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 עתיד: מיומנויות ל21-במאה הלמידה מבוססת פרויקטים 

 למידה מבוססת פרויקטיםה גישת

עבודה על במהלך ש ממוקדת בתלמיד והיא מבוססת על התובנה,הגישה  היאלמידה מבוססת פרויקטים 

של  ועל הידע הקודם שלהם. הגישה מסתמכת על תפיסת חדש, המסתמךבונים ידע  תלמידים פרויקטים

תלמידים עובדים על בחירת שאלת ה ,בתחילה עשייה. צביע על היתרונות של למידה באמצעות, שהדיואי

את  עור מוחין לזיהוי החומרים הדרושים להם לביצוע הפרויקט, לאחר מכן הם בוחניםסיעל המחקר, 

 הצגת הפרויקטל יעדההפרויקט. בחירת קהל בהן ניתן לתת ביטוי לידע הנרכש באמצעות שדרכים ה

הנדרש לומד לבצע את ה ,סוכן אוטונומי תלמיד הואה גישה זו,על עיצוב התכנית. בעבודה על פי  משפיעה

יצוע. בלפני ה ותתהליך ומאשרים את בחירבמורים מפקחים על כל שלב ה , כאשרבמסגרת הפרויקט

 מעדיפים עניינות ואינטרסים משותפיםתחומי הת ילדים עםמתבצעת בקבוצות:  PBLלעתים קרובות, 

גם אלא  ,והלמידה רקלא רק את מיומנויות החביצוע פרויקט מקדם  ,בוד ביחד, בשיתוף פעולה. לכןלע

ונות נהתחשבות בסג , תוך21-, החיוניים כל כך במאה האישית-בין פעולה ותקשורתשל שיתוף  ת אלהא

 .של התלמידים הלמידה האישיים

 

 מיומנויות במהלך ביצוע הפרויקטפיתוח 

מפתחים מיומנויות של חקירה,  PBL-ב משתמשיםהתלמידים . ודי הוא תהליך מחקריתכנון פרויקט לימ

במהלך הביצוע . תכנון קפדני ומדוקדקפתרון בעיות וחשיבה מסדר גבוה. אולם, ביצוע הפרויקט דורש גם 

נדרשים לפתח ; הם שלהם ת הפנימיתאת המשמעות ואעצמ ,אחריותתחושת  תלמידים מפתחיםה

רכישת  לעמוד בהם. כל אלה מקדמיםברורים והתקדמות להציב יעדי ות עצמי, מיומנויות של ויס

בקבוצת פתחת תהמ ,צתיתהדינמיקה הקבו. ומיי-וםיעל בסיס יהול זמן באופן יעיל ונמיומנויות של 

המתבצע במהלך הכנת  מוחין,הסיעור הם. של יותרחהאתחושת לפיתוח  תורמת אף היאהתלמידים, 

, חשיבה ביקורתית פעילהמיומנויות של הקשבה ים מפתחועיצוב הפרויקט  הפרויקט, פעילות החקר

מידים משתמשים תל ,21-במאה ה גם שימוש מושכל בטכנולוגיה תורם לפיתוח היצירתיות. ויצירתיות.

שימוש בטוח ויעיל  הם זקוקים להדרכה, כדי להבטיח תר, אבל בכל זאתן מתקדם ביובטכנולוגיה באופ

 ת ללמידה ניסויית,אפשרויוהמתקדמת מרחיב את זאת ועוד, שימוש בטכנולוגיה . הלמידהיות בטכנולוג

 פרויקט. כל אלהדרכי הצגת ה מידע ואתהת המעורבות של התלמידים, מרחיב את מקורות אמעלה 

 ם להעלאת היצירתיות של התלמידים.מיתור

 

ש באסטרטגיות שימותיות באמצעות יאמתלמידים פותרים בעיות הבמהלך העבודה על הפרויקטים 

ארגון של הצד היישומי, תוך שילוב בין פיתוח מיומנויות חשיבה אנליטית בתכנון ולמידה מגוונות וגם ב

אורטי לעולם מסביב. פיתוח מיומנויות ילמיומנויות יישומיות והבנה לעומק של הקשר בין המדע הת

עשוי ליצור בסיס איתן להכללה העתידית של התלמידים  PBLבמהלך ביצוע פרויקטים במסגרת 

 אשר תלמידיםכ ,חברתיתהלמידה גם את ה מקדם PBLכי  ,במערכת הכלכלה העולמית. יש להדגיש

קריטית  למיומנויות אלה יש חשיבות ת, ניהול משא ומתן ושיתוף פעולה.תקשורשל מיומנויות מפתחים 

אינטראקציה ה , הכוללת רפלקציה עלעצמיתים הערכה צעתלמידים מבה ,הפרויקט בסיום. 21-במאה ה

 החברתית שהתפתחה במהלכה.
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 הערכה

מקבלים ציונים טובים יותר  PBL-השתלמידים שלמדו על פי שיטת  ,מבחנים סטנדרטיים מראים

, מחקרים לכך בנוסףשלמדו את החומר באופן מסורתי.  ,מאשר עמיתיהם םיבמקצועות הרלוונטי

שאינם פר סתלמידים מבתי על בהישגיהם עולים  PBL-הים הלומדים על פי גישת כי תלמיד ,מראים

כי ההערכה  ,יש לציין. בכל הקשור לפתרון בעיות יישומיות ותפיסתיות משתמשים בשיטה זו

עבור פיתוח היכולת  הצלחת התלמידים.החיוניות ל 21-המאה ההסטנדרטית אינה מודדת את מיומנויות 

מיומנויות של שיתוף פעולה, משא , בראש ובראשונה ,המודרני, חשוב להעריךלהיכנס לכוח העבודה 

מתבצעת על ידי ההערכה יש חשיבות ל PBL-ומתן, תכנון וארגון, חקר ופתרון בעיות. במסגרת ה

 עיקרי משוב מספקות יקטיםתית משותפת והערכה עצמית של הפרותלמידים עצמם. רפלקציה קבוצ

להם ולשפר את מאפשר להם להיות מודעים יותר לצדדים החזקים שש תלמידים, מהוביקורת בונה ל

 .האינטראקציות ביניהם

 

ניתן להפוך ו היא למידה בזכות עצמה ללמידה הרגילה;פעילות משלימה  PBL-לא נכון לראות ב, לסיכום

רויקט התלמידים נדרשים מסגרת העבודה על הפבזאת, משום שאותה בסיס לעיצוב תכנית הלימודים. 

קריאה, כתיבה ומתמטיקה וגם מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות  פתח גם מיומנויות בסיסיות שלל

מורכבות; פרויקטים רבים מבוססים על בעיות מדעיות או נובעות מבעיות חברתיות אקוטיות. 

התלמידים שמבצעים את הפרויקט מגלים הבנה עמוקה יותר של הנושא, מעשירים את הלמידה, 

צוע ן מיומנויות ומעלים את המוטיבציה ללמוד. גם כאשר פרויקט נערך במסגרת לימודי מקמפתחים מגוו

מאפשרת לערב  PBL-גישת ה כי ,תחומי. מחקרים מראים-היא בעלת אופי רב זה או אחר, העבודה עליו

-לראות ב בגלל כל אלה, ישם ולשגרת חייהם. המשימות הקשורות לעולם הממשי שלהתלמידים בביצוע 

PBL  שוק הדרוש לעבודה האסטרטגיה עיקרית לטיפוח למידה וחשיבה ביקורתית ולהכנת כוח

 . 21-מאה הההתעסוקה של 
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