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 מבוססת פרויקטים בבתי ספר תיכוניים: למידהטיקה של קלפר צוותשל הוראה מודל 
 ייםלמחשבים למורים מקצוע השיתוף פעולה בין מור

 

היעילות הגבוהה של שילוב  מלמדים על( PBLמחקרים אחרונים בתחום למידה מבוססת פרויקטים )

ע וכלי עיקרי בביצטכנולוגיה הפכה להיות ההאחרונות  פרויקטים. בשניםממוחשבת בביצוע טכנולוגיה 

עליהם שהכלים הטכנולוגיים אינם משנים את העקרונות הבסיסיים . יחד עם זאת, רבים פרויקטים

הדריך את נחות ולהלכיצד  –ניצבים מול אתגר חשוב מדיניות ה. מחנכים ומעצבי PBL-הנת שיטת שענ

הנדרשת  ,יתנוכיה חיגטכנולושקשור לשימוש ב מהבגם אלא  ,PBL-השל  יפדגוגהיבט ההמורים לא רק ב

 בכיתה.  למידה מבוססת פרויקטים יישום מוצלח שלל

 

 סוגים: לשניפרויקטים ביצוע טכנולוגיה בבשימוש הלחלק את ניתן 

  הלומדים  עבור מחקריו תקשורתיהופכת לאמצעי הטכנולוגיה  נתמך על ידי טכנולוגיה:הפרויקט

 לניהול הפרויקט.כלי כגם לשמש היא עשויה להיות ו

  לשם הפרויקט בביצוע העיקרי  לאמצעי הופכתהטכנולוגיה  ה:מבוצע באמצעות טכנולוגיהפרויקט

  .השגת התוצאות הרצויות

 

מאפשר לתלמידים להעלות באופן משמעותי ולמידה המדיה תורם לתהליך ת המולטייהשימוש בטכנולוגי

יע על מספר חסמים בניתן להצ ,הנלמד. אולםואת היעילות העצמית בתחום שלהם את רמת הידע 

צורך והמגבלות הזמן  ,קשיים טכנולוגיים :למשללשילובה היעיל של מולטימדיה בביצוע פרויקטים, 

 ,עבור מורים בעייתי במיוחדגורם תמיכה טכנית מתאימה עלול להיות מורים. היעדר הבהכשרת 

בשל חוסר  אוריינות טכנולוגיתאך חסרה להם  ,ים של התלמידיםיהנאלצים להתייחס לצרכים הטכנולוג

 נייםלימודים בבתי ספר תיכוהאחרות רבות כמו במדינות  נערך בטאיוואן ושםהנוכחי המחקר  .עניין בה

. אולם, המציאות מבטאת תוצאות אחרות. חשוביםאמורים להכין את התלמידים להצלחה במבחנים ה

 זמן להקניית מיומנויות חדשות ותירהנה משאי, החומרה מאומצת של למידהמורים שמים דגש על 

 .לתלמידים

 

. למידה מבוססת פרויקטיםיישום העבודת צוות במסגרת  של חשיבותמצביעים על המחקרים קודמים 

וראה באותה הכיתה העוסקים בש ,או יותר מורים שני –שיתופית  האוג של הורס ואלימוד בצוות ה

ל שהוראה בצוות יתרונות מסוימים על פני המתודה המסורתית ל. ביניהםלקטיבי פומנהלים דיאלוג ר

מקדמת שיתוף פעולה בין אף ומעניקה לתלמידים פרספקטיבות למידה מגוונות היא . הוראת יחיד

ע מההבדלים בסגנונות בהנו ,ונפליקטה של קיום קבסכנ יםים. החסרונות של הוראה צוות כרוכרהמו

 של הוראה.  ותנפרוצדורות שו לשהעדפה מההוראה ו
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המחקר הנוכחי מציע אסטרטגיה של הוראה בצוות, הנשענת על שיתוף פעולה בין המורה למחשבים 

 )בטאיוואן שיעורי מחשבים בדרך כלל נלמדים בכיתה י', הכיתה הראשונה של התיכון( למורה מקצועי

