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 על למידה מבוססת פרויקטים מחקריםשל   הסקיר

 PBL -ה  של מאפיינים מעצביםו הגדרה

מבוססות המשימות מורכבות,  –את הלמידה סביב פרויקטים  נתמארג (PBL) למידה מבוססת פרויקטים

 קבלת החלטותבעיות, בפתרון במערבות את התלמידים בעיצוב, ה, על שאלות או בעיות מאתגרות

מביאות ליצירת ו לאורך זמןמעניקות להם הזדמנות לעבוד בצורה אוטונומית, יחסית,  קר;פעילויות חוב

טי, הערכה גם מאפיינים נוספים, כמו תוכן אותנ פרות מחקרית מציינתסתוצרים ממשיים או תצוגות. 

יינים העיקריים פארפלקציה. מגוון רחב של המו תופיתמורה, למידה שישל ה ךאותנטית, התפקיד המתוו

 בהירות באשר להגדרה ולגבולות השיטה. -ו לאיהביא PBLשל  ומוסכם והיעדר דגם אחיד

 

 PBL - ה יסודות

 זרמים חינוכיים שונים: שלושהקה של חינוך מבוסס למידה נובע מחקר ופרקטי

התפתחה מתפיסת הלמידה  PBL-הגישת  - (ELearningLxpeditionary E ,) למידה מבוססת מסע. 1

 ,מוגדרים כחקר אינטלקטואלי EL-דה תוך כדי מסע בטבע. מסעות הלמידה במסגרת ההחיצונית ולמי

וח פית , גםטואליאינטלקהחקר מעבר ל ,יםב פרויקטים והצגות משמעותיים. מסעות אלה משלבבנוי סביה

עם ת צוות, אתגרים, רפלקציה ובניית קשרים עבודת שטח, שירות, עבוד יםמידות ובניית קהילה; הם כולל

 ,, את דרכי ההוראהתכנית הלימודיםנועד לשנות את ה EL-הלם מחוץ לכותלי בית הספר. דגם עוה

 הארגון של בית הספר.ההערכה ו

פותח בעבודה עם  זה כוללות בעיות עמומות. דגם למידההכניות תאלה הן  - למידה מבוססת בעיות. 2

בעיות  לתוך כדי עבודה ע ,וןמיומנויות אבח לסייע למתמחים לפתח כדי ,נטים לרפואה בקנדהדסטו

מטופל ה שליה הרפואית עבמידע על הסטודנטים מקבלים ה .(ILLstructured problems ,)עמומות 

איסוף מידע ו והערכתן יצירת השערות נה באמצעותבסיוע מנחים ובסיסי מידע, לבנות את האבח ,ומנסים

 מדעיםבמתמטיקה, ה בתחומי - וספיםנ הקשריםשל למידה מבוססת בעיות יושמה גם ב השיטה רלוונטי.

 השימוש בה נעשה גם בבתי הספר התיכוניים וגם בבתי הספר היסודיים. .מדעי החברהוב

-הלמידה פעילה במסגרת במספר זרמים במחקר הקוגניטיבי תומכים בלמידת חקר ו - חקר קוגניציה. 3

PBL:למשל , 

. נמצא כי תלמידים בעלי ותתגמול שונ יטותשמוטיבציה מתייחס למכוונות למטרה ולהשפעה של  רחקא. 

 בלמידה ורבה יותרלגלות מעורבות ממושכת ם ימתמקדת בלמידה ובמומחיות עשויהית מוטיבציונ נטייה

משימה על במעדיפה מעורבות ה ,יון טוב. מערכת התגמוליםמונעים על ידי רצון לקבל צהידים תלממאשר 

-המקדמת את הלמידה. בהתאם לכך, עיצובי  ,עבודה תחרותיתעבודה שיתופית על פני אגו ובפני מעורבות 

PBL, ,של  םתואת מכוונ , מגביריםעל הלמידה השיתופית ועל ההערכה ששמים דגש על האוטונומיה

 .מיטביתת ומהווים תפיסת למידה התלמידים ללמידה ולמומחיו

ל מיומנויות שעל החשיבות  והצביע ,לומדים חדשיםלמומחים  שהשוו בין ,ל תהליכי הלמידהמחקרים עב. 

תכנון וניטור עצמי של מיומנויות  קוגניטיביות מצד המומחים ועל היעדר-הויסות עצמי ומיומנויות מטלו

 ,מולציה של תנאיםיש ליצור סי ופתרון בעיותלפתח מיומנויות חקר  כדיכי  ,בקרב הלומדים החדשים. נטען

מית, חשיבות של למידה אוטונוההודגשה בויות. ם לעצמם את הידע ועורכים התערבהם מומחים מקניש

 .יםמונעת על ידי התלמידה

לית אופטימלמידה מסתבר, ש. על הלמידה המיטבית הקוגניציה השפעת חקר קוגניטיבי מלמד עלג. 

