK-12 לי ממלא תפקיד אבארצות הברית היא בראש ובראשונה אחריות המדינה, המקום והשבט, הממשל הפדר

כלל זה תומך ומפיץ את התגליות העדכניות ביותר של דברים שמסייעים בהוראה חשוב בטיפוח מצוינות חינוכית, וב
ליות תומכות בתכניות חינוך ופיתוח כוח עבודה ומקיימות את מיזם אובלמידה ובאפשור גישה שווה. סוכנויות פדר

יבור ומעורר תיכונית ומו"פ, לרבות מו"פ שלוכד את דמיון הצ-המו"פ הלאומי באמצעות תמיכה מתמשכת בהשכלה על
 .STEMהשראה בקרב הדור הבא של לומדי 
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 STEMֻמצבו של חינוך 

מערכת ההשכלה הגבוהה של ארצות הברית היא מושא לקנאה בעולם, מספקת תארים ראשונים ושניים בתחומי 
STEM  תלמידיםועורכת מחקרים שהנם המנוע לשגשוג ולביטחון האמריקני. המנוע הזה תלוי במאגר מגוון של 

נהיות חשובות יותר ויותר לכל מסלולי  STEMמוכנים כראוי. גם עבור מי שאינם מכוונים להשכלה גבוהה, מיומנויות 
כגון חשיבה חישובית, מציאת בעיות  STEMהקריירה ולכל בני האדם כדי להצליח לכל אורך חייהם. מיומנויות 

ופתרונן, וחדשנות, קריטיות לאנשים שעובדים כדי לייצר מוצרים חכמים יותר, לשפר בריאות ולשמור על בטחון 
האומה, והמיומנויות האלה הן נכסים יקרי ערך בתחומים רבים אחרים ובקטגוריות עבודה אחרות. כדי להצליח, 

ואמריקנים שידעו להתמצא בעולם שמיום ליום נהיה יותר ויותר  STEMי בעל ידע דרושים לאומה כוח עבודה מודרנ
 עתיר טכנולוגיות, דיגיטלי ומחובר.

 

איכותי צריך להיות נגיש לאמריקנים בכל הגילים, רקעים, קהילות ונתיבי קריירה,  STEMמתוך הכרה בכך שחינוך 
, עם דוגמאות רבות להצלחה. STEMינוך וההכשרה עובדים כדי לשפר את הח STEMשל  האקוסיסטםארגונים מכל 

ליות תומכות אליות. השקעות פדראוכוננו תכניות למידה בלתי פורמ STEMברחבי המדינה הוקמו בתי ספר ממוקדי 
בכל קבוצות הגיל וסביבות הלמידה. עסקים, ארגונים ללא כוונות רווח וחברות  STEMבמגוון רחב של פעילויות חינוך 

, הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית. הצלחות אלה יוצרות את STEMו תכניות לתמיכה בלומדי מקצועיות בנ
ודואגות לכך שארצות הברית נשארת תחרותית  STEMהיסודות שעליהם יש לבנות שיפורים נחוצים מאד בחינוך 

 בעולם.

 

, בעשרים השנים (National Science Boardשל הקרן הלאומית למדע ) ,2018מדע והנדסה לשנת  מדדיפי על 

הבסיסיות של האמריקנים אך הן מוסיפות לפגר אחרי מדינות רבות  STEMהאחרונות נרשם שיפור צנוע במיומנויות 
אמריקנים נטו עדיין לקבל ציון נמוך מהממוצע הבינלאומי  15, בני 2015 - 2006בין השנים  ,מדדיםהאחרות. לפי 

ווה לממוצע או מעט יותר גבוה ממנו בכישורי מדע. מנתונים עדכניים ממבחן בכישוריהם במתמטיקה, וציון ש

מוכנים לקורסים שבדרך כלל  20%שתלמידי תיכון המעוניינים בלימודים במכללה נוהגים להיבחן בו עולה כי רק 
הן: כמקצוע לימוד עיקרי. מדינות אחרות מצליחות טוב יותר בהכנת תלמידי STEMנדרשים בלימודים בתחומי 

השנים האחרונות, הודו וסין עקפו את ארצות הברית במספר התארים הראשונים במדעים  15-מראים כי ב מדדיםה
 25%( שהוענקו בהן. ביחד, שתי המדינות האלה העניקו כמחצית מכלל התארים, כשהודו העניקה S&Eוההנדסה )

בלבד  10%האמריקנים במדעים והנדסה היוו ל הגלובלי. לשם השוואה, תארים ראשונים ומהסך הכ 22%וסין העניקה 

 ממשיך לצמוח. STEMל הגלובלי, בעוד שהביקוש ממעסיקים אמריקנים לבוגרים עם תארי וסך הכהמ

 
בארצות הברית ממשיכה לגדול בקצב מהיר יותר מאשר ההעסקה בתחומים אחרים, ועובדי  STEMהעסקה בתחומי 

STEM בלים מקביליהם שאינם עובדים במשרות מקבלים משכורות גבוהות יותר מאלה שמקSTEM בעלי תארים .
למרות הערך והחשיבות של  ובין שלא. STEMנהנים משכר גבוה יותר, בין שהם עובדים בעיסוקי  STEMבתחומי 
. STEMאו ולא כולם זוכים לייצוג שווה בתחומי  STEM, לא לכל האמריקנים יש גישה שווה לחינוך STEMכישורי 

