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 21-מאה ה: פדגוגיה ביקורתית ללמידה מבוססת פרויקטים

 פתחות מערכת החינוך הציבורי בארצות הבריתתה

, כחלק משינויים מרחיקי לכת בחברה 19-מערכת החינוך המודרנית עוצבה במחצית השנייה של מאה ה

ליות, פרסונ-ארגוניות אטיות מורכבות ומסגרות רקוליצירת מערכות ביור, שהביאו המערבית

נודע מקס ובר, המוסדות הגרמני הסוציולוג הכפי שמציין . מסתעפים מבוססות על נהלים וכלליםה

ם כלאו את התושבי ,ים, בתי חולים ובתי ספר ציבורייםדמשר  שעמדו במרכז החברה החדשה, כמו

ליות החישובית והיעילות הניהולית. התהליך של רציונליזציה ליווה כלכלי המבוסס על הרציונבמרחב 

מדינה למערכות המאפיינות  ,בודה, טיפול ולמידהעיות ומנומיואת המעבר התרבותי של סגנונות 

, אימצה אה 19-מאה הה ת החינוך הציבורית, כפי שעוצבה בסוףכמער ריכוזית, מתועשת וביורוקרטית.

 מערכת החינוכיתהארגון מחודש של ל מאפיין את עולם הייצור והתעשייה,ה ,השיח של הניהול המדעי

וכנסו פרקטיקות של כמו כן, ה מומחים.מפוקחת מלמעלה על ידי לריכוזית ו, לאחידהוהפיכתה ל

בית  .במרכזה עומד מורהש ,ידע למקצועות שונים ויצירת כיתה סגורהלפי גיל, חלוקת חלוקה לכיתות 

שעיצבה את האזרחים הכפופים לנורמות  ,יאליזציה של ילדים והוריהםהספר היווה מקום לסוצ

 חדשה והאליטות השולטות. מתועשת הולדרישות החברה ה

 

אקטיביזם הייתה מכוונת ל ,19-מאה הה סוףשהתפתחה בארצות הברית החל מ ,התנועה הפרוגרסיבית

מקום שמגן צריך להיות בית הספר הציבורי  שמה דגש מיוחד על נושאי חינוך. עבור הדוגלים בתנועה,ו

ספר מוסד דומה היואי ראה בבית דון 'ג י נודעהאמריקנ מחנךהדעות והילדים בפני ניצול. הוגה על 

 ,Deweyבספרו "דמוקרטיה וחינוך" ). עוסקים ביצירה פעילהאשר תלמידים מעבדה, כלאו  לסדנה

ומעלה  ון מחודש של חוויה, המוסיפה משמעותוארגאי הגדיר את החינוך כבנייה מחודשת ו( די1916

שבה  ,קהילה-כיתה הפכה למיקרוה ,עבור דיואימסלול החוויות בעתיד. את היכולת לכוון את 

אמור  ים ושל מעורבות פעילה בסביבה. לדבריו, בית הספרתפקידים חברתי מתקיימת למידה של

 ,י חשיבהגלהר תלמידים רוכשים בושמקום להעניק לתלמידים כלים להכוונה עצמית יעילה; הוא 

יצוע שינויים חברתיים אמור שיאפשרו להם לשנות את הסביבה ולא רק להסתגל אליה. אולם, ב

מדעית, רפלקציה על חוויות העבר ומסקנות לגבי התוצאות החברתיות של להתרחש רק לאחר חקירה 

 לשמש מעבדה חברתית. וקרים ר הפרוגרסיבי להפוך לקהילה של חופלכן, על בית הס .פעילות המוצעתה

 

התפתחה  20-מדיניות החינוך בארצות הברית. כך בשנות השל דיואי השפיעו על  הרעיונות החינוכיים

ומנויות ימ רכישתלופעילה ילדים לאזרחות ר הציבוריים להכנת פסהתפיסה בדבר אחריות בתי ה

והיו לעולם נפרד עם  םביבספר המשיכו להיות מנותקים מהעולם שסהבתי בפועל, עבודה. אולם, 

 העניקל והרחבתה אפשרוההשכלה התיכונית  הלים וקודים חברתיים. התפתחותמערכת ייחודית של נ

 תכניות הלימודים תאמונרכשו רק במקומות העבודה, כאשר שבעבר  קוגניטיביותמיומנויות ידים מלתל

 עהצי לתנועה הפרוגרסיבית, , מחנך שהשתייךקילפטריק. ויליאם ויות בתעשייה ובכלכלהאת ההתפתח

פירס, הוגה דעות השייך פעילות המכוונת של צ'רלס , שהתבססה על ההפרויקטים" "שיטתאת 

קילפטריק רצה לארגן את  .(Kilpatrick, 1925) על תיאוריית החוויה של דיואיו יזםלאסכולת הפרגמט

קשור ה רחב ואינטגרטיבי פרויקט בתחוםביצוע  מעותית, שהיאסביב פעילות משבבתי הספר הלמידה 

על מערכת החינוך בארצות הברית ובמיוחד על החינוך  ההשפיע ו זאתלחיי התלמידים. תפיסת

 בין שתי מלחמות עולם. שהתעסוקתי בתקופת הזמן 
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ששיקפו את  ,רה שינויים עמוקיםבית עת החינוך האמריקנכמער ,היעולם השניהלאחר מלחמת 

התוצאות החינוכיות החלו לרדת. ש ל המערכת עלתה בעודשטיזציה רהשינויים הכלכליים. הביורוק

 רטיזציהדסטנה שהביאו להעלאת ,ורמותנערכו רפהחינוכיות ה הגוברת לשיפור התוצאות לאור הדריש

כי ההבדלים  ,מחקרים הראו ,רכה. אולםהעול לשיטות פדגוגיותלספרי לימוד,  קשורבכל ה של החינוך

-הסוציוצב המהורים, המחוץ לבית הספר, כמו רמת ההשכלה של שגורמים בין הציונים נבעו בעיקר מה

רטיזציה נדמציבות את הסט, המצב הקהילה. למרות זאת, הרפורמות המנוהלות מלמעלהו כלכלי

 תרחבו.לכו והה ,שגים חינוכייםיכאמצעי עיקרי לה

 

 וקהילה למידה מבוססת פרויקטים, צעירים

 במגוון הפעילויות הקשורותניתן לראות למצבה הנוכחי של מערכת החינוך  האלטרנטיבהאת 

חלשות נוער מהשכבות הבחוויות למידה המערבות בני  לפרקטיקה במקומות העבודה ובקהילה וכן

נוער לטפח ביטחון ומסוגלות עצמית. למשל, מאפשרת לבני ים, עם חונכ והמודרות. עבודה קהילתית

הכוללת תכניות פרקטיות המקשרות בין בית הספר  ,מעורבות בלמידהמשלהם נובעת  הידעתחושת 

 קשורות לפעילות מעשית חיוניותחניכה. חוויות הלמידה הומבקהילה  מלמידת שירותדה, ובלעולם הע

וערכים מיומנויות  , תקופה שבה הם נדרשים להסתגל לידע ולרכושמעבר בני הנוער לבגרות צעירהבעת 

ל שרויות עבודה ומפתחים פרקטיקה שצעירים נחשפים למגוון רחב של אפשל שוק התעסוקה המודרני. 

מסגרת ב למידה באמצעות שירות קהילתי,שיתוף פעולה עם מבוגרים בנושאים חברתיים וקהילתיים. 

 .ליצירת קהילה חסונה, מפותחת ומגוונת , עשויה להביאליהבלתי פורמלי והפורמינוך חה

 

משפיעות על ה לצעירים להבין טוב יותר את המערכות החברתיות ויות של בינוי קהילה מסייעותפעיל

נדבות, אימון חברתי תמתבססים על ה, העתידם ולהיחשף לרשתות קהילתיות וארגונים של סיוע עצמי

החיוניות  -פעולה ותקשורת  ףשיתו ומפתחים מיומנויות של את ההון החברתיבונים הם  ,והדדיות. כך

צעירים המעורבות , לכך בנוסף. שלהם הזהות האישית והזהות המקצועית קדם אתל לצעירים כדי

 תית עשויה להביא להעלאת ההון החברתי של הקהילות המודרניות.ילרתי ובפעילות קהבחהבשיח 

 

 ,(PBL) תפיסת למידה מבוססת פרויקטיםת השינויים האלה במערכת החינוך באמצעות ניתן לקדם א

למידה מבוססת ויית, מעשית, ממוקדת תלמיד. אי בדבר למידה ניסונשענת על הרעיונות של דיה

נרחב מיומנויות באמצעות תהליך חקר היא שיטת הוראה המערבת תלמידים ברכישת ידע ו פרויקטים

לביצוע משימות. כפי מוצרים ומביא לעיצוב הו מתבסס על שאלות מורכבות ואותנטית, המובנהו

 לבתי הספר היה תפקיד ,והמוני לייצור תעשייתי כותמבוסס על מלאהמעבר מייצור ה בעת שבעבר,

ירה עב, המהפכה הטכנולוגית המודרנית מהיוםגם , כך מיומנויות תעסוקתיות חדשות קידוםחברתי ב

 PBLם באופן פעיל, לנהל משא ומתן, לפרשן וליצור. התמש בידע שלשמידים להליכולת התל הדגשאת 

השיטה כינון ידע. מאפיין חשוב של של מאתגרת את התלמידים ומכירה בתפקידם כשותפים בתהליך 

מאפשרת  השיטה .למידהשבמסגרתם מתרחשת  ,דיאלוגהמבוססים על  ,תלמיד-פיתוח קשרי מורההוא 

 לעי משוב דהלמידה, לחוות את הלמידה המעשית ולהיות מתוגמלים על י ים להכיר בערךלתלמיד

קוגניטיביות,  מייצרת שילוב של ידע, מיומנויות PBLלמידה. המפגשי  הלךטים שלהם במפרויקה

ה אישית התלמידים לקראת הצלחעבודת צוות ותקשורת ועל ידי כך מקדמת את  מיומנויות של

 . (Markham, 2003) ותעסוקתית בעולם המודרני
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תלמידים, מורים ואנשים  כוללות, הבבניית קהילות של פרקטיקהמתמקדת למידה מבוססת פרויקטים 

 רכיבים:כל קהילה כזאת כוללת שלושה ץ לבית הספר. מחו

 מרחב, תחום של החקר המשותף. 

