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 רית מבוססת פרויקטיםלמידה אינטרדיסציפלינ

 ,Science, technology) בתחומי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה

engineering, and mathematics, STEM) 

 
ינם מבינים את תלמידים אשמביאה לכך מקצועות שונים  כי למידה מפוצלת של ,מחקרים מראים

מסוגלים לבצע אינטגרציה של החומר הנלמד. אינם לכן הם ושונים הקשרים הקיימים בין תחומי ידע 

לסייע לתלמידים  ,לפתח מיומנויות חשיבה מסדר גבוהעשויה רית אינטרדיסציפלינלמידה עומת זאת, ל

מסוגלים , על מנת שיהיו שלהם י כך לקדם את הידעדועל ימדעים שונים  קשרים משמעותיים בין בנותל

למידה הדיסציפלינרית תואמת לגישת האינטרגישה ה. יה שונותירא לנתח את נושאי הלמידה מזוויות

 עיד לש הת לאינטגרציוששתיהן תורמ ,( בכךProject Based Learning, PBLמבוססת פרויקטים )

 שיטותכנים, המיומנויות והלמידה אינטרדיסציפלינרית דורשת אינטגרציה של הת מתחומים שונים.

את  מתמקדלמידה מבוססת פרויקטים  .משותף פרויקטעבודה על ולחומים אקדמיים שונים השייכים לת

עבודה מיומנויות של חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות.  פתחתמגוון תחומים, מבשל התלמידים ההבנה 

 תהופכיום ו-לקשר בין תחומי המדע לחיי היום במסגרת לימודי הליבה מאפשרת לתלמידיםעל פרויקטים 

 . למידהמעלה את מעורבות התלמידים ואת המוטיבציה שלהם ל. בנוסף, היא את הלמידה למשמעותית

 

 הגישלימודים על פי הל ליבהבין הדרך המסורתית של לימודי מספר הבדלים ניתן להצביע על 

 :פרויקטיםהאינטרדיסציפלינרית מבוססת ה

 למידה מבוססת פרויקטים כיתה מסורתית

 פתוחותמשימות  משימות סגורות ומוגדרות היטב

 של התוצאה ברורההגדרה  של התוצאה לא ברורההגדרה 

 למידה שיתופית בקבוצות קטנות למידה פרטנית או פרונטלית

 מורה כמתווך בקבלת הידעה מורה כסמכות עליונה, מעביר ידעה

למידה מכוונת ליעדים של הקניית ידע ה למידה מכוונת לעמידה בסטנדרטיםה

 ומיומנויות

 תחומיות-רב אחדמקצוע/נושא 

 למידה נשענת על הבעיות והמשימותה למידה נשענת על ספרי לימודה

 הערכה באמצעות הצגת תוצאות הפרויקט הערכה באמצעות ציונים

 למידה עצמאית על פתרון בעיות למידה תחת פיקוח המורה

 תגרטיביטואינ הרחב תכנית לימודים תאו מפוצל הצר תכנית לימודים
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ניתן להבחין בין רמות שונות של אינטגרציה של תחומי ידע במסגרת בניית תכנית לימודים 

אינטגרציה חלקית בלבד הבחלק מן המקרים . אינטרדיסציפלינרית עבור למידה מבוססת פרויקטים

ין ב מלאהאינטגרציה שילוב בין גישות מדעיות שונות מוגבל. אולם, פרויקטים אחרים משיגים הו

, כשהוא מורה הופך להיות שותף בתהליך של בניית הידעהים שונים, כאשר מתחומ שיטותתכנים ו

למידה מבוססת יישום מוצלח של  מתבצעת בקבוצות למידה קטנות.המתווך במהלך הלמידה 

דורש שיתוף פעולה  של מקצועות הליבה תהאינטרדיסציפלינרי תכנית הלימודיםבמסגרת  פרויקטים

שיתוף ם ודילק מגוון גורמים מחוץ לבית הספר.למורים, בתמיכת הנהלת בית הספר, ההדוק בין 

יש לקדם את  ,לכך בנוסף. תכנון משותףקיים ל יש צורך פעולה בין מורים למקצועות שוניםה

ביחד את תהליך ההוראה  לבנות הםמאפשרות לה ,למידה מקצועיות השתתפות המורים בקהילות

מאשרים את מחקרים . הלימודי על תכנון הפרויקטלעבוד בשיתוף פעולה והאינטרדיסציפלינרית 

 הליבה. מקצועותקהילות למידה מקצועיות של מורים לבין הישגי התלמידים בבין קיום  הקשר

מפתחות ו יעילותמתפקדות ב, הן מורים 6 – 4 ,בדרך כלל ,כוללותמקצועיות של מורים קהילות למידה 

 בשיתוף פעולה הדוק עם ההורים. גם מתאפיינות הן  .את תחושת הקהילה

 

 PBLיישום מוצלח של לחשוב משאב  ןה ארגונים קהילתייםונהל הציבורי יהמשותפויות עם עסקים, 

ות באשר דשתלמידים תובנות חל מספקיםשותפים חיצוניים לעיתים קרובות, דיסציפלינרית. ראינט

מסגרת עבודה על פרויקט. בשאליהם ניתן להתייחס והפרק על העומדים  הממשייםלנושאים 

מחקרים גם לאפשר את הלמידה המעשית של התלמידים מחוץ לכותלי בית הספר. שויות שותפויות ע

לשיפור החינוך, ת ייבות ההדדכי קשרי בית הספר עם גורמים חיצוניים המבוססים על מחו ,מראים

למידה ב. מעורבות של אקדמיה, עסקים וארגונים קהילתיים התלמידים ישגילהעלאת התורמים אכן 

 לשוק העבודה.  הלהכין את התלמידים לכניסגם מבוססת פרויקטים עשויה 

 

 בלמידה מבוססת פרויקטיםשל שותפויות מוצלחות ם אחדיניתן להצביע על מאפיינים 

 הליבה.בתחומי  אינטרדיסציפלינרית

 שגי התלמידים והופכת לחלק אינטגרלי מהתכנון הבית ספרייבמטרה לשפר את ה פועלת השותפות. 

  להכין את כל התלמידים  המיועד ,מחויבות לשיפור איכות החינוך הציבוריהשותפות מאפשרת

 .21-לדרישות החברה ועולם התעסוקה של המאה ה

  הכרה והערכהתקינה : הצבת יעדים, תקשורתםשלביהתכנון מדוקדק של כל השותפות מחייבת ,. 

 מנגנון ההערכה שמאפשר לבחון את ההתקדמות להשגת היעד השותפות מחייבת הקמת. 
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 התלמידים יגשייטריון העיקרי להצלחה הוא שיפור בהרהק. 

 

לעומת  ליבהאינטרדיסציפלינרית בתחומי ה למידה מבוססת פרויקטיםיתרונות של יישום  להלן

 :למידה מסורתית

  תכנית הלימודים החדשה טבעית  , שכןתמפוצל תכנית לימודיםלקושי שיוצרת תרון פ מספקתהלמידה

 יותר ומתאימה לפיתוח הבנה רבה במגוון נושאים.

 בלמידה  םגמישה, מותאמת לרמת התלמידים ולאינטרסים שלהם, מה שמעלה את מעורבות התכנית

 .ומקדם למידה אקטיבית

 מקבלים לידיהם את האחריות  שהםפני תם ממצהעל ותורמתרכי התלמידים ומענה לצ התכנית נותנת

 .על הלמידה שלהם

 

 :שיטת למידה זו במהלך יישום שעל המורים להתמודד עמםאחדים אתגרים עם זאת, יש לציין יחד 

 :דורשים זמן ניכר.תכנון ויישום תהליכים של  מגבלות הזמן 

 :שיתוף פעולה הדוק בין מורים מתחומים שונים דורש ליווי צמוד מצד הנהלת בית  תמיכה ארגונית

מתן מענה לצרכיהם המקצועיים במהלך העבודה על ו המוריםח הזמנים של , התאמת לוהספר

 .הפרויקט

 ור חלק מהמוריםבמהווים אתגר משמעותי ע רה כיתתיתגהיעדר ספרי לימוד וש. 

  ומייצרים מצבים של  פעולההמקשים על שיתוף  תלמידיםה שלהקודם פערים ברמות הידע

 על המורים לאפשר לתלמידים לעבוד בקצב שלהם.ולכן  .התקדמות בקצב שונה

 

 

 