שחורים או אפריקנים אמריקנים, היספנים או לטינים  -עם מוגבלויות, ושלוש קבוצות גזע ואתניות נשים, אנשים 

 ייצוג משמעותי בחינוך ובתעסוקה בתחומי המדעים וההנדסה.-זוכים לתת -ילידי אלסקה  ואינדיאנים אמריקנים או
מכוח העבודה  30%-הוות פחות מאף כי נשים מהוות מחצית מהאוכלוסייה, הן מ אינדיקטורים,כפי שגם דווח ב 

STEMבלבד מכוח  11%מהאוכלוסייה אך מהוות  27%ייצוג מהוות -. באופן דומה, קבוצות אתניות וגזעיות עם תת
. STEM. גם אנשים עם מוגבלויות ויוצאי צבא נתקלים במחסומים להשתתפות בחינוך ובמשרות STEMהעבודה 

מיליון האמריקנים  24אוגרפי שמשפיע על גישה; לדוגמה, מבין ייון גשוו-אמריקנים מכל הרקעים עשויים לחוות אי
  חיים בקהילות כפריות או שבטיות. אף כי גישה משופרת לחינוך 83%שאין להם גישה לשירותי פס רחב בסיסיים, 

STEM  כשלעצמה לא תיצור ייצוג שווה בתחומיSTEMהרי שגישה שווה היא ,    
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 National Academies ofיותר מעשר שנים של מחקרים של האקדמיה הלאומית למדעים, הנדסה ורפואה )

Sciences, Engineering, and Medicine מתעדות את הצורך להכין את הלומדים למשרות של העתיד ולזהות מגוון )
בשנה האחרונה לבדה, תכניות אסטרטגיות  .בארה"ב STEMשל חינוך  סיסטם-אקואתגרים והזדמנויות בתוך ה

בהשגת יעדים לאומיים בתחומים שונים, לרבות ביטחון  STEMליים הצביעו על חשיבותו של חינוך אודוחות פדר

ממשיך להיות  STEMוייצור מתקדם. אין ספק שחינוך  לאומי, בינה מלאכותית, אבטחת סייבר, מדעי המידע הקוונטי,

 רצות הברית.עדיפות משמעותית עבור א

 
 לית לחמש השנים הבאותאאסטרטגיה פדר

לחוק  101ועונה על הדרישות של סעיף  STEMמסמך זה מציג את התכנית האסטרטגית החמש שנתית לחינוך 

America COMPETES Reauthorization Act  לית לשוויון א. תכנית זו מחזקת את המחויבות הפדר2010משנת
הארצית באמצעות שיתוף פעולה כלל ארצי עם לומדים,  STEMוגיוון, לשיטות מבוססות ראיות, ולקשר עם קהילת 

היא   לית בחמש השנים הבאות,אים, מנהיגי קהילה ומעסיקים. מעבר להכוונת פעולות הסוכנות הפדרורמשפחות, מ
לי מעודד אנת נתיב להצלחה קולקטיבית. הממשל הפדרכ"כוכב הצפון" בעודה מתכנ STEMנועדה לשמש את קהילת 

מכל הארץ לתמוך ביעדיה של התכנית באמצעות הפעולות שלהם, כפי שהן מסוכמות בחלקו  STEMבעלי עניין בחינוך 
 האחרון של מסמך זה )אסטרטגיה לשיתוף פעולה ארצי(.

 

 STEMהרחב של חינוך סיסטם -ם את האקומבעלי עניין המייצגי תנרחבתשומה תכנית אסטרטגית זו היא תוצאה של 
לרבות את  -לית אובלתי פורמ ליתאלית, מדינית, טריטוריאלית, שבטית ומקומית; ציבורית ופרטית; פורמאפדר -

STEM Education Advisory Panel.  האסטרטגיה מיישרת מחדש את הפוקוס של תכניות חינוך, השקעות ופעילויות
STEM לית, בהתאם לעדיפויות ולצרכים של הממשל ושל קהילת אשל הסוכנות הפדרSTEM  ,הארצית. בהתאם לכך

מעסיק שמובילות ללמידה תוך כדי -התכנית משקפת תחומי דגש מרובים חדשים ומחודשים, כגון שותפויות חינוך
בין עבודה ופיתוח של כוח העבודה הטכני המיומן של אמריקה. היא מדגישה את החשיבות של בניית קשרים 

לית, ובין קהילות. היא מדגישה את הצורך בחדשנות אלית ובלתי פורמאדיסציפלינות לימודים, בין השכלה פורמ
וחינוך ליזמות, את הערך של יכולות אוניברסליות של חשיבה חישובית, את כוחם של כלים חינוכיים דיגיטליים, ואת 

ליות לשקיפות ואחריות אמחויבותן של הסוכנויות הפדרהצורך באוריינות דיגיטלית. לבסוף, תכנית זו מדגישה את 
 דיווח ביישום אסטרטגיה זו ובדיווח על ההתקדמות והתוצאות.