 פרויקטים בכיתה.  לשם יישום למידה מבוססת וזאת

מחקר בו לומדים למעלה מאלפיים תלמידים. בש ,איוואןטב ןנתיים בבית ספר תיכושהניסוי נערך במשך 

 שלושהו שימשו קבוצת ביקורת( שלושו תהמוצע השיטהמהן למדו לפי  שלוש) כיתות ששנטלו חלק 

 המורה לגיאוגרפיה והמורה לאנגלית.  -מקצועיים למחשבים ושני מורים ה מורים: המור

 

 הלמידה נערכה בשני שלבים:

  במשך המורה למחשבים העביר שיעורים,  ,במחצית השנייה של כיתה י'התקיים  ,בשלב הראשון

התבקשו  תלמידיםה. קטנות למידה בקבוצות ,למידה מבוססת פרויקטיםה על פי שיטת שבועות, שמונה

 .ית המידעילחקור ולדווח על ההתפתחויות החשובות בתחום טכנולוג

 למידה מבוססת  ביצעולאנגלית ואוגרפיה יבשלב השני, במחצית השנייה של כיתה י"א, המורים לג

הכיתות שעבדו על  ,. בזמן הניסויתכנית הלימודיםויקטים במקצועות שלהם. נושא הלמידה נבחר מפר

שיעורים בפחות  השתתפומוזכרים ותלמידיהם עות הוצות שיעורי בית במקים קיבלו פחהפרויקט

 ביקורת התקיימו במתכונת הרגילה.הפרונטאליים. לעומת זאת, הלמידה בכיתות ששימשו לקבוצת 

 

 PBL-שלבים של הלמידה במסגרת ה

 אוגרפיה/אנגליתי: ג2שנה  : מחשבים1שנה  שבוע     

 -MS-publisherלמידת שימוש ב .1

 הצגת הפרויקטל

יצירת קבוצת מחקר; קביעת נושא 

 המחקר והחלטה לגבי הפרויקט

יצירת קבוצת מחקר; מחקר התחלתי  .2

 על הנושאים המוגדרים

 חקר ודיון בקבוצה

דיון, משוב מהמורה, הנחיות  .3

 מהמורה

 מסגרת כללית של דוח הפרויקט

 טיוטה של דוח הפרויקט הפרויקט דוחמסגרת של  .4

 מסגרת כללית של דוח התכנית הפרויקט דוחטיוטה ראשונית של  .5

; הפרויקט דוחה של יטיוטה שני .6

 מסגרת כללית של הצגה בעל פה

 סופיהדוח ההצגה בעל פה, 

  1הצגה בעל פה  .7

  2בעל פה בהצגה  .8
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 :PBLדגם הוראה בצוות למען יישום 

 

הראו  PBL-התלמידים שלמדו במסגרת הנערכה במגוון אמצעים.  PBL-ה שיטתהערכת תוצאות יישום 

 ,התלמידיםשל ידע ההעשרת ל מתתורלא רק  לימודהשיטת תוצאות טובות במבחנים, מה שהוכיח כי 

תלמידים שהשתתפו בפרויקט הראו ה, לכך בנוסףרטיים. דלמבחנים סטנ הכנהלמהווה כלי מועיל אלא 

 לפי השיטה של למידה מבוססת פרויקטים. ללמודרצון להמשיך  ועמרביתם הבי .מעורבות גבוהה תרמ

הקנה להם את המיומנויות הטכנולוגיות  מחשבים בשנה הקודמתכי ביצוע פרויקט ב ,ינותלמידים ציה

אנגלית לאוגרפיה וימורים לגהאנגלית. גם באוגרפיה וירויקטים בגפה להצליח בביצועלהם שסייעו 

היקף ה, את העומק והקודמתבשנה ביצעו שהתלמידים  ,את החשיבות של הפרויקט במחשבים גישודה

מורים וגם הגם . שרכשו בסיוע המיומנויות הדיגיטליות ביצעו של העבודה המחקרית שהתלמידים

להמשיך ולהשתתף  םנכונותציינו את ו השדהח שיטההביעו את שביעות רצונם מיישום ה התלמידים

 פרויקטים. בלמידה מבוססת

 

 


