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 למידה התנסותית

 הגדרה

עם המציאות אותה הם לומדים. של התלמידים ישיר  קשרמקדמת הגישה פדגוגית  היאלמידה התנסותית 

 ,(. לאחרונהDewey, 1938" )Experience and Educationאי בספרו "ויסודות התפיסה פותחו על ידי די

שמה דגש על בסביבה,  מתמקדת שהיאמשום  זו של למידה התנסותית המחנכים רבים מתעניינים בגיש

 רפלקציה והתמודדות עם קונפליקטים. מפתחת יכולות של עילה של הלומד, פהמעורבות ה

 

 אשכול הלמידה ההתנסותית מתייחס לשני אתגרים עיקריים:

 .ממשיותיות חקר בהתייחסויות לבעיות רלוונטיות וומנומי לפתחצורך ללמוד את המציאות וה. 1

 ודאות.-מורכבות ואיעם  היכולת להתמודד. 2

 למידה. המבוססת על תפיסת החוויה כמקור עיקרי של  ותיתנסתהלמידה של פדגוגיה ה. 3

 

 נשענות על למידה התנסותית מתאפיינות בתכונות הבאות:הפעילויות למידה 

 .ערבוב בין תוכן לתהליךא. 

 .הנחיה מצומצמתב. 

 .מעורבות אינטלקטואלית ורגשית במשימות משמעותיותג. 

 .לסביבה הרחבה ולמרקם הקשרים של התלמיד המקשר בין משיד. 

 .בחינה ביקורתית של החוויה והסקת תובנותה. 

 מחוץ ל"אזור הנוחות". הלמיד יצירת מסלוליו. 

 

 :וללת את הרכיבים הבאיםלמידה התנסותית כ

תואמת לתפיסות  אינה בהכרחש ייחודיתאו קבוצתית( במשימה  שיתחוויה ממשית: מעורבות פעילה )אי. 1

 .קודמים של התלמידיםרעיונות לו

 וערכים. שערותבין הבדלים, כאשר תלמידים בוחנים ה יםיקטפלתרון קונת: תהליך פתצפית רפלקטיבי. 2

 .התנסויות חדשות ועריכת רפלקציהוהפשטה: הסקת משמעות מ המשגה. 3

 .ות פעילה: יישום בפועל של התוכן הנלמד, הטמעתו בהקשר הרלוונטי לתלמידיםסהתנ. 4

 

ל למידה עמעורבות. מחקרים המוטיבציה וה ומגבירה אתפרת את רווחת התלמידים למידה התנסותית מש

וח עצמי, אחריות, תעצמית, פיהולמידה מחוץ לבית הספר מצביעים על שיפור במודעות  חוויהבאמצעות 

, מחקרים מאשרים את לכך הכללה בתוך הקהילה, מיומנויות עבודת צוות והסתגלות לבית הספר. בנוסף

 החיוביות של למידה התנסותית על התוצאות שמראים תלמידים במבחנים סטנדרטיים.ההשלכות 

 

 שילובים

בשיעור )כגון, עיצוב ניסויים בשיעורי מדע(, אולם  תפיסה עיקריתתים ניתן להשתמש בלמידה התנסותית כילע

-פיתוח בר, כמו למידה מבוססת חקר, חינוך לות שונותחדשני גישותב יםמשולבעקרונותיה לכך, בנוסף 

  יה.ילמידה באמצעות עשוספר הימא, למידה מחוץ לבית יק

___________________________________________________________________________ 
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OECD, ch. 8: "Experiential learning", pp. 109-116. 
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למידה מבוססת  דגמים חינוכיים שלהלמידה ההתנסותית נעשה בה של פדגוגיהשימוש הנרחב במיוחד ב

למידה של ו ,דרך התמודדות עם הבעיות הממשיות , כאשר תלמידים רוכשים ידע ומיומנויותפרויקטים

יים. טנתרכי קהילה אווים בידע ובמיומנויות להתייחסות לצשידים משתמשבמסגרתה תלמ ,מבוססת שירות

 ודאות, כאשר תלמידים לומדים-אילהתמודדות עם דגם של הוראת מיומנויות ל למידה התנסותית תואמת גם

)בצורת תנסותית הה שילוב הלמידה ם.ותם אצצמודאות ול-אי אי הוודאות, לפעול בתנאי מידת להעריך את

ים ולעזוב תלמידים להתמודד עם מצבים לא מוכר( גורם לאו למידה מחוץ לבית הספר חוויהלמידה באמצעות 

  ומעורבות בקהילה הרחבה. שיקוף עצמישיתוף פעולה, דיון,  את אזורי הנוחות, דורש

 

 התמצאות

 צעדים החיוניים ליישום של למידה התנסותית בכיתה: רניתן להצביע על מספ

ג אותם בתוך אתגרים זלמובמהלך הלמידה  אליהםלדעת להתייחס  ,התלמידיםשל אינטרסים האת  לגלות. 1

 .מניע את הלמידההלהפוך את הפרויקט לכוח  כדי ייחודיותובעיות 

 להבטיחכדי סביבה לימודית מאתגרת, אך לא מלחיצה,  ליצוראישיים בין התלמידים ו-קשרים בין לפתח. 2

 .יש להתאים את הפעילויות לפרופילים אישיים של התלמידים למידה. יותאת מעורבות התלמידים בפעילו

 .ההערכה שללהציג קריטריונים ברורים . 3

את  שנותול םלזהות את הנושאים העומדים על הפרק, לדון בה כדילהקצות לתלמידים מספיק זמן . 4

 מסקנותיהם.