 

 STEMלכל האמריקנים תהיה גישה לכל אורך חייהם לחינוך לעתיד שבו חזון תכנית אסטרטגית זו מבוססת על 

חזון זה . STEMאיכותי, וארצות הברית תהיה המדינה המובילה בעולם באוריינות, חדשנות ותעסוקה בתחומי 

 יושג על ידי פעולה להשגת שלושת היעדים הבאים המייצגים כוונות שיש לשאוף להשיגן כאומה:
 STEMבניית יסודות חזקים של אוריינות   <

 STEM-הגברת הגיוון, השוויון וההכללה ב  <
 לקראת העתיד STEMהכנת עובדי   <

 
בעת תכנון האופן שבו ניתן יהיה להגשים יעדים אלה, התברר שגישות ויעדים זהים רבים נחוצים כדי לטפל ביעדים 

. להפיכת החשיבה STEMרבים. לדוגמה, כל שלושת היעדים יפיקו תועלת מהגברת מעורבותן של קהילות בחינוך 

עילויות החינוך תהיה השפעה רבה דומה אם תיעשה בצורה כוללנית. לפיכך, אינטגרלי של כל פ חלקהחישובית ל
 האסטרטגיה בנויה על ארבעת הנתיבים הבאים המייצגים סט גישות מצטלבות:

 לפתח שותפויות אסטרטגיות והעשרתן  •

•  

לערב 
 בנקודות ההתכנסות של הדיסציפלינות תלמידיםאת ה

 לבנות אוריינות חישובית  •

 לפעול תוך שקיפות ואחריות דיווח  •

 

כל אחד מהנתיבים כולל סט יעדים שמייצגים את העדיפויות שהממשל זיהה להצלחתה של תכנית זו. כל אחד 
לי מתכנן להשיג את היעד, וסט אמהיעדים כולל דיון בשאלה מדוע הוא חשוב מאד, סיכום האופן שבו הממשל הפדר

 האומה.עדיפות חיונית עבור 
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ליות אהתחלתי של פעולות מפתח שיניעו כל יעד קדימה. בתמצית המנהלים כלולה טבלה שמציגה אילו סוכנויות פדר

יתרמו לכל אחד מהיעדים החינוכיים. סוכנויות יזהו פעולות ספציפיות ומדידות נוספות בתכנית יישום שתפותח לאחר 

 פרסומה של אסטרטגיה זו.

 

ליות עדכניות, השקעות, או פעילויות שעולות בקנה אסוף, לאורכו של המסמך מובאים איורים המציגים תכניות פדרלב
ליות יכולות ללמוד על הזדמנויות שהן יכולות להצטרף אאחד עם היעדים. באמצעות דוגמאות אלה, סוכנויות פדר

עשויים למצוא השראה לתכנון מקומי או  STEMאליהן או לשכפל עם שותפים אחרים, ואחרים בקהילת החינוך של 
 אזורי.

 
 אמריקני STEMיעדים לחינוך 

ליות הכוונה מקיפה בתעדוף השקעותיהן ובפעילויות התיאום ושיתוף אשלושת יעדי התכנית מספקים לסוכנויות הפדר

 אסטרטגיה זו. הפעולה בין סוכנויות, ויכולות לשמש כמסגרת לקהילת בעלי העניין הארציים לתרום להצלחתה של

 STEMבניית יסודות חזקים של אוריינות 

חזק כדי להיות מעורבים באופן מלא  STEMהאומה חזקה יותר כאשר כל האמריקנים מפיקים מחינוך שמספק בסיס 

תלויה בגישה  STEM, אם יבחרו בהן. אוריינות STEMולתרום לקהילות שלהם, וכדי להצליח בקריירות קשורות 
עבור כל האמריקנים. אפילו מי שאפשר שלעולם לא יועסקו בעבודה  STEM-ללמידה איכותית ולאורך כל החיים ל

הפכו לדרישה  STEMועם טכנולוגיה שמתאפשרת בזכות  STEM, הבנה בסיסית ונוחות עם STEM-הקשורה ל

ומיומנויות פתרון בעיות שניתן להשתמש מלמד חשיבה  STEMמקדימה להשתתפות מלאה בחברה המודרנית. חינוך 
מעניקה ליחידים יכולת טובה יותר לבחור בחירות מושכלות לגבי  STEMבהן במיזמים רבים אחרים. אוריינות 

יהיה מצויד  STEMבריאות אישית ותזונה, בידור, תחבורה, אבטחת סייבר, ניהול פיננסי והורות. ציבור עם אוריינות 
מלא מחשבה ולפתור בעיות, להציע פתרונות חדשניים, ולהתמודד עם שינוי טכנולוגי מהיר, טוב יותר לערוך ניתוח 

 וחבריו יהיו מוכנים טוב יותר להשתתף בחברה האזרחית כמושבעים, מצביעים וצרכנים.

 STEM-הגברת הגיוון, השוויון וההכללה ב

כאשר לכל אנשי החברה תהיה גישה חזק רק  STEMאפשר יהיה לממש במלואם את היתרונות הלאומיים של בסיס 

ותהיה השתתפות הרבה יותר רחבה של מי שבעבר לא זכו לשירותים הולמים והיה להם ייצוג  STEMשווה לחינוך 

-ובתעסוקה. גוף מחקר גדול קבע כי ארגונים שהנם מגוונים מבחינת מגדר, גזע, מצב סוציו STEMחסר בתחומי 

ומספקים סביבה כוללת שמעריכה גיוון טוב יותר משמרים כישרונות,  "ב,וידת וכ אוגרפיה,יאקונומי, אתניות, יכולת, ג

 מעורבים ופרודוקטיביים יותר, חדשניים יותר, ובאופן כללי הם ארגונים בעלי ביצועים גבוהים יותר.

