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 לאחר בית הספר יוצרנותה כניותותמידה בלמכוונות לשוויון ולהאסטרטגיות פדגוגיות 

 

 הלמידה. משמעותי של חוויותחה בשנים האחרונות חותרת לשיפור תשהתפ תנועת המייקרים

מעמיקה את מעורבות הלומדים )פיתוח כושר היצירה( יוצרנית כי פעילות  ,מחקרים מראים

ת על האינטרסים של נעששהיא נ םות משועורבמעלה את המהיוצרנות  בתהליך הלמידה.

אמיתיות ומעניקה חיצונית; היא ממוקדת במציאת פתרונות לבעיות כפייה הלומדים ולא על 

עצמם לאווירת החינוך  מתקשים להתאיםהעבור תלמידים תחומית -אפשרויות להתפתחות רב

ומקדמת פיתוח הזהויות  לומדיםהמומחים ל לי בבית הספר. יוצרנות מקשרת בין קהילתהפורמ

 חומי המדע.תהמקצועיות ב

כניות באופן ובפני תנועת המייקרים הוא יישום הת יםעם זאת, אחד האתגרים המרכזיים העומד

ה פונה לכלל הלומדים, ללא הגבלות של ע, התנותהצהרתירמה בשתומך בשוויוניות בחינוך. 

ניתוח תנועת המייקרים בארצות  ,פועלבתי. חבר-סוציו גיל, מוצא אתני, מגדר, שפת אם ומעמד

שייכים  ן והםלב , צבע עורםהם בניםכניות הללו ובתתתפים שכי מרבית המ ,הברית מראה

כי היא מתמקדת ביצירת  ,נגד תנועת המייקרים טוענת, ביקורת לכך למעמד הביניים. בנוסף

 .ול ואכפתיותסיוע, טיפ טראקציה שלמוצרים שיווקיים ונותנת לכך עדיפות על פני טיפוח אינ

 מדי. תועלתיתצרה ו אכי הלמידה המתרחשת במסגרת העבודה היוצרנית הי ,נטען גם

אסטרטגיות המכוונות להשגת שוויון חינוכי במסגרת לאור טענות הביקורת יש צורך בפיתוח 

ות ר הנוכחי שם לו למטרה לבחון את הניסיון המעשי של פעילקהמח .תנועת המייקרים

". המוצא Exploratium Tinkering Studioהספר במסגרת " לאחר ביתשם בשעות המייקרי

מרבית  כנית היה מגוון וכלל לטינים )הם היווהאתני של התלמידים שהשתתפו בת

התמקד בזיהוי  פעילותהניתוח , לבנים. יהסם, יוצאי אינאמריק-(, אפרוםהמשתתפי

ת מעורבות התלמידים ות, לקדם אאת השוויונהאסטרטגיות הפדגוגיות שאמורות להבטיח 

י העמקת הידע ושיפור המיומנויות יצירתיים ואינטלקטואליים, תוך כדולגרום להם ליטול סיכונים 

 בתחומי מדע וטכנולוגיה.

 מכוונת לשוויוניות:ההפדגוגיות של יוצרנות  ממצאי המחקר אפשרו לזהות את האסטרטגיות

י המוזיאון, כחנ, מייחודי. במקרה הייםוממקאינטרסים לדע וכנית בהתאם ליועיצוב הת -

 כדי גשים ודיוניםערכו מספר מפיים גים קהילתיכנית, חוקרים, מורים ומנהומעצבי הת

צרכים ללחוויות, יתן מענה תתאים לסביבה המקומית, תכנית שוהת תח אתלפ

  אינטרסים של התלמידים.לו

 מת נטילת סיכונים יצירתית. דמקה ,בניית תרבות תומכת -

o רמות של ידע ומיומנויות הדבר מגוון מודעות ב. , יחסיתה מרמה נמוכהחלהת

להחלטה להתחיל את יה בקרב הלומדים הביאה מדע והטכנולוגבתחום ה

פעילות שכלל לא דרשה ידע מוקדם או מיומנויות מפותחות כנית מוהת

ידים )בדיקת מנגנון ההפעלה של חפצים מוכרים לתלמבהתמקדה בחומרים וו
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ממצאים(. גישה זאת צעצועי סוללה ישנים באמצעות כלי עבודה ורישום ה

פיסיקליים ניסויים ערוך א היו רגילים לשל תלמידיםכי גם  ,אפשרה להבטיח

 בטוחים להמשיך בפעילות. הרגישובתחום מעגלי חשמל 

o ללומדים  תת אפשרויוללומד: הענק בהתאם העלאת הדרגתית של הרמה

לבנות פעילות חדשה על בסיס הפעילויות הקודמות ובכך לקדם את הידע 

נעשה מאמץ  יסיקליים.ולהביא למורכבות גבוהה יותר של רעיונות ומיומנויות פ

 התאמה אישית של הפרויקטים.ל כןומדים וליוזמות של הלליצור מרחב  מיוחד

o  קידום מעורבות חיוני להצעד ה :אישיים-ביןחסים יפעילויות המכוונות לבניית

מבוגרים ובני נוער יכירו אלה את אלה  , שבהלומדיםולמידה הוא בניית קהילת 

קהילה נעשתה באמצעות הדותית. בניית באופן אישי ברמה האנושית והידי

 ליות.ליות ולא פורמשילוב בין מתודות פורמ

 העמקת המעורבותלויוניות ואמצעים פדגוגיים מכוונים להרחבת השו -

o קשרים בין חוויות  בנייתאלא  ,ידע אקדמי קודם דורשותשאלות שאינן לת ישא

 הלמידה או התובנות הקודמות.

o קדם בקצב תמחנכים אפשרו לתלמידים לה :למידהמכוונות עצמית בתמיכה ב

 שלהם ובדרך שלהם וסייעו להם לזהות את הדרך ליישום האינטרסים שלהם.

o שבה ,בה של למידה חברתיתבלמידת עמיתים: יצירה וטיפוח סבי תמיכה 

בהם ש. המחנכים הדגימו את האופנים זה מזהולומדים צעירים לומדים ביחד 

 .עבודה היוצרניתבמהלך הלומדים יכולים לסייע אחד לשני 

 

ם מעורבות התלמידי רכיבים חשובים של תוכנית היוצרנות שמקדמים אתניתן לומר, אפוא, כי 

 יםוללכ המדעוהבנת תחומי הטכנולוגיה את ו עיות יצירתיפתרון בבלמידה, את המיומנויות של 

תפיסת תנועת בניגוד ל .שוויוניותלהשגת  ותמגוון אסטרטגיות פדגוגיות המכוונשל אימוץ 

באמצעות יצירת מוצר שיווקי, החופשי מכניסה את הלומדים למרחב השוק ש , כמיהמייקרים

עמיתים,  תאישיים ולמיד-ים ביןח קשרדגש על פיתו ההיוצרנות המצליחה שמכנית ונמצא כי ת

 לי והיענות לצרכים האישיים של כל תלמיד.תוך כדי הבטחת שוויוניות החינוך הבלתי פורמ
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