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 ניגוד ל"מקומות" של למידהמרחבי למידה, סביבות למידה ו

מהווים הגשמה של הגדרות למידה ות למידה ומרחבי למידה מסורתיים קשורים באופן הדוק לצור

תים ייים קיימים לאורך זמן, לעזגיות למידה מסוימות. יתרה מכך, היות ומרחבי הלמידה הפיטואסטר

כבר הוחלפה על ידי  מסויםת הלמידה העומדת מאחורי עיצוב מרחב למידה יתיאורישקרובות נוצר מצב 

 מוסיפיםיים זמרחבי הלמידה הפיש מכאן,. כפי שהוא ן קייםיאחרות, אולם מרחב הלמידה עדי תיאוריות

יכולת לפתח את המגבילים ותורמים להמשך ההוראה הפרונטלית  ,לכוח ה"אינרציה" של מערכת החינוך

 טיביות.נאלטרצורות למידה 

 

תלמידים הגישות מודרניות להוראה וללמידה מדגישות את החשיבות של מעורבות פעילה ומשמעותית של 

עיצוב מרחבי . למורים תלמידים ןאינטראקציות בי מאפשרתית נתפסת כזלמידה. הסביבה הפיהבתהליך 

אולם, על פי התפיסות  כי למידה מתרחשת בעיקר בהקשר הפורמלי. ,למידה מסורתיים מתבסס על ההנחה

רבית תהליכי הלמידה מתרחשים במרחבים לא פורמליים. לכן חשוב רכישת ידע, מהמתייחסות ל ,החדשות

, כאשר גבוההההשכלה הבתחום  בולטית. הדבר זהפי מוגבלים לסביבהשאינם  ,למידה חדשים רחבימלפתח 

ב ומשפיעה על עיצוב המרחבים בקמפוס ובמיוחד על עיצ וכמקום למידה. תפיסה ז הקמפוס כולו נחשב

 אזורים לא רשמיים.

מכוונת לפיתוח ה ,21-ה הייני הלמידה של המאפה בקמפוסים חייב לשקף את מאדעיצובי מרחבי למי

 ייםזעיצוב המרחבים הפי ,של חשיבה. אי לכך ניותקידום דרכים חדשוהסתגלות לשינוי  ,יצירתיות, גמישות

  :מחייבלמידה של סביבות 

  .פדגוגיות הקיימות לפדגוגיות המפתחותהתאמת הגמישות: א. 

 .במרחב לשימוש מגווןגוניות: יכולת -רבב. 

 .בולטות: מעבר לפדגוגיות מנוסות וידועותג. 

 .מתהליך הלמידההתלהבות  פיתוחו מודהרצון לל קידוםיצירתיות: ד. 

 .ל כל התלמידיםשפוטנציאל הפיתוח ה. 

 21-ל המאה הקרונות הפדגוגיים שהע יישוםל הכוונה ."יהיבנה בבמונח "פדגוגי שנעשה שימולאחרונה 

 י של מרחבי הלמידה. זבעיצוב הפי

למידה, ה בהם מתרחש תהליךש ,למגוון של מקומותלהתייחס  , אם כן,הגדרת מרחב הלמידה המודרני חייבת

מציאות ההמציאות הממשית וכולל , לא פורמלית שיחה קיימתבו מתשעד לחדר ובית ספרית הכיתה המהחל 

 יים למרחבים הווירטואלייםזהמפריד בין המרחבים הפילמידה המודרניות הגבול הבמערכות  וירטואלית.וה

, שניהם אמורים להתאפיין ממלאים את אותו התפקיד בתהליך החינוכי המרחבים שני .טשטשיהולך ומ

ניתן להצביע על מגוון רחב של מרחבי למידה להם לקדם פעילויות למידה מכוונות.  ותמאפשרהבתכונות 

 , בעודמחוץ לבית הספרשגוני -מייצגים את העולם הרב ,Second Lifeוירטואליים. עולמות וירטואליים, כמו 

האפליקציות החברתיות, כמו פורטלים של קמפוסים בדרך כלל דומים לסביבת הלמידה המסורתית. ש

Facebook או My Space, ביזור ורשתיות של האינטרנט מקדמים יצירה  טבים הללו.בין שני הק ותנמצא

של מקומות חברתיים וירטואליים: למשל, רשת קשרים חברתיים בין חברי קבוצה מסוימת. הצד החברתי 