 

באיכות גבוהה אינן זמינות לכל הלומדים. אחד הגורמים המעכבים את מימושו של יעד זה  STEMכיום, הזדמנויות 
הוא הטיה מרומזת. גורמים נוספים המעכבים את השגת היעד הם אי שוויון בהתפלגות משאבי אנוש, משאבים 

אמריקנים ממוצא  חומריים ופיננסיים בין אמריקה הכפרית, העירונית והפרוורית. אחת ההשפעות היא תת ייצוג של
לטיני, ואמריקנים ממוצא אינדיאני או ילידי אלסקה בתחומי -אפריקני, היספנים או אמריקנים ממוצא אמריקני

STEM  בהשוואה להשתתפותם הכוללת בכוח העבודה. נשים במקצועות דוגמת מחשוב והנדסה זוכות לייצוג חסר
ריקני בכללותו. ניתוח אחד גילה כי אילו הייתה חשיפה דרמטי בהשוואה לשיעור ההשתתפות שלהן בכוח העבודה האמ

שוויונית יותר לחדשנות למי שמיוצגים בחסר, אפשר היה להשיג המצאות ופטנטים רבים נוספים, סטארטאפים 
ייצוג בקהילה, נשים -. אפילו במקרים שבהם אין להם תתעסקיים, חידושים חינוכיים והישגים מדהימים אחרים

ניתוח עסקי אחד מצא כי למרות שנשים עומדות בראשם  לדוגמה,. STEM-ם מול מכשולים להצלחה בומיעוטים ניצבי
השנים האחרונות  4-טכנולוגיה החדשות שהוקמו ב-חברות הביו 225מתוך  17-מכלל העסקים בארה"ב, רק ב 45%של 

 20נשים היו כהות עור. 4נשים כיהנו בתפקיד המנכ"ל, ורק 
 

אקונומי, שירות צבאי, רמת ההשכלה של ההורים, נכות, -, גזע, מגדר, אתניות, מצב סוציואוגרפיהיללא קשר עם ג
, STEMאתגרים לימודיים, וזהויות חברתיות אחרות, לכל האמריקנים מגיעה הזדמנות לשלוט במיומנויות ובשיטות 

לכך ששיטות חינוך וקווי  הן לשם הצלחתם הם והן לצורך התחרותיות של אמריקה. תכנית זו מגדירה ציפיות ברורות
 בכל הרמות צריכים לשלב ערכים של הכללה ושוויון ובמקביל לאסור הפליה. STEMמדיניות 



 
 
 
 

 קרן רש"ימסמך זה הוא חלק ממסמך אסטרטגי של הבית הלבן בתרגום של 
 STEMתכנון נתיב להצלחה: האסטרטגיה של אמריקה לחינוך 

 2018דצמבר 

 
 
 
 

 לקראת העתיד STEMהכנת עובדי 

חזק ומיומנויות כהכנה למשרות העתיד חיוניים כדי לשמר את  STEMמאגר כישרונות מגוון של אמריקנים לצד ידע 

בסיס החדשנות הלאומי שתומך במגזרי מפתח של המשק, ובכללם בחקלאות, אנרגיה, בריאות, טכנולוגיות מידע 

ותקשורת, ייצור, תחבורה, והגנה, לצד תחומים מתעוררים כגון בינה מלאכותית ומדעי המידע הקוונטי. מאז שנת 

אך עדיין יש מחסור בעובדים בתחומים מסוימים  ,STEMרשם גידול מספר התארים שהוענקו בתחומי , נ2000
מחסור בעובדים קיים גם  , כגון מדעי המחשב, מדעי המידע, הנדסת חשמל, ופיתוח תוכנות.STEMשדורשים תארי 

תואר ראשון כדי להיכנס  במקצועות שדורשים מיומנויות והכשרה, ורבות מהמשרות הפנויות האלה אינן מצריכות

הזדמנויות נוספות שיינתנו ללומדים לרכוש מיומנויות  STEM.לשוק העבודה, ובכל זאת מפיקות תועלת מהכשרת 
-מ 7לי, שבו אחד מתוך איוכלו להרחיב את אפשרויות הקריירה שלהם, לרבות קריירות בממשל הפדר STEMוגישות 

 STEM.ם ממלא תפקיד יליאמיליון עובדים פדר 2.1

 

חזקים, וכאשר  STEMחסון לעתיד יהיה בר השגה רק כאשר יהיו לאמריקנים יסודות  STEMהיעד של כוח עבודה 
. עובדי המחר הם הלומדים של היום, וחוויות הלמידה שמסופקות להם ישפיעו ישירות STEM-יושגו גיוון והכללה ב

ובאיזו מידה יהיו מוכנים לעשות זאת. רבים מאלה הבוחרים בקריירת  STEMעל כמה מהם יחליטו לבחור בקריירות 

STEM ליות והאחרות במו"פ ובהכשרת איפיקו תועלת מההשקעות הפדרSTEM לתואר ראשון  תלמידיםשתומכות ב

של  STEMושני, בטכנאים, בחוקרים בתחילת הקריירה, ובאחרים שבסופו של יום מרכיבים נתח גדול מכוח העבודה 

 ה.האומ
 
 

 מסלולים להצלחה
בנויה על ארבעת הנתיבים הבאים המייצגים סט גישות מצטלבות  STEMלית הזאת לחינוך אהאסטרטגיה הפדר

 עדיפות(:  להשגת שלושת היעדים )כל אחד מהם נתמך על ידי סט יעדי
ישויות כדי לטפח קשרים חדשים או לחזק קשרים קיימים בין לפתח ולהעשיר שותפויות אסטרטגיות   •

 חינוך ובין הקהילות הרחבות יותר שאותן הן משרתות.