בין עם זאת, יש למצוא איזון בין הדרכה ל .הצלחת הלמידה ההתנסותיתל מערכת תומכת ליצורו להנחות. 5

 .ה גבוההיאוטונומ צורך להעניק לתלמידיםה

. רפלקציה תיש חשיבות מכרע רכיב של רפלקציהללכן  ,כי חוויה כשלעצמה אינה מבטיחה למידה ,לזכור יש. 6

לאתגר ליישם או  , היא מעניקה הזדמנותלכך בנוסף .משגהלקשר בין החוויה לתהליך של הפשטה וה תמאפשר

 את הידע הקודם.

 

-םוהי הפדגוגית פרקטיקהליישם את עקרונות הלמידה ההתנסותית במורים ומנהלי בית ספר שמנסים 

 נאלצים להתמודד עם מספר אתגרים: יומית

ממוקדת בתלמיד ותואמת  ,צורך להכין תלמידים למבחנים מפריע למורים לשלב למידה התנסותיתה. 1

 שלו.לאינטרסים 

מקום להכנסת פעילויות של  ותמותיר אינן , משום שהןמדי ותכנוקש לבדרך כל נתפסותתכניות הלמידה . 2

 .למידה התנסותית

יניהם, לעבור מהוראה ישירה מורים לעבוד בשיתוף פעולה בהמ למידה התנסותית דורששל יישום דגם . 3

תים אינם ילעמורים  .פרויקט למידה ולבצע הערכת תהליכי למידהצוות, לעסוק בניהול בלמידת  להנחיה

 מוכנים לכך.

 

 הקשר

מיושמת במגוון תכניות במוסדות יא הגישה פדגוגית עיקרית בחינוך מבוגרים;  יאדה התנסותית הילמ

למידה התנסותית כניות מנהיגות, התמחויות( ובבתי ספר. בוהה )פרויקטים מבוססי קהילה, תלהשכלה ג

בנוסף לפתח מוטיבציה ולהעריך את הנושא.  די, כזקוקים לחוויה אישית יותרהמתאימה במיוחד ללומדים 

מערכת שימוש נרחב ב לתלמיד באמצעותקדמת התאמת התוכן ודרכי הלמידה למידה התנסותית מלכך, 

גמישות בהשגת יעדי על דגש על אינטראקציה בין תלמידים ו ובשימת קוגניטיביה עומסההפחתת ב, תמיכה

 .למידהה
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 תוכן

תם וחוויותיהם וממעורבמדים רוכשים מיומנויות וערכים כתוצאה התנסותית תלמיהלמידה הבמסגרת 

ה המסורתית. למידה התנסותית מתאימה במיוחד עבור דשוואה ללמיהפעילה; התיווך מצומצם, בה

מדעי ממשיים, כמו מדעים או החיים המ קשורים לעריכת ניסויים ולפרויקטיםההמקצועות והנושאים 

כמו אמנות. עם זאת, למידה התנסותית  ,טיקהקעל פרמבוססים הות עוהחברה. היא מתאימה גם למקצ

וראת תוכן מופשט, כמו ה שםגם ל ש בהןשניתן להשתמ ,יותוגרת מגוון רחב של מתודות מתודולשמאפ

 .קהמתמטי

 

 שינוי

קרונות העמערכת החינוך משתמשת ברכיבים של למידה התנסותית, אולם אינה שמה דגש על הטמעת 

 משמעותייםמחייב להפוך את מאפייניה ללמידה התנסותית תי של תפיסת הייישום אמ. השיטהפדגוגיים של ה

ליישום יעיל של דול במיוחד חשוב לזהות את הנושאים שהם בעלי פוטנציאל ג ולהשתמש בהם באופן מוצהר.

 ,ה. לאחר מכןדתואמות ליעדי הלמיהפעילויות הלמידה ההתנסותית  בחון אתהלמידה ההתנסותית ול דגם

בעיות שאותם יש לפתור ולא כמידע שאותו יש לקלוט. עיצוב כלמסגר את תוכן השיעורים כאתגרים או  שי

תומכת בחוויות פעילות ה מערכתלב מיוחדת לבניית -מתהפנות תשוהתנסותית דורש ל הפרויקטים של למיד

 תהליך הרפלקציה. ד באופן מוצהר אתקטיביות. יש לעודלורפ

 

 דוקדק של חוויות משמעותיות וכולללמידה התנסותית מתחיל מעיצוב מ הפדגוגית שלה גישיישום ה, לסיכום

 .ם של התלמידיםדמאשרת שימוש בידע הקוהרפלקציה 

עם גישות  משתלבת היטבאת, היא זעם  .ניתן להשתמש בלמידה התנסותית כגישה פדגוגית עיקריתא. 

להתמודדות עם קהילה, הוראת מיומנויות  למידה מבוססת פרויקטים, למידה מבוססת כמו פדגוגיות אחרות,

 ודאות.-אי

 יתניסוי פעילותלקדם  ן מאפשרותה .תנסותיתהה להצלחת הלמידה חיוניות תומכתמערכת הדרכה וב. 

 .ועם זאת להימנע מהצבת משימות מאתגרות מדי או מופשטות מדיושיתוף פעולה 

 


