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  חינוך מוזיאוני ולמידה בבתי הספר

 למידה במוזיאוניםתועלת ה

 Pumpianלית )בלתי פורמגם ללמידה לית ופורמה למידלימודית שמתאימה גם ל מוזיאון מהווה סביבה

et al., 2006 .)מוצג בהקשר הטבעי, החברתי  םמה דשכל אח ,מוזיאונים מהווים אוסף של אובייקטיבים

לקציה, מציעים רמזים לפיתוח פ. האובייקטים מאתגרים ומקדמים חשיבה ורהייחודי שלו או התרבותי

,Hapgood,  & Paris)המעצימים את חוויית הביקור נרטיבים מצטרפים ביחד לקשרים בלתי צפויים ו

 ופך אותו לסביבת למידה מיטבית, הוא מתן תחושהשה ,מוזיאוןהאחד המאפיינים העיקריים של  .(2002

את החוויה  נות ודמיון של המבקר ויוצרת אצלופרשנטיות של האובייקט מעוררת תוהאאותנטיות. של 

. כך (Evand et al., 2002למידה לעומק )המקדמת , מוצג( בmagic contagion" )קסומה דבקותישל "ה

טים לתופעות מאפשרת לקשר בין תיאוריות מדעיות ומונחים מופשנוצרת סקרנות אינטלקטואלית, ה

, לפתח הבנת מונחים מדעיים, לעודד חשיבה עצמאית ומדעית לשבור סטריאוטיפים ,תייבעולם האמ

(. לתחושת Ross, 2006) השוניםהמשלבת את הזוויות הנלמדות במקצועות  ,אינטגרטיביתה תפיסו

כמו גם  ,יצירות האמנות ים במוזיאון מצטרפת תחושת הפליאה שמעוררותהאותנטיות שתלמידים חש

האסתטית מעוררת את הדחף לחקור ולהבין את  פליאהה צגים במוזיאונים.ומים אחרים האובייקט

אותה לאור הידע החדש ולכן היא  לבין ידע קודם ולבחוןקשר בינה ואת ה המשמעות של יצירת האמנות

 (.Constantino, 2010יכולת לחשיבה מדעית )את הוהמיומנויות הקוגניטיביות מקדמת את 

ות ועל הלמידה לעומק ההגבלות על פיתוח היצירתיגדלה לאור  ןשל הלמידה ממוזיאו חשיבותה

חיובית על פיתוח מוטיבציה המוזיאוני השפעה  מרחבל(. Kydd, 2007סביבה הבית ספרית )הקיימות ב

מצליח לעורר את הסקרנות של התלמידים מוזיאון הכאשר למידה להנאה. שילוב בין הללמוד בעקבות 

, יםמעשיאפשר את מעורבותם בתחומים הם שלהם ומיסתואם לתחום האינטר וכאשר הוא

בטווח ההתפתחות הקרובה  מצאתנש ,באמצעות פעילות מאתגרת ומורכבת יםוהרגשי יםהקוגניטיבי

& ,Csikszentmihalyi )פנימית ית הזרימה הקשורה למוטיבציה , הוא מעורר את חווישלהם

, 1995Hermanson).  

כינון משמעות אישית, יכולת להשמיע קול, שיתוף פעולה  :לליםוכהתנאים להצלחת הלמידה במוזיאונים 

הצלחת . (Griffin, 2004, יכולת בחירה ופיקוח עצמי )למידה מתוך אינטראקציה קבוצתית, עם אחרים

 המוצגיםמשא ומתן סביב משמעות שבמהלכה מתנהל  ,הדרכה הדיאלוגיתהלמידה קשורה גם ל

 . (2013)שליטה, 

למידים ואת תמכוננים את הערכים של ה, הווים בימה לביצוע ריטואלים תרבותייםהממוזיאונים לאמנות 

למידה  (. בנוסף לכך,Eblitz, 2007אודות זהותם החברתית, התרבותית והפוליטית )על תפיסותיהם 

במוזיאונים עשויה לאתגר את הגבולות של המעמד החברתי באמצעות העשרת ההון התרבותי של 

 . (Pumpian et al., 2006התלמידים )

 

 : ממצאים אמפירייםמוזיאוניתהלמידה ההשפעת 
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מתרחשת במרחב המוזיאוני גוון ההשפעות החיוביות של למידה המחקרים אמפיריים מצביעים על מ

, )בכיתות ד', ה'( מחונניםגם בקרב תלמידים כי  ,נמצאכך, . למידה באמצעות תצוגות מוזיאוניות או