כבמאמץ משולב  STEM-תוך שימוש בבנקודות ההתכנסות של הדיסציפלינות  תלמידיםלערב את ה  •

 לדבר משמעותי ומעורר השראה. STEMומורכב שמערבב דיסציפלינות והופך את לימוד 

ג במיומנויות חישוביות ושהגישה אליו היא שספו STEMבאמצעות חינוך לבנות אוריינות חישובית   •

 באמצעים דיגיטליים.

ליות שמיישמות את התכנית, תוך שימוש אבתוך סוכנויות פדרלפעול תוך שקיפות ואחריות דיווח   •

 יכולים לחקות. STEMבשיטות מבוססות ראיות והערכות שבעלי עניין אחרים של 

 

 לפתח ולהעשיר שותפויות אסטרטגיות

תועלת משותפויות אסטרטגיות שמתאימות בין המלומד והנלמד לבין מה שנחוץ בעבודה ובקהילה.  אמריקה תפיק
כדי לחבר טוב יותר בין ישויות חינוך, מעסיקים, והקהילות הרחבות יותר שאותן הם משרתים נחוצות שותפויות 

ודה ובין ההכנה מגזרים על מנת לטפח תקשורת ולהיטיב להתאים בין צורכי כוח העב-אסטרטגיות חוצות
 החינוכית.

שמאחדות בין מגוון  STEMשל סיסטם -ליות לעודד את שיתוף הפעולה של בעלי עניין באקואעל הסוכנויות הפדר
לי, מכללות קהילתיות אבלתי פורמורים בחינוך ה, משפחות, מpreK-12ליים: בתי ספר אפדר-רחב של שותפים לא

כלה גבוהה שהיו בעבר מיועדים לשחורים( ומוסדות להשכלה )מוסדות להש HBCUsלרבות  -ואוניברסיטאות 

מעסיקים, מלכ"רים, שירותים חברתיים, מוסדות דת, ארגונים לפיתוח כלכלי  -( HSIsגבוהה שמיועדים להיספנים )
של  סיסטם-אקו. וכוח עבודה, ומוזיאונים, ספריות, שירותי הכשרה וארגונים אחרים ללימודים לאורך כל החיים

STEM  שמחוברות לקהילה שמערבים בהן יחידים וארגונים יכולות למנף משאבים ומומחיות משותפים
אסטרטגיים בצורה אפקטיבית יותר ולהעניק תמיכה כוללת ורציפה כדי להכשיר את כוח העבודה של העתיד. חשוב 

העבודה נהיה יותר  ומעסיקים. עולם וריםגם להגביר את הלמידה ואת ההכשרה בעבודה באמצעות שותפויות בין מ
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ויותר תלוי בבתי ספר, מכללות, ומקורות הכשרה אחרים שיספקו בוגרים מוכנים לעבודה שיהיו בעלי מיומנויות 

טכנולוגיות, יכולת לשתף פעולה, ויכולות מציאת בעיות ופתרונן. על ידי עבודה ביחד כדי להסתגל לציפיות 
וכדי לעצב את תכנית הלימודים ואת ההדרכה, לשותפויות  ולסטנדרטים של מוכנות לקריירה שמשתנים במהירות

ים ומעסיקים יש אפשרות להשיג יותר ממה שיוכלו להשיג השחקנים האלה אם כל אחד מהם יפעל לחוד. ורבין מ

מפתחים לעיתים קרובות גישות שעשויות  STEM  החינוכית של סיסטם -לבסוף, אלמנטים שונים של האקו
ליות(, אך למעשה עשויות להיות אליות לעומת פורמאבת הלמידה )לדוגמה בלתי פורמלהיראות ספציפיות לסבי

 STEMיעילות בסביבות אחרות. שותפויות יכולות להיות אמצעי יעיל לשילוב שיטות טובות ביותר באופן שחינוך 
 יהיה בעקביות באיכות גבוהה בכל חוויות הלימודים.

 

 בנתיב זה כלולים שלושה יעדים:

 שמאחדות קהילות STEM סיסטם של-לטפח אקו  •

 ים ומעסיקיםורלהגביר הדרכות ולמידה מבוססת עבודה באמצעות שותפויות בין מ  •
 לשלב שיטות מוצלחות מכל תחומי הלימוד  •

 

 שמאחדות קהילות STEM סיסטם של-לטפח אקו 
ומחוצה לה, והן כוללות, בין לית אויחידים מתוך מסגרת החינוך הפורמ וריםמעורבים מ STEM סיסטם של-באקו

ליים; ספריות; אלי ומתקנים פדראהיתר, משפחות; מחוזות בית ספר; ממשל מדינה, מקומי ושבטי; הממשל הפדר
מוזיאונים ומרכזי מדע; מכללות קהילתיות, בתי ספר טכניים ואוניברסיטאות; קבוצות ומועדוני קהילה; קרנות 

ארוכות טווח, משותפות, בנות  STEMמתמקדות במשימות  STEM ם שלסיסט-ומלכ"רים; ארגוני דת; עסקים. אקו
קיימא וגמישות שמגשרות, משלבות, ומחזקות את הזדמנויות הלמידה המוצעות על ידי ארגונים ממגזרים שונים 

 אוגרפיים ויכוליםיאינם מוגבלים על ידי גבולות גסיסטם -בהשוואה לישויות מבודדות, בלתי תלויות. השותפים באקו
שיתפשטו ויהפכו ממקומיות  STEMלערב יחידים וארגונים במעורבות פיזית ווירטואלית כדי ליצור קהילות 

 לגלובליות.