  בה נבנים הקשריםשקהילה, סביבה. 

 כלים, מעשים וסיפורים. ,פרקטיקה, מכלול של ידע, שיטות 

 

ר . בתוידע מסוים קים אינטרס משותף בתחוםולטיקה כוללת אנשים החקבמילים אחרות, קהילת פר

מבוססת על השתתפות התנדבותית וממוקדת פרקטיקה  קהילת, רשת של שיתוף פעולה בתחום ייחודי

ון בעיות רפתלדע, פיתוח מומחיות ומיומנויות מקדמת חלוקה ביקהילה כזאת ות. ת יכוליבניועל  למידה

מידע  תמדת שלי תקשורת באמצעות החלפה מתגבר על חסמלה מאפשרתו רבגבולות התחום הנבח

נמצאים באינטראקציה מתמדת. הצלחתה של טיקה קפר ה ולא רשמית. לכן, חברי קהילתבדרך פתוח

 טיקות מוצלחותקרפהחלפת בין החברים, ל לתקשורת הקמת פלטפורמה היא תוצאה של קהילהה

 ם שיתוף פעולה עם רשתות ידע אחרות.ודיולק

 

מונח "השתתפות פריפריאלית לגיטימית" הבמסגרת תפיסת הלמידה כפעילות ממוצבת הוצע 

(Legitimate Peripheral Participation, LPP( )Lave & Wenger, 1991.) למידה נתפסת כתוצאה ה

 ידע שניתן לביטוי ותפיסה לא רקלפתח  מאפשרת LPPבה היא ממוצבת. שתרבות השל פעילות, הקשר ו

אותו לא ניתן ללמד ש ,"(soft knowledge)"גם את ידע הרקע אלא  ,("hard knowledge") רציונלית

הוא כרוך בלמידת השפה והמוסכמות הסמויות של משום ש ,באמצעות הדגמה או הוראה ישירה

 פעילותהקהילה. הלומדים נוטלים חלק בקהילות של פרקטיקה ומתקדמים לקראת השתתפות מלאה ב

סים יחה מאפשרת לבחון את, התהליך המעורבות המשתפת הוא LPPת של הקהילה. תרבותי-סוציו

הידע, את פעילויותיהם,  אתהחדשים ו לחבריה הוותיקיםבין חברי הקהילה  חיוניים שנוצריםה

 הפרקטיקות והזהויות שלהם.

 

שמביא  המ, תן שירותמ לשדרכים חדשניות בחדשניות ו בטכנולוגיותהתקופה המודרנית מתאפיינת 

 "חשיבהבה לינארית מוחלפת על ידי ישח. החשיבהבנית ובדפוסי מרחקי לכת בסביבה האור םשינוייל

צורך לפתח היא תואמת את הולידי ביטוי בעבודה על הפרויקטים הלימודיים  השבא, "יתעיצוב

את תואמת  PBLגישת  .חדשנותשל רצף  , המייצרטכנולוגיות ושירות חדשים באמצעות תהליך גילוי

ש כלים לתקן את דשראתה בחינוך דרך להעניק לדור ח ,(Arendt, 1968)ל חנה ארנדט שה תתפיס

 העולם ולהביא לשינוי חברתי.

 

ע דכנולוגיות מיבט ייה המהירה שצעירים עושיםלעל כיום מתרחשת במקביל PBLהמגמה של פיתוח 

רשתות תקשורת מקוונות. הרשתות המקוונות מקדמות את יצירת המרחב ותקשורת מתקדמות וב

את  זקותמח פוליטית של הצעירים; הןהאזרחית וההשתתפות ה גביר אתגלובלי, המההציבורי 

ת ההבדלים הוויזואליים הנובעים ממוצא אתני, מעמד, מגדר א הקשרים החברתיים ומטשטשות

לכיוון של  PBLנויות הנוצרות על ידי מדות מקוונות עשויות להרחיב את ההזמוגבלות. עם זאת, בריתו

 שותפות יצירתית, השתתפות פוליטית וארגון מחודש של הקהילות בשכונות ובבתי הספר. 
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נת את כוומו תקשורתהמידע והבמרכז טכנולוגיות את האדם שמה  ,תרבות תממוקד מקוונת,טיקה קפר

 וקידום השותפות. הצלחת מקדמים חלוקת ידע, פתרון בעיות, האישיים-ביןהמקוונים המרחבים ה

ת חברתית ופוליטית על מקוונות של בני נוער כצורה של דמוקרטיה מקוונת מעודדת פעילוהרשתות ה

 נויות של פיתוח עצמי ופעילות חברתית.מדהזר בין הצעירים והכוונתם לקשידי בניית 
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