 .מיתייםלמידה דומה להקשר החיים האכאשר הקשר ה מתרחשת
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ככלי  ותבטכנולוגי ששימולת האינטרס הוראה הביא להעלאהידה ולמהחקר יישום טכנולוגיה בתחומי ד. 

 .PBL-התוכנה ממוחשבת בתכניות אמצעים טכנולוגיים ו לשילובם שלקוגניטיבי ו

 

מאפשרים לקבוע האם ביצוע משימה לימודית אכן מהווה למידה הקריטריונים  חמישהניתן להציע 

 :פרויקטים מבוססת

 מהווה למעשה על פרויקטים תמבוססה תכנית לימודים. בתכנית הלימודיםרכזי מ ואפרויקט הא. ה

תלמידים לומדים את התפיסות המרכזיות של המקצוע באמצעות ה , שכןית הוראה מרכזיתיאסטרטג

 . יםפרויקטעל  העבוד

מניעות תלמידים להתמודד עם המונחים המרכזיים והעקרונות הבעיות בפרויקט ממוקד בשאלות או ב. ה

 של המקצוע.

וב, קבלת החלטות, פתרון כולל תהליכים של עיצ, הוקטיביחקר קונסטרבמידים את התל מערב טפרויקג. ה

בנייה של ידע על ידי התלמידים. הפעילויות יית דגם. הפרויקט חייב לכלול טרנספורמציה ובנו בעיות, גילוי

 מידים ידעתלהשהתמודדות אתו דורשת מ ות וליצור קושיהמרכזיות של הפרויקט אמורות להיות מאתגר

 .ותאו מיומנויות חדש נוסף

תוצאת הפרויקט  לימוד.ה יולא על ידי המורה או ספרעצמם על ידי התלמידים בעיקר  פרויקט מונעד. ה

רמה גבוהה של אוטונומיה, לבצע בחירות עצמאיות,  ים להוכיחתלמידהדורש מ וביצועו אינה ידועה מראש

 פן עצמאי ולקחת אחריות על הלמידה.לעבוד באו

מאפייני הפרויקט, כמו נושא,  למציאות האותנטית ולא לסביבה הבית ספרית. תייחספרויקט מה. ה

ולכזה הכולל  ר התלמידיםעבו ם, הקשר, התוצר וכדומה, הופכים אותו לאותנטיהתלמידי משימות, תפקיד

 קשורים לחייהם.אתגרים ה

 

 PBL-הערכת יישומי ה

 :מלמדים על ,PBL-השבחנו את היעילות של יישום דגם  ,מחקרי ההערכה

 הםבשספר סטנדרטיים, כולל בבתי   שבא לידי ביטוי בציונים במבחנים ,שיפור במיומנויות בסיסיותא. 

מתקיימת בהם ש ,ספר יסודייםמחקרים שנערכו בבתי  ,כךלומדים תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות. 

 ,אזורהספר מאותו  כר בהישגים לימודיים כאשר התוצאות בבתיהראו שיפור ני ,PBL-הבשיטת  למידה

 בשיטה המסורתית, לא השתנו. למידהמתקיימת בהם ש

של עצמי הביטחון ההעלאת ו רתיתמיומנויות של חשיבה ביקובתרון בעיות ושיפור במיומנויות של פב. 

 התלמידים. 

באחד מהם  –שנים בשני בתי ספר בבריטניה  שלוששיפור בהבנת הנושא הנלמד. מחקר שנערך במשך ג. 

כי תלמידים שלמדו מתמטיקה בשיטת  ,גילה –ובשני בדרך המסורתית  PBL-ההתבצעה בשיטת  ההוראה

כרוך בחקר וחשיבה, לעומת התלמידים שלמדו ה ,המתמטיקה כנושא דינמי וגמיששל  ההבנ פיתחו PBL-ה

שלמדו יישומם. תלמידים כללים ותלויה בשינון  מקצועכי הצלחה ב ,מתמטיקה בשיטה הרגילה וסברו

בהם נדרש ששלמדו בדרך רגילה בתחומים  אלהים שווים או טובים יותר מהראו ביצועי PBL-טת הבשי

תי ספר שלימדו תר במבחן הלאומי בבכמות התלמידים שזכו לציון הגבוה ביומתמטיים; ידע של מונחים 

 .תי הספר שלימדו בגישה המסורתיתמאשר בב ההיה גבוה פי שלוש בגישה החדשה

מחקרים שנערכו  ואסטרטגיות שנוסו במהלך הפרויקט. ייחודיותהתייחס למיומנויות הבנה בשיפור בד. 

בעיות מבוסס על ה PBL-התוצאות של יישום דגם ה חנו אתבמעבדה באוניברסיטת וונדרבליט בתנאי 
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סים לתחומים המתייח ,ייםטסטנדרהחנים במתוצאות הוהראו שיפור גