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 קהילהבמוקדת המלמידה מבוססת פרויקטים 
 גיוון בלימודי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה הלמען קידום 

ידע במהלך יסה הקונסטרוקטיביסטית של בניית נשענת על התפ( (PBLפרויקטים  למידה מבוססת

 ידעמעביר ה ,גורם הסמכותימהשינוי תפקיד המורה בו נטיתמתאפיינת בתוכן אוהיא למידה וה

ועל  אוטונומיה אישיתעל  ,ה שיתופיתלמידדגש על מושם  .ליך של בניית הידעהתלמתווך ב ,לתלמידים

ללמידת חקר  . למידה מבוססת פרויקטים קשורההערכה עצמית רפלקטיביתפיתוח מיומנויות של 

 לי.ועשויה לכלול בתוכה רכיבים של חינוך פורמלי וחינוך בלתי פורמ

 

הבנת העמקת ועל  קניית מיומנויות חקר מדעיל חינוך למדע שמים דגש על הלאומיים שההקריטריונים 

התוכן ולהתאמת של התלמידים ים האישיים צרכהיענות המורים ליש להבטיח את  ,לשם כך התלמיד.

 האיגוד האמריקני לקידום המדע מעודדההוראה לצדדים החזקים ולחוויות האישיות שלהם. ודרכי 

מפתחת  למידה כזועית. ככלי לקידום האוריינות המד סס פרויקטים,מבו למידה באמצעות מחקר

 שיטותפרויקט באמצעות ע הוציבבריך את התלמידים הוא להדמורה הפקיד שת, כתטיביינקוג חשיבה

מכינה אמיתי ומקדמת גם פיתוח מיומנויות החיוניות לביצוע מחקר למידה שכזו . סיותמדעיות קלא

דרישה לממצאים אמפיריים,  :למשלהמרכזיים של המדע המודרני,  המאפייניםהבנת את התלמידים ל

כנולוגיות, הכרה טהן היצירתי של המחקר, תפקיד מחקר, הפלריבוי גישות לזיהוי בעיות ו

ועות הוראת מקצעל המדע.  בסובייקטיביות כרכיב אינהרנטי של המדע והכרה בהשפעות התרבות

ים מאפשרת לתלמידים ללמוד מדע בדרך התואמת את על פי השיטה של למידה מבוססת פרויקט מדעה

, התלמידים מחוץ לכותלי בית הספריום של -היוםלחיי  ותומקרבת אלרלוונטי ו הופכת אותו ו,מהות

 .בתוך קהילותיהםו

 

ולעיצוב פרויקטים מדעיים  ע פרויקטים לימודיים בתוך הקהילהלביצוניתנת חשיבות מיוחדת 

 ילתיים. קהצרכים שואפים לתת מענה לה

למידה מבוססת פרויקטים שימוש במ לקהילה כתוצאהניתן להצביע על כמה תועלות עיקריות 

 :במסגרת החינוך למדע

ם מרגישים יותר בעלות על הפרויקטים ועל התוצאות שלהם כאשר הם תלמידי :משמעותית מידהלא. 

ע פרויקט קהילתי צו. ביעל נתונים שנאספו בהן מתבססיםם או יהתומעניקים שירות ממשי לקהיל

 .ללימודים םאת המוטיבציה שלהשמחזקת  ,משמעותיתלמידה מקנה לתלמידים תחושה של 

 .להעצמתם בין תלמידים לקהילותיהם תורםפיתוח קשרים  העצמה:ב. 

על ה תומך ומכוון אותם, מורהשתלמידים זוכים להזדמנות לנהל בעצמם את הפרויקט, כה ויסות עצמי:

קידום קשריהם עם ברון בעיות ותפ, בפרויקטהניהול בחקר, תוח מיומנויות בפילהם לסייע מנת 

 . רמים הקהילתיים הרלוונטייםהגו

ל התלמידים במגוון פרויקטים קהילתיים מאפשרים השתתפות של כ פיתוח מגוון מיומנויות חיוניות:ג. 

 . הצדדים החזקים של כל תלמידזיהוי של מיומנויות מגוונות ו, שתורמים להם לפיתוח תפקידים
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חוקרים,  :, למשלמגוון תפקידים ומלאיתלמידים הבפרויקטים קהילתיים גדולים ולכן חשוב ש

להשיג את  ומציגים. כדי מנתחי מידע, מפתחי מוצר, משווקיםמנהיגים, רכזים, צופים, אוספי מידע, 

להכיר את מכלול  כך שכל תלמיד יוכל תפקידים,בית, על התלמידים להחליף ביניהם התועלת המר

זמנית. על -התלמידים ממלאים כמה תפקידים בו התפקידים. בפרויקטים קהילתיים קטנים יותר

 התלמידים לתפקידים. ורכי הפרויקט ועל התאמתלצ גודל הקבוצההמורים לדאוג להתאמת 

 מיומנויות שלתלמידים מפתחים  ורך החיים ולכניסה לעולם התעסוקה:פיתוח כלים ללמידה לאד. 

 יצירתיפן הומפתחים את ה בביצוע מחקר בשטח מתנסים. הם שיתוף פעולה, פתרון בעיות והערכה

מקדמות את דרני ומקנות הרגלי למידה הלהצלחה בעולם התעסוקה המו ותחיוני . מיומנויות אלהשבם

  למידה לאורך החיים.ה

 ועל תרומתם תלמידיםה מעורבות עלמצד הקהילה  הוקרה ית בעקבות תרומה ממשית:ציבורהכרה ה. 

 ,להמשיך ולתרום שלהם מעלה את המוטיבציהוהיא  תלמידיםהחשובה מאוד עבור  התושבים לרווחת

 .שלהם אזרחיתהמעורבות את המקדמת אף ו

עשויים לתרום תרומה ממשית לרווחת תושבי הקהילה  הפרויקטים הלימודיים פיתוח קהילתי:ו. 

גם  בעקבותיהגוררת  לעתים קרובות, מעורבות התלמידים, שחשוב לזכורון האנושי שלה. חזולפיתוח ה

 .בכך יוצאת הקהילה נשכרת םמעורבות של הורי

 

היות ולפרויקטים מבוססי קהילה יש השפעה גדולה יותר והם תורמים לפיתוח ידע ומיומנויות 

. יםלפיתוח הרגלי למידה לאורך החיו החיוניות להצלחתם של התלמידים בעולם התעסוקה המודרני

על המורה ובית הספר להפנות תשומת לב מיוחדת לניהול הפרויקטים ולהעניק לתלמידים את לכן 

 התמיכה הדרושה. 

 

לספק תמיכה ה, וקשריקשר שוטף עם הקהילה ום ילקיצריכים מורים והנהלת בית הספר לסיכום, ה

לתיים התלמידים במסגרת פרויקטים קהיבנוסף,  ים קהילתיים.יחד עם גורמלפעילויות התלמידים 

להציג את תוצאות עבודתם לא רק לחבריהם בכיתה אלא לגורמים החיצוניים, כמו ארגונים נדרשים 

בתהליך הלמידה של הפרויקט על המורים לכלול ולכן לחץ רב.  יוצרקהילתיים ותושבי הקהילה, מה ש

ל ש תישת מיומנויותת את הדעת גם לגבי רכיש ל. הפרויקט הצגתשם דרשות ל, שנמיומנויותבאימון 

שימוש מושכל בכלים ומול קהל, הצגת טיעונים בצורה קוהרנטית וממוקדת פרזנטציה ודיבור 

, תוך  יצירת ייחודיתמעבר לקהילה ה הוא קידומו  פרויקטניתן לומר, ששלב חשוב בתום הטכנולוגיים. 

 רות.ארגונים קהילתיים מקהילות אחו ,קשרים עם גורמים עסקיים וגורמים באקדמיה


