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 למידה מבוססת פרויקטיםשל מקורות הגילוי העבר הפרוגרסיבי: 

ה מבוססת פרויקטים דות הברית מאמצים את התפיסה של למיצפר פרוגרסיביים רבים בארסבתי  ,כיום

PBL. מקורה של גישת ה-PBL  שעוצבה על  ,20-בפדגוגיה של התנועה הפרוגרסיבית בראשית המאה ההוא

מקורותיה התנגדה לסטנדרטיזציה של החינוך הבית ספרי. רים, שי ואחידי פרנסיס פרקר, ג'ון דיוא

עם זאת, התנועה הייתה מאוחדת בחתירה יחד היו אקלקטיים,  התנועה הפרוגרסיביתהרעיוניים של 

 20%-כ ה,שיאב בגישת הפרויקטים.כיתות פתוחות ובדגלה בחינוך ממוקד בילד, לרפורמה במערכת החינוך ו

 של הפדגוגיה הפרוגרסיבית.  אחרים ואאלה כ עקרונותלמדו בבתי הספר שהשתמשו בים קנירמאמהילדים ה

 

 קילפטריק ארדבשם וויליאם המבוססת פרויקטים פותחה על ידי רפורמטור חינוכי נודע של למידה גישה ה

(William Heard Killpatrick,)  ביסס את הגישה החדשה על רעיונותיו , שאיותלמידו של ג'ון דישהיה

 לחינוך בבתי הספר. חדש סיס ב גישת הפרויקטים. קילפטריק ראה באיודגוגיים של דיהפ

 בארצות הברית היו: בין הגישה החדשה למסגרת החינוך הדומיננטיתהמאפיינים העיקריים שהבדילו 

 .זכירת המידעדגש על שינון ו פיתוח חשיבה, לעומתא. 

 .מידע לשם עצמורכישת למידה מעשית ולא ב. 

 , מנותקת מהחיים.יבה מלאכותיתבבה טבעית של למידה לעומת ססביג. 

 .קרונותלעומת דגש על העבעיה, התמקדות בד. 

  

 חייב לעמוד במספר תנאים: PBL-שפרויקט המופעל במסגרת ה ,המחנכים הפרוגרסיביים טענו

 סביבה אותנטית:א. 

  ידה טבעית ככל האפשרלמסביבת . 

 מחוץ לכותלי בית הספר.זה ששל התלמידים,  תיילעולם האמ על הפרויקט להיות קשור 

 יתרמו  א, כדי שהתלמידים לא יהיו צרכנים פאסיביים של ידע, אלקשר עם הקהילהעל הפרויקט להיות ב

 לקהילה ולחברה.

 :למידהה תוכןב. 

 לאחר סיום בית הספר חייהםלו רכי התלמידיםוצעל תכנית הלימודים להיות תואמת ל. 

  יםנתלמידים להתנהג כמו מדעהללמוד מדעים על לפי הגישה, כדי  –על למידה מעשית דגש. 

 דגש על פיתוח מוטיבציה פנימית. 

 

 :למידה מבוססת פרויקטים כוללת מספר שלבים עיקריים 

בבחירת  מורה לחקור את האינטרסים של התלמידים בכיתההשלב זה דורש מ - כוונה ראשוניתה. 1

 .עבור התלמידים שלו טיותהפרויקט ולבחון את הנושא ואת הרלוונ

 .לו"ז מחייב, אך גמיש , בכלל זהביצוע הפרויקטיאורטית לכולל למידה תה - מפורטתכנון . 2

תלמידים לומדים, חוקרים, הבמסגרתו ש ,משלב למידה עיונית ולמידה מעשיתה - קטיפרוביצוע . 3

 מעצבים, מנתחים ויוצרים.

 .תלמידים, מורים וחברי הקהילה נוטלים חלקבו ש ,אירוערת גנעשית במסהערכה לעתים  -. הערכה 4

 

יישומיה הפדגוגיים לא עמדו  ,לעתים ,עם זאת נעשתה פופולארית. PBL-גישת הבמרוצת הזמן, 

נתפס כפעילות מעשית או ניסויית במסגרת  שבוצע על ידי התלמידים פרויקטוהבסטנדרטים של מפתחיה 
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וגית במערכת החינוך פדגה הפרקטיקטריק תרמה רבות לשינוי הלפיגישתו של ק מערכת החינוך הרגילה.

אימצו את  ,בחינותרטיזציה ודגש על דלהימנע מהמגמה הגוברת של סטנשרצו  ,בתי ספר בארצות הברית.

שתנה המצב ה שזכתה לתמיכה מצד מורים, תלמידים וקהילות. אולם, ,הפרויקטים כאלטרנטיבה גישת

שנבע  והלחץ)של המאה הקודמת(  60-וה 50-חמה הקרה בשנות ההמל לאחר מלחמת העולם השנייה.

שגים אקדמיים יהבמוקד  ששמו ,מהצלחות ברית המועצות בתחום החלל הביאו לרפורמות במערכת החינוך

הצלחתה במה שקשור -וגם אי הגישה הפרוגרסיביתמתקפה על בעקבות כך חלה  .בלבדעיונית למידה ו

פרויקטים, הביאו לירידת קרנה  ת, מבוססתאינטגרטיבי כנית לימודיםממשי של ת יישוםליכולת להביא ל

 למידה מבוססת פרויקטים.של השל הפדגוגיה הפרוגרסיבית ו

 

תנגדות לתרבות העל רקע ה להתעוררות ואף צוברת תאוצה וכהז PBL –גישת ה בשנים האחרונות 

למידה, קטים אמצעי עיקרי לים רואים בפרוידרטים. כיום בתי ספר רבנהדומיננטית של מבחנים סט

מעורבות התלמידים  שיש ללמידה מבוססת פרויקטים על נציאלטאת הפו וכיחבהתבסס על ניסיון העבר שה

את הגישה מאמצים ספר, הבתי ה היום, מספר. בין למידה לחיי התלמידיםשעמוק הקשר הו בחומר הנלמד

 גדל והולך. למידה,הוראה ו לשגישה עיקרית כ של למידה מבוססת פרויקטים
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