 את תם והעלתהאת הבנ מוזיאון למדע, היא שיפרהמיצגים ב ססיבנעשתה על למידה ה כאשר

בעקבות ביקור בתצוגות במרכזי מדע תלמידים רוכשים  .(Mehler, 2003) תהתעניינותם בקריירה מדעי

בבתי  שמשפר את הלמידה , מהיום-תמש במונחים מדעיים להסבר תופעות מחיי היוםשאת היכולת לה

אוריינות העל פיתוח  לביקורים במוזיאונים יש השפעה משמעותית יכ ,נמצא גם. (DeWitt, 2008) הספר

שמורכבת ממספר ביקורים , כי תכנית נמצא, לכך בנוסף(. Rahm, 2004מדעית בטווח הארוך )ה

ות חשיבתית, גמיש חשיבה ביקורתית,לפיתוח מיומנויות של  ורמתת זיאונים לאמנותמומודרכים ב

שהשתתפו , כיתה ג' יתלמידעל מחקר  (.Burchental, & Gtohe, 2007) פרשנותו השוואה, בניית קשרים

, כאשר תלמידים )או גן חיות( שכללה שבוע של למידה במוזיאון ," בקנדהOpen mindsבתכנית "

כי התלמידים שנטלו חלק בתכנית שיפרו את מיומנויות הכתיבה  ,מצא ,משלבים ביקור עם ביצוע מטלות

 (.Kydd, 2007) יכה בלימודים רגיליםוצת הביקורת שהמשבקב שחל שלהם פי ארבע מאשר השיפור

 

 ספרלבתי שיתופי פעולה בין מוזיאונים 

 ספר:בין מוזיאונים לבתי פעולה השיתוף עיקריות לגבי אופן ניתן להצביע על שתי תפיסות 

האופי השונה בין שני המוסדות, כאשר הלמידה במוזיאונים מתבצעת מבחירה של התלמיד  -

אורגנת סביב האובייקטים המוצגים, מחייבת להסתכל על שני המוסדות כשונים בו מידה והלמ

זה מזה, בעלי יעדים שונים ופועלים במתודות שונות, אך עם כל זה עליהם להיות משלימים 

 . (Wertsch, 2002) זה את זה וקשורים ביניהם

למידה  כלולר כמהספ בתיהמוזיאוני ואת הסביבה הלימודית ב לראות את המרחב ישמנגד,  -

דורשת  תפיסה זו .(Weil, 2017) הגבולות ביניהם וששטרציף ולחתור ליצירת המשכיות ולט

(, 2018)גביש,  המרחב המוזיאוני למרחב הבית ספרייתי בין יחוו-הרחבת הרצף הלימודי

 ,Griffin) "פולש" לבית הספר וההיפך מוזיאוןהולות בין שני המוסדות נחצים וכאשר הגב

2007.)  

עמידה של שימוש במשאבי המוזיאונים ל ניסיון מערכת החינוך בארצות הברית מצביע על הפוטנציאל

מדעי החברה. לשם כך נדרש וב בשפהמדעים, בבמתמטיקה,  תהלאומיהלימודים  כניתות דרישות שלב

 ניםלתככנית הלימודים ולזיהוי הקשרים בין ת ,מורים למדריכים במוזיאוןהשיתוף פעולה הדוק בין 

בהתאם  כנית הביקורים וההדרכה במוזיאוןות נמצאים ברשותו של המוזיאון ולבנייתמשאבים הול

בבסיס שיתוף הפעולה בין בתי הספר למוזיאונים (. Pumpian et al., 2006) להתקדמות בחומר הרלוונטי

פעמי, -דר חוקבבי קצלחת הלמידה במוזיאונים לא ניתן להסתפהלמען כי  ,גורסתהתפיסה ה תנמצא

מומלץ ליצור  הקודם. לכןיש ליצור תנאים להטמעת הידע החדש בידע  תק מההקשר החינוכי וכיומנ

כנית ומפגש מסכם או לבנות תם ויגש מקדף מפסיאון מתווזר לביקור במושסדרת מפגשים מובנים, כא

 .ןרת המוזיאוגמסבכיתה בנלמד השי ומתמשך של החומר מאפשרת יישום ממ, הלימודים משולבת

הממשיים ולהפוך את עשוי לשמש כמתווך בין הלמידה המופשטת לחיים  המוזיאוניהלמידה  מרחב
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מוזיאון . כמו כן, מומלץ לבצע ביקורים ב(2018)מוגרם,  תית, ממשית ומשמעותיתהלמידה להתנסו