 נמצא בבסיס הלמידה השיתופית ויוצר מעורבות בתהליך הלמידה.
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 Online Self Organizing) ומבוזר מתארגנות באופן עצמיה ,מערכות חברתיות נוצרותבסביבה המקוונת 

Social Systems, O.S.O.S.S.)ם נוספים. הדוגמה הבולטת יעדילפתור בעיות ולהשיג חבריהן מאפשרות ל, ה

על פי הדגם של  יםשמתנהל ,Second Life :היא עולמות וירטואליים למיניהם, כמו O.S.O.S.S-לתופעת ה

 O.S.O.S.S-פקיים, לעומת המסגרת ההיררכית. משתתפי הומת רשת קשרים אקמביא להה ,ניהול מבוזר

התנהגותם מסודרת, מונעת על ידי מניעים אישיים  ןניגשים לתוכן על פי העדפותיהם והאינטרסים שלהם ולכ

רמת ראקציה בין המשתתפים בטינאהוניתנת לחיזוי, אולם ההתנהגות של המערכת בכללותה, כלומר דרכי 

למידה מתרחש ברמת הזהויות הבמערכות הללו תהליך  לצפות אותה מראש. מורכבת וקשה ,המקרו

כי הזהויות  . אם נניחבמקביל Avatars - המקוונות, כאשר לומד אנושי אחד עשוי להפעיל כמה זהויות

 תמהוו הרי הן, עמןעל בסיס החוויות המתרחשות  ןהאינטראקציות שלהמסוגלות לשנות את הווירטואליות 

 יים והווירטואליים.זשל המרחבים הפי מיזוג לאת הסובייקט הלומד. התהליכים הללו מצביעים ע

 

היא (. Siemens, 2004ית הלמידה בעידן הדיגיטלי )יהוצגה כתיאור 1(connectivismתיאוריית הקישוריות )

שת הקישוריות, למידה על פי גי תיאוריות של ארגון עצמי.עם רשתות ומוגדרת כשילוב של עקרונות כאוס 

 מידע מפוצלות. יחידותת הקשרים בין יבני ומתרחש בעת ללומדממוקם מחוץ ה ,מערכתינתפסת כתהליך 

למידה כתהליך המהתפיסות המסורתיות של מהותי שונה באופן ונית גו-גמישה ורבהיא  גישה זו ללמידה

ביבת למידה כמערכת פתוחה, דינמית, מגוונת, ס תיאוריית הקישוריות מציעה תפיסה שלסובייקטיבי פנימי. 

סביבות למידה ים עם מערכות אחרות ובהתפתחות מתמדת. וקמתארגנת באופן עצמי ונמצאת בקשרים הד

 . ים שוניםתואמות לסוגי למידה שונים ומכוננות תהליכי למידה מסוג

 

וג מסוים של למידה סבו מתרחש שהמרחב . מרחב ולמידה קשורים באופן הדוק ,על פי תפיסת הקישוריות

את המערכות  תואמת לעקרונות המאפיינים ויסה זהופך לחלק אינטגרלי מהגדרת סוג הלמידה. תפ

נתפס כמאפיין של המרחב  ייחודי,שמתחרש במרחב  ,הדזה של למיכהמורכבות המסתגלות משום שסוג 

לא ניתן לחזות מראש את כל שהנובע ממנה מצביעה וסביבת הלמידה של  כמאפייןתפיסת הלמידה הנתון. 

מתארגנת באופן עצמאי. המערכת מורכבת  ואר מרחב למידה השרכי למידה, כאומרחבים לצבסוגי השימוש 

מערכת  אסביבת למידה הימאחר ש הלמידה בכללותה.אמור להיות תואם לסביבת  מרחב למידהעיצוב לכן 

אחדים ניתן להצביע על מאפיינים קוגניטיביים  רכבת על מרחב הלמידה להיות מסתגל וגמיש.מוומסתגלת 

; פעילות ותעודדמו ןעניי תמעוררש מורכבותהנלמד;  יישוםשתורמת ל עקביות של סביבות למידה מועדפות:

סביבה מקדמת משהו מעניין הש ,תחושהיוצרות ת שמסתוריוהנגשת הלמידה; ולשתורמת  שימושיות

 .מובילה לידע חדשו
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