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הגבוהה מדגישים את הקושי של הסטודנטים ביישום כללים מחקרים אחרונים של ההשכלה 

כגון , מחקרים התייחסו ללימודים בתחומים שונים. או מונחים שנלמדו לבעיות חדשות

, אחד מההסברים לתופעה היא הפער בין הידע תיאוריה לפרקטיקה. רפואה ואחרים, פיזיקה

 למטרה מוצהרת של דמצב זה מנוג. בניתוק הידע הדסקריפטיבי מההקשר המעשי האמיתי

  – תרת מקצועי במסגידוההשכלה הגבוהה שאמורה ללמד את התלמידים לפתח ידע תפק

מיומנויות (ידע פרוצדוראלי , )תיאורטי אקדמיידע (הצהרתי שתהווה מכלול של ידע 

גישת ). מותנהידע (וההקשר שבו משתמשים בהם למען פיתרון הבעיות ) שדרושות למקצוע

 תנשענת על המקרים והבעיות האמיתיים כנקוד) PBL(למידה המבוססת על פיתרון הבעיות 

אך באופן כללי ניתן לומר שהלמידה , PBL גרסאות שונות של ות קיימ.א של הלמידהמוצ

  :מתרחשת בהתאם לשלבים הבאים

  ;מצב מהחיים האמיתיים מגביר את המוטיבציה של הלמידה -

 ;הפעלת התלמידים באמצעות אינטראקציות קבוצתית ואינטראקציה עם מנחים -

 ;בניית בסיס ידע על סמך חומרים רלוונטיים -

 ;למקרה הספציפיידע של יישום  -

 .בחינת המקרה הספציפי -

  

.  על היבטים שונים של למידהPBL-מחקרים שונים מצביעים על ההשפעה החיובית של ה

הצביע על יש ל,  במוסדות להשכלה גבוההPBLבין המסקנות העיקריות אודות השימוש של 

  :כמה

בעיה  מסוגלים יותר ליישם את הידע  הבסיסי במסגרת  PBLתלמידים לפי שיטת  -

  .הידע התיאורטי הבנויים על סמך אך מצליחים פחות במבחנים, ספציפית

צמית וויסות עיותר מיומנויות של למידה   לעצמםים נ מקPBLתלמידים לפי שיטת  -

 ;עצמי



 . יש מוטיבציה פנימית להתקדם בתחוםPBLלתלמידים  לפי שיטת  -

 .ע נשמר במשך תקופה ארוכה יותרד יPBLאצל תלמידים לפי שיטת  -

קיימת ספרות שמצביעה על ;  היא בהיעדר שיטת הערכה מתאימהPBLהחולשה של שיטת 

.  אינם זוכים להערכה שתואמת את השיטהPBL-כך שהתלמידים בקורסים לפי שיטת ה

  .אלא שיטת ההערכה נשארת קשורה לגישות למידה מסורתיות מה שמכשיל את התלמידים

  

 . קונגג  בהונה במוסדות להשכלת גבוהPBL-כחי מתמקד במכשולים ליישום ההמחקר הנו

  : גורמים עיקריים שמשפיעים על יישום השיטה4המחקר מצביע על 

  ;משאבים -

 ;בטחת איכותא -

 ;סטודנטים -

 .תרבות ממסדית, גישות פדגוגיות קיימות של הסגל האקדמי -

בטחת אכל לגורמים של -דם יש להתייחס קוPBL-על מנת להקל את התהליך של יישום ה

גורמים : ל לשתי קבוצות" את הגורמים הנקניתן לחל. הסטודנטיםפקטור של האיכות ו

משאבים /בטחת האיכותאמערכתי של -הגורם הפנים. מערכתיים וגורמים חיצוניים-פנים

חלוקת משאבים שמאפשרת הכשרת ; מערכת הערכה של הוראה: כגון, כולל את המרכיבים

 .בים חומריםמשא; כוח אדם

  

ג מערכת החינוך המקומית בהונ.  ביותריםחשובאחד ההגורם החיצוני של הסטודנטים הוא 

 ממסיימי בתי ספר תיכון היו 3%- רק כ70-80- בשנות ה; האליטהקונג מבוססת על שיטת 

, 7-  כשכמות האוניברסיטאות גדלה ל90-בשנות ה;  קיימותמתקבלים לשתי אוניברסיטאות 

 תחרות גבוהה מאוד גורמת לבתי .ית הספר היו מתקבלים באוניברסיטאות ממסיימי ב18%

תוך כדי דגש על העברת , הספר התיכוניים להשקיע קודם כל בהכנת התלמידים למבחנים

 במשך לימודיהםמתחילים שהרוב הסטודנטים , לכן. שחזור ידע שטחי, שינון, ידע תיאורטי

 כקשה PBLטית מוצאים את ההעברה להתרגלו אך רק לשיטת הוראה דידקבבתי הספר 

רבית מכל יתוך כדי תמיכה מ, יש צורך ביישום שיטה הדרגתי, לכן .ודורשת מאמץ רב

 לבין שיטות ההוראה PBL- יש לפתח את המתודות המשולבות המגשרות בין ה.הרמות

יש לפעול להכנסת , כמו כן. PBLהמסורתיות שתאפשרנה מעבר חלק לשיטה שלמה של 

 עשויה להצליח רק PBLשיטת .  למערכות החינוך יסודי ועל יסודיPBLות של צורות שונ

  .רים בודדים ומתודת הוראה חריגהקכשהיא תהפוך לנורמה ולא תישאר בגדר מ

  

  

  

  