 

. פקידים נבחרים, מנהלי בתי ספר ומכללות, STEM סיסטם של-כל בעל עניין שהוזכר במסמך יהיה תורם טבעי לאקו

סיסטם -אקודירקטורים של מלכ"רים, מנהיגי דת, ומנהלים עסקיים נמצאים לרוב בעמדה אידיאלית לארגן ולטפח 
ים בתוך בתי ספר ומחוץ להם שנמצאים בקשר עם מעסיקים ועם משפחות ורבמקומות שהן עדיין לא קיימות. מ

 שיועילו ללומדים.בנות מערכות תמיכה מקיפות יכולים לסיסטם -אקובאמצעות 

 

בריאה בונה קהילות  STEM סיסטם של-המעורבות הנרחבת והכוללנית שמתפתחת באמצעות שותפויות בתוך אקו
חזקות ומושכלות יותר, שמייצרות כוח עבודה מגוון יותר המצויד בכישורים הנדרשים למעסיקים המקומיים. קהילות 

ולהשתתף בהכשרות  STEMת יותר שמאפשרת ללומדים לבחור במסלולים שונים בחינוך אלה מספקות רשת תומכ

 יםמטפח STEM אקוסיסטמיםבמשך כל חייהם, ומנגישה קריירות טכניות לקבוצת אנשים מגוונת ורחבה יותר. 
ם האמיתי ים ומעסיקים לפיתוח משותף של תכניות לימודים שמשלבות בתוכן אתגרים של העולורשיתופי פעולה בין מ

 אקוסיסטמיםומיטיבות להכין אותם להצלחה בכוח העבודה העתידי.  STEMובכך מעוררות בלומדים עניין בקריירות 
כיחידה אחת, ומספקות אותה לקבוצת לומדים רחבה ומגוונת, יהא  STEMלמידת  יםמשלב STEMשל חינוך  יםיעיל

 ם.מאשר יהא מקו

 

גם מטפחות סביבות כוללניות על ידי חיבור בין אנשי מקצוע שנמצאים באינטראקציה עם  STEM סיסטם של-אקו

לי אשנות לימוד, חינוך בלתי פורמ 12ם לאורך ורילומדים בנקודות מעבר קריטיות במסלולי ההכנה שלהם, לרבות מ

, מעסיקים (HSIs-ו HBCUs, מכללות קהילתיות ופקולטות באוניברסיטה )לרבות (H-4)כגון תכניות פיתוח נוער 

ים וריעילות יכולות להרחיב באופן דרמטי את רשת המ STEMסיסטם של חינוך -וגורמים התומכים בקהילה. אקו

ואנשי המקצוע המבוגרים המגוונים הזמינים כדי לחנוך ולהימצא באינטראקציה עם הלומדים, לעזור להם לראות את 

 את האופן שבו קבוצות שונות מתמודדות עם אתגרים.עתידיים ולחוות עם החונך  STEMעצמם כמשתמשי 

 

באמצעות התכניות, ההשקעות, והפעילויות שלו  STEMשל חינוך סיסטם -לי מעודד פיתוח אקואהממשל הפדר
סיסטם של חינוך -שממנפות התחייבויות שותפות בין עסקים וארגונים אחרים ובין מוסדות חינוך. ככל שיטופחו אקו

STEM חקרים לעניין השיטות היעילות יתנו מידע שיסייע לקידום אסטרטגיות מבוססות ראיות של רבות יותר, מ
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 STEM סיסטם של -ליות שנותנות מענקים יכולות להאיץ את התפשטותן של אקואלי. סוכנויות פדראממשל הפדר

ם וממאמצי תמיכה , או התחברות אל מערכת כזו, כחלק מפרויקטים ממומניסיסטם-בקהילה על ידי שילוב יצירת אקו
סיסטם של חינוך -ים ואת החוקרים בידע ובכישורים הנחוצים לניהול אקוורשנועדו לבנות יכולת ולצייד את המ

STEM. 

 

 ליות העיקריות הנחוצות כדי להשיג את היעד הזה:אלהלן הפעולות הפדר

סיסטם של -ליים ובין אקואליים ומתקנים פדראפדר STEMלבסס קשרים נוספים בין אנשי מקצוע  •
ים, וראזוריות ומקומיות כדי לספק הזדמנויות נוספות לחונכות, פיתוח מקצועי של המ STEM חינוך

 פיתוח חומרים לתכניות לימודים ופעילויות נוספות ליצירת מעורבות בקהילה.

להקים משאב מקוון יחיד, שניתן לערוך בו חיפושים ויהיה ידידותי למשתמש, למציאת פעילויות  •
 והזדמנויות מימון )תוך שימוש בפלטפורמה חדשה או משופרת(. STEMות קשורות לחינוך ליאפדר

או פיתוח  STEM סיסטם של-לי שכוללות מעורבות של אקואלהגדיל את מספר הזדמנויות למימון פדר •
 כקריטריון לבחירת המענק.