להעמיק את , והראשונית החדשה החוויהשפעה של הלהפחית את ה ך כמה ימים רצופים, כדישבמ

 (.Kydd, 2007)של הביקור משמעות ה בין אתת המידע החדש, לבצע רפלקציה ולהעבד אנה, להבה

 פעולהת מצביע על מספר דגמים של שיתוף ך מוזיאוני בארצות הבריונבחיהפרקטיקה הקיימת ניתוח 

 (: Liu, 2007בין מוזיאונים לאמנות לבין בתי ספר )

תלמידים ללא  עבורכניות ופעולה: מוזיאונים מעצבים תהיעדר שיתוף  - כניותמוזיאון כספק הת -

 .שיטה זו עדיין נפוצה דיונים עם בתי הספר.

ות עם מורים במה שקשור אחרימוזיאון מסכים לחלוק : המוזיאוןהי דאינטראקציה מכוונת על י -

 .ים של שימוש במוזיאונים כמשאב לתוכןלמציאת דרכ

 ם לוקחים תפקיד פעיל ויוזמים אינטגרציה ביןי: מוראינטראקציה מכוונת על ידי בית הספר -

 .חומר מוזיאוני ללימודים

כנית לימודים ונפתח בניו יורק בית ספר מוזיאוני, שבו ת 1994-ב, לדוגמה :מוזיאון כבית ספר -

יתוח ר מאפשר פפסהשפה ומדעים; בית  ת אומנויות, היסטוריה,כוללת, הרידיסציפלינ-בין

אלא  ,ך מוזיאוני אינו השלמה לחינוך בית ספריבדגם זה חינו וביצוע חקר עצמאי.פרויקטים 

 כנית הלימודים.ות שעליו נשענתבסיס 

להרחיב ולהעמיק  הוקמו בתוך מוזיאונים כדי פרטייםמספר בתי ספר  :ןמוזיאות ספר בתוך יב -

 .ותאמנ את החוויות של לימודי

לישי עשוי למלא תפקיד שההגוף  :שלישיה בין מוזיאון לבית ספר באמצעות גוף אינטראקצי -

 .מרכזי בפיתוח קשרים הדדיים בין בתי ספר למוזיאונים

 :(2018)גביש,  כוללים את הדגמים הבאיםלה בין בתי הספר למוזיאונים שיתופי פעובארץ, 

ר ספ)מתקיימים מספר מפגשי הכנה לביקור במוזיאון וגם מ רצף של מפגשים במוזיאון ובכיתה -

 .צאות הביקור(תועיבוד ללסיכום ו פגשיםמ

תהליך הלמידה המתרחב לווה ומנחה את מוזיאון מהבמוזיאון ובכיתה, כאשר  כניות רצףות -

מופעלת על ידי מוזיאון ישראל , ה)לדוגמת תכנית "כיתת אמן" וב םביקורי בכיתה באמצעות

 .('ו-'דתות מצוינות באמנות, יכ יש י הספר יסודיים בירושלים, שבהםתבב

וערכיות; אמנות נתפסת כגשר בין  י להשגת מטרות חברתיותצעמאכ שימוש במוזיאון -

 .שונותאוכלוסיות 

 .אלא כאמצעי תיווך ,פה ליצירת המקורוחלכניות דיגיטליות לא כופיתוח ת -

 .ים להגשמת חזונם באמצעות אמנותכנמורים ומחלהכשרת כנית ות -

 מקורות

 ,וזיאון ובכיתה. בתוך י' מוגרם )עורכת((. מה נשתנה? הפדגוגיה של שנות האלפיים במ2018גביש, ט, )

תל אביב: מכון (. 47-34עמ' ) אונים בישראליאוני: שותפויות בתי ספר ומוזישיח פדגוגי במרחב המוז

  .מופת
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 ,ספרות ומקרי חקר. בתוך י' מוגרם )עורכת( – ונים(. שותפויות בין בתי ספר למוזיא2018מוגרם, י' )

תל אביב: מכון (. 93-89עמ' ) אונים בישראליותפויות בתי ספר ומוזאוני: שישיח פדגוגי במרחב המוז

  .מופת

 . תל אביב: מכון מופת.זמננו-רכה דיאלוגית לאמנות בתדדיאלוג עם אמנות: ה(. 2013שליטה, ר. )
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