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למידה מבוססת פרויקטים בקרב מורים בתחומי מדע, טכנולוגיה, של יישום והטמעה 
 הנדסה ומתמטיקה

מודעים בקרב מורים, חוקרים ומעצבי מדיניות חינוכית גוברת המודעות  21-מאה ההתחילת מהחל 

מדע,  ם:בתחומי ליבה לימודי לע( PBLלמידה מבוססת פרויקטים )של  שיטת הלימודפוטנציאל שיש לל

למידה הרואה ב ,נשען על התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית PBL-ה שיטת טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

 סוכנים פעילים של למידה ועובדים בקבוצות, תוךיית ידע. אי לכך, תלמידים הופכים לתהליך פעיל של בנ

של התלמידים ולהבנה מעמיקה של  יותר העצמי גורמת למעורבות גבוהה כדי שיתוף פעולה. הבניית הידע

שלכות שליליות היש  למידה מבוססת פרויקטיםיישום לקוי של לכי  ,הנושאים הנלמדים. מחקרים מראים

מורים שיטת הלימוד הזו על האופן שבו  קרונותע. כלומר, קיים קשר בין ההבנה של התלמידים יעל ביצוע

של  תוצאות הלמידהמשפיעות על  PBL-הלמידה באמצעות מיומנויות מלמדים. הווה אומר, שהקניית 

של דרכי ההוראה אינו פשוט וכרוך בשינוי  PBL-ה שיטת. אולם, היישום המוצלח של התלמידים

וזאת על  מוריםהכשרה מקצועית של  תדורששיטת הוראה מבוססת פרויקטים מעבר לה. לכן, המושרשות

 זו. הוראה שיטת יות היעילות של אסטרטגמיומנויות ואת הלהקנות להם את המנת 

 

ק פתפקיד המורה שונה מתפקידו בכיתה הרגילה. מורה אינו מס, PBL-ה שיטת ההוראה שלעל פי 

הוא הופך ליועץ . למעשה, כיתהלתלמידים ידע מוכן ואינו ממלא את התפקיד של הסמכות העליונה ב

מעבר זה אינו קל עבור מרבית ולכן  .בניית הידעבו ומתווך, ספק משאבים ושותף בפעילויות הלמידה

פרקטיקת רסים של הכשרה מקצועית אינו מועבר באופן אוטומטי לוק, תוכן הלכך בנוסף המורים.

 בהשוואה עטים,ומביאה לשינויים מ ,ממוקדת במומחיםה ,ספר. ההכשרה המקצועית יבתההוראה ב

עלה את מעורבות המורים להכשרה המקצועית הממוקדת בלומד. הכשרה מקצועית ממוקדת בלומד מ

 ת ההוראה החדשה.וטיקקבפעילויות ההכשרה ותורמת להבנה מעמיקה יותר של פר

 

ה את המורים ציבה החינוכית מפורמרלהתאימן לדרישות העל מנת וראה דרישה לשינוי פרקטיקות ההה

ם לגלות מורידורשת מה PBL-ה שיטת הלימוד שלעל פי  ההוראהלמשל, מול אתגרים מגוונים. כיום 

רתית בכיתה. מורים נדרשים לחלוק אחריות וסשימוש במסגרת ההוראה המ ןשאין להמיומנויות ויכולות 

 ,קוגניטיביות-המיומנויות המטהו הלמידה שלהםלגבי אמורים לפתח מודעות ואילו אלהה  עם התלמידים

לתמוך בתהליך הלמידה ולהנחות את גם מצופה  יםמהמור. המאפשרות להם לנהל את תהליך הלמידה

. והם מתקשים מורים שהתרגלו להוראה מסורתיתמנגד, גישות הלימוד החדשות מקשות על התלמידים. 

ת, אינטרדיסציפלינרימאופיין בגישה  PBL -, למשל, ה פרקטיקות ההוראה החדשותאמץ את דפוסי לב

בעת  םתקלים בקשייכמו כן, מורים נ .של שיתוף פעולה עם עמיתיהם פרקטיקה מהמורים לפתחדורשת ה

 ההכשרה המקצועית.גם במהלך  PBL-ה השיטה שלקרונות ביצוע מעשי של ע

 

-ה שיטתאותם להוראה על פי  ותהמכינ ,המחקר הנוכחי בחן את היעילות של התכניות להשתלמות מורים

PBL  שבוצע באמצעות  ,איכותני רמחקזהו  מתמטיקה ומדעים בבתי ספר תיכוניים בטקסס.במקצועות

  שאלונים וראיונות עם המורים.

_________________________________________________________________________ 
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בכיתה. ההשתלמות כללה  PBL-ליישום תכניות ה ,סמכההתנאי למתן השל המורים היוותה השתלמות ה

כשרה התמקדה בעקרונות עיצוב ההוראה הה שנים. שלושנמשכה , ושעות שבעארך כל מפגש , מפגשים 10

 . שיעורים ופרויקטיםמערכי של  אופרטיביותוהכנת תכניות  PBL-ה שיטתעל פי 

 

עה על פי הקריטריונים צשהוכנו על ידי המורים, התב ,PBL-ה שיטתכניות השיעורים על פי הערכת ת

 הבאים:

 רויקטם החינוכיים כחלק אינטגרלי של הפשילוב היעדי. 

  הפרויקט ליחידות למידה אחרות בתחוםקשר בין. 

 ים שלהםצרכקשר בין הפרויקט לחיי התלמידים ול. 

  ברורהלמידה הוגדרו באופן תוצאות. 

 מגוון רחב של חומרי למידה. 

  :העלאת מעורבות התלמידים, קידום סיעור מוחין, להכללת אסטרטגיות הוראה המכוונות מעורבות

 .הפרויקט שללגבי לוח הזמנים קווים ברורים הצבת 

 מתן חקר: שאלות מנחות, פעילויות מעשיות, מביצוע הכללת אסטרטגיות הוראה המכוונות לחקר: מ

 .תלמידיםהשל משימות  ברור טקסטים, משאבים מקוונים, תיאורממידע  דלותהזדמנויות ל

  חיוני לביצוע הפרויקטההסברים בונים ידע רחב ההסברים: האם. 

 העיקריים של הפרויקט רחבה קשורה ליעדיםהה :הרחבה. 

 גנוני הערכה מובנים, כולל כלים של הערכה אותנטית, מעצבת ומסכמת על פי נפרויקט כולל מה :הערכה

 מרובים. מדדים

 

 PBL-ה שיטתעורים על פי יהשתתפו בתכנית ההשתלמות נדרשו ליישם את תכניותיהם לששמורים ה

הסדנאות של הכשרה מקצועית היו יעילות כי  ,ממצאי המחקר הראו שבועות. שישהלפחות פעם אחת ב

ורים מPBL. -השיטת ההוראה של  תפיסות החשובות העומדות מאחוריה למורים עלבהקניית הבנה 

צורכי הלמידה קידום לככלי להעלאת מעורבות התלמידים ו PBL-יעילות של הביבות ושהשתכנעו בח

דורש מהם מיומנויות  PBL-ה שיטתביצוע מוצלח של הוראה על פי הבינו כי  שלהם בתחום הנלמד. הם

כי היעד  ,מאלה שבהן הם השתמשו בכיתות הרגילות. המורים למתמטיקה ולמדע ציינו שונותפדגוגיות 

הם הוא בניית הקשר בין מתמטיקה או מדע לעולם הממשי ולחיי ללימודיים שהפרויקטים ההעיקרי של 

ניות הלימודים שהם פיתחו שיקפו גם את ההקשר התרבותי המגוון של יום של התלמידים. תכ-היום

נבע מהצורך  PBL –של ההכשרה על פי העקרונות של שיטת ה עם זאת, הקושי העיקרי יחד תלמידיהם. 

רה התמקדו לא בהתאמת המיומנויות הפדגוגיות שיבת למידה ממוקדת בלומד. סדנאות ההכבלעבוד בס

המורים הגדירו את תפקידיהם החדשים ו שותדבלמידת דרכי הרואה ח אלא ,יבה לימודית חדשהבלס

 .של הלמידה ללומדים כיםמתווכאו  יםכמנח

 

וזאת לאור  על ידי המורים PBL –עקרונות שיטת הלימוד של ה תייחס לא רק להבנת נוכחי המחקר הה

  .ה בפועלהפרקטי שלליישום של שיטת הלימוד קשר בין הבנה לגם אלא  ,השתתפותם בהשתלמות

 : ממצאי המחקר הצביעו על מספר אתגרים

 על ידי המורים לבין יישומם המעשי.  PBL-ה נצפה פער בין הבנת עקרונות .א

הרבה יותר  משמעותיאורטיות של המורים היה יכי השינוי בתפיסותיהם הת ,לומרניתן באופן כללי,  .ב

  ההוראה. בפרקטיקה שלמאשר השינוי 
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יותר היה תואם  ייחודיהידע החדש של המורים נשאר ברמת המופשט, כאשר הידע ה לעתים קרובות, .ג

עדיין הם ויחד עם זאת  PBL-, מורים הכירו ביעילות של ההלדוגמלתפיסות הפדגוגיות המסורתיות. 

 הכנה למבחנים לאומיים מסכמים. בזה מכשול  שיטהראו ב

לשפר את הבנת התוכן על אמנם  העשוי PBL-ה שיטת הלימוד שלשורים בסכי הם  ,המורים דיווחו .ד

 . מבחניםב שיפור בציוני הלומדיםל לא ציפו , אבל הםםידתלמיהידי 

עבור וזאת על מנת לבהיקף המינימלי הנדרש  PBL-ה שיטת ההוראה שלמורים יישמו את חלק מה .ה

רקטיקה הפדגוגית פהחדשה בת הלמידה ישגו את בלא שיל. הם למותתההשדרישות הסף של את 

 יומית שלהם. -היום

מורים למשל, נבעו מתוכן ההכשרה. ששייתכן  ,PBL-השל במהלך המחקר התגלו ליקויים ביישום  .ו

ו וצפו כיצד תלמידים בלעתים הם פשוט ישואף  י בפעילות התלמידיםדהראו מעורבות מעטה מ

 צעים את הפרויקט. במ

 העברת התוכן המתמטי. על ון ויתור בא על חשהדגש על האופי האינטרדיסציפלינרי בלעתים,  .ז

אינטגרלי של תכניות  לחלק הערכההמשוב והפיכת מנגנוני ההמחקר מצביעים על הצורך בממצאי  .ח

 .PBL-ה שיטתהכשרת מורים ליישום 

 

 של ם מוצלחולייש עבורםחיוניים המורים שהשתתפו במחקר הצביעו על מספר נושאים שהיו 

 :הפרויקטים הלימודיים

  ה שיטתאת מורים התקשו ליישם  :של התלמידים אקדמיתרמה-PBL תה הכנה יכאשר לתלמידים לא הי

 .(הישגים נמוכים)מדעים המתמטיקה והאקדמית מתאימה בתחומי 

  .היכרות התלמידים עם סביבה לימודית ממוקדת בלומד 

 אוריינות טכנולוגית של התלמידים. 

 להכין וליישם את הלמידה על פי  כדי ףכי הם זקוקים לזמן נוס ,מורים הדגישו :בעיית הזמן והמשאבים

הכנת החומרים למקצועות שונים, לאינטראקציה יעילה בין מורים קיום דרש לנ. זמן נוסף PBL-ה שיטת

 עיצוב פרויקטים. לתכנון ולוהמשאבים, 

 

 PBL-ה שיטתממצאי החקר מצביעים על הצורך למקד את תכניות הכשרת מורים להוראה על פי לסיכום, 

ביישום המעשי. הדבר חשוב במיוחד, משום גם אלא  ,של הגישה החדשה תפיסתיהבסיס ה תבהבנרק לא 

בסס את לשם כך, יש ל תלמידים.הובמוטיבציה של תהליך הלמידה שגים, בישביצוע לקוי עלול לפגוע בה

במורים. כמו כן, יש  ם ולעצב תכניות הכשרה הממוקדותהמוריההכשרה על הפרקטיקה הפדגוגית של 

 כדי ,יומית-רה הפדגוגית היוםגבמהלך השליווי מקצועי מורים המשתתפים בתכניות ההכשרה ל קספל

ם מיישול ,PBL-ה ההוראה של שיטתשל עקרונות אורטית ילסייע להם לצמצם את הפער בין ההבנה הת

 .בפועל

 

 