 STEMל סיסטם ש-לתמוך במחקר פנימי וחיצוני על גורמים שמשפיעים על הצלחתן של  אקו •

 ולהפיץ שיטות מצליחות.

 

 ים ומעסיקיםורלהגביר למידה מבוססת עבודה והדרכה באמצעות שותפויות בין מ

( מציעות דרכים רבות עוצמה ורלבנטיות WBLשותפויות אסטרטגיות שמקדמות חוויות למידה מבוססת עבודה )
תהיה אותנטית ומרתקת, ושהלומדים יהיו מוכנים להצליח בכוח העבודה המודרני. לומדים  STEMלהבטיח שלמידת 

החל מביקורים של בית ספר יסודי במקומות עבודה, ועד  -( WBLשיש להם גישה להזדמנויות למידה בעבודה )

מחקרים חניכות בתיכון, לחונכויות במקצועות שדורשים מיומנויות והכשרה, להתנסויות ב-לתקופות קדם

 WBL -ה  ותימוכנים טוב יותר למעבר לכוח העבודה המיומן. למרות שמדינ -והתמחויות לבוגרי תואר ראשון ושני 

ושיטות שונות מאד ברחבי המדינה, קהילות יכולות לשקול לאמץ רכיבים ולהבטיח שיטות שכוללות הגדרה מוסכמת 

 , ותקשורת ברורה., תכנית אסטרטגית, ישות תיאום, אסטרטגיות פנייהWBLשל 

 

על מנת לספק  לקהילה רחבה של לומדים אתגרי עבודה  וריםמעסיקים יכולים גם להפיק תועלת מהתחברות למ
מרקעים שונים ועם ניסיון שונה מביאים  למשימה  תלמידיםו וריםאותנטיים, מהעולם האמיתי. כשותפי פעולה, מ

העומדת בפניהם נקודות מבט רעננות וידע קולקטיבי, עוזרים למעסיקים לפתח רעיון, ליצור אב טיפוס, או לפתור 

יכולות להביא למקום העבודה נקודות מבט מגוונות;  וריםוהתנסויות למידה למ תלמידיםבעיה מציקה. התמחויות ל
כי ביצועיהן של קבוצות עבודה מגוונות גבוהים מאלה של קבוצות הומוגניות יותר, במיוחד כאשר  מחקרים מראים

יותר יעילים בצמצום פערים כישורי  ים הם גםורמדובר ביצירתית וחדשנות. מעסיקים שמשתפים פעולה עם מ
STEM. ם משתפים פעולה כסקטור לבסוף, מעסיקים מפיקים תועלת מעובדים שמגיעים עם הכנה טובה יותר אם ה

-בפיתוח מסלולי קריירה שההכשרה הנדרשת בהם כדי לקבל ההסמכות הנחוצות משולבת בלימודים תיכוניים ועל

תיכוניים; תומכים בפיתוח תכניות לימודים חדשניות; ומספקים התמחויות, חונכויות, חניכויות והזדמנויות אחרות 
 ללימודים במהלך העבודה.
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ברחבי הארץ בצורה של התמחויות, חונכויות,  וריםומ תלמידיםעבור  WBL-ליות משקיעות רבות באפדר סוכנויות
. סוכנויות מספקות גם משאבי אנוש וריםהדרכות בעבודה, התנסויות למידה ושיתופי פעולה אחרים בין מעסיקים ומ

ליים על מנת להעניק חוויות הכשרה אפדרציוד, מיזמי מחקר, מומחיות ונתונים  ומשאבים כספיים שממנפים מעבדות,

ומעסיקים כדי ליצור שותפויות  וריםליות יכולות להרחיב את עבודתן עם מאסוכנויות פדר  איכותית לכוח העבודה.
-שנתיות וארבע-שממנפות משאבים פיזיים ווירטואליים בין תכניות, לרבות אלה המתמקדות בתכניות לימודים דו

לית אלית ובלתי פורמאובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ובמוסדות להשכלה פורמ HSIs-וב HBCUs-שנתיות ב
preK-12. 
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ליות ולהבטיח אוכנויות פדרלהרחיב את הזמינות של התמחויות וחונכויות איכותיות בשכר בס •
 לספק חוויות לימודים אפקטיביות.יזכו להכשרה שתאפשר להם  שחונכים

ליים, אלהגביר את השימוש ברשויות גיוס עובדים גמישות שמספקת תכנית התעסוקה נתיבים פדר •

להאיץ את המרתם של עובדי מסלולים למשרות שירות תחרותיות, ולהתחיל במהירות להשתמש 
לי אוח עבודה פדרברשויות גיוס ישירות ומואצות שהורחבו לאחרונה, תוך התמקדות ביצירת כ

STEM .מגוון יותר 

 WBLליות שכוללות במפורש שימוש בשותפויות אלהגביר את מספר הזדמנויות המימון הפדר •

מחוץ  WBLים להרחיב את כישוריהם באמצעות ורכקריטריון לבחירת פרסים, לרבות הזדמנויות למ
 לכיתה.

דוקטורטים ואחרים המשתתפים -לפתח רשויות גיוס חדשות כדי להמיר חונכויות, התמחויות, פוסט •
 לית.אלהעסקה קבועה במשרה מלאה במסגרת פדר WBLבתכניות 

 

 

 
 לשלב שיטות מוצלחות מכל תחומי הלימוד

לדוגמה למידה  - הזדמנויות לימודים יצירתיות ומשולבות שמשלבות אלמנטים מגישות למידה שהיו בעבר נפרדות
מניבים  -ומתואמים בין כל שותפי הלמידה  -לית, קריירה והשכלה טכנית והכנה למכללה אלית ובלתי פורמאפורמ

לומדים שמרוויחים ובונים כישורים בדרכים שעובדות הכי טוב. המאגר העתידי, המגוון יותר, של אמריקנים מוכנים 
להשכלה גבוהה  תלמידיםולים רבים. סביר להניח שמחצית מהיגיע ממסל STEMלעבודה שמצוידים באוריינות 

יתחילו את לימודיהם במכללה קהילתית, והמחצית השנייה ילמדו במכללות או אוניברסיטאות שמציעות תכניות 
ליות באמצעות מועדונים מקומיים, צופים, או אבלתי פורמ STEMשנתיות. בפועל, כולם ייהנו מחוויות חינוך -ארבע

ץ בית ספריים אחרים, או מביקור במרכזי מדע מוזיאונים, גני חיות, מרכזי טבע, אקווריומים, ספריות ספקים חו
ליים קהילתיים אחרים ברחבי המדינה. כל אחד מהתורמים האלה ייטיב להכין את הלומדים אונכסי חינוך בלתי פורמ

יטות משולבות היא זו הקיימת בין בו אם יהיה מחובר ומתואם עם האחרים. דוגמה לשותפות שיוצרת ומפיצה ש
טכנולוגיה -( ובין ארגון מרכזי מדע National Science Teachers Associationהארגון הארצי למורים למדעים )

(Association of Science-Technology Centers שבמקרה הזה ממומן על ידי ארגון פילנתרופי, ולא על ידי הממשל( )
"( שלהם היא קהילה מקוונת שחולקת שיטות Connected Science Learningוברת" )"לי(. "למידת מדע מחאהפדר

 אפקטיביות ומחקר על מנת לגשר על הפער הקיים בין מסגרות בית ספריות וחוץ בית ספריות.

 
מערכות חינוך שמשלבות קריירה באיכות גבוהה והכשרה טכנית עם תכנית לימודים להכנה למכללה יעילות במיוחד 

לקראת תעסוקה ולימודים אקדמיים, במיוחד כאשר ההכשרה הנדרשת כדי לקבל הסמכה מוכרת  תלמידיםבהכנת ה
על ידי התעשייה משולבת כחלק מחובות הקורס. מערכות אלה משלבות את השיטה המוצלחת של רגעי "הארה" 

תכניות לימודים טכניים  ליים, עם למידה יישומית שמאפיינתאבהתנסות שמאפיינים את הלימודים הבלתי פורמ
ליים )לרוב הכנה אדיסציפלינריים שנעשים באמצעות לימודים פורמ-, ועם חיבורים אינטר(CTEוהכנה לקריירה )

של הארגונים  ןשל העתיד תלוי בשיתוף פעולה בין החזו STEMלמכללה(. תהא אשר תהא הגישה, כוח העבודה הטכני 
המכינים ואחרים כדי לזהות דרכים לשלב שיטות, תכניות ומשאבים כדי לתת מענה טוב יותר על הצרכים של בעלי 

 .STEMהעניין בחינוך 
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טכניים בסביבות במקצועות הליבה וורים במקצועות הליות להמשיך לתמוך בשיתופי פעולה בין מאעל הסוכנויות הפדר
ליות כאחד, ולעשות מאמץ לאחד בעלי עניין נוספים מכל תחומי הלמידה. הסוכנויות אפורמ ליות ובלתיאלמידה פורמ

ליות יכולות לעזור למוסדות להשכלה על תיכונית להתאים טוב יותר את תכני הלימוד שלהם לתכניות אהפדר

, אפשר להתאים של בתי ספר תיכון באמצעות פגישות וסדנאות, מחקרים ומענקים. לדוגמה CTE-ו STEMהלימודים 

ולאפשר להם לצבור נקודות זכות כפולות או מקבילות רבות יותר בתכנית  תלמידיםטוב יותר את תכניות הלימוד ל

כך שלא יידרשו ללמוד שוב קורסים דומים במוסדות להשכלה גבוהה. מנהיגי מדיניות  CTE-הלימודים התיכונית ו
לעבוד בדיסציפלינות בנושאים שונים ולעבור בין מסגרות  וריםחינוך צריכים לסלק את המחסומים שמונעים מהמ

 ליות.אליות ובלתי פורמאפורמ

 
 ליות העיקריות הנחוצות כדי להשיג את היעד הזה:אלהלן הפעולות הפדר

, ובכללם של STEM ורים של מהלית בהשתלמויות מקצועיות ושדרוג הידע של אלתעדף תמיכה פדר  •
ליות ובלתי אשעובדים במסגרות פורמ וריםים במכללות ומומורים שמכינים ללימוד CTEמורי 

 ליות.אפורמ
ליות אלתת עדיפות למחקרים על הגישות הטובות ביותר למיזוג בין שיטות למידה מצליחות במסגרות פורמ  •

 ובהכנה ללימודים במכללה. CTEליות, במסגרות אובלתי פורמ

לכנס בעלי עניין באמצעות וובינרים, סדנאות, ומנגנונים אחרים כדי לחלוק גישות אפקטיביות למיזוג מוצלח   •
 ים על שיפור ושכפול שיטות טובות ביותר.ורשל שיטות למידה, ולנסח הנחיות למ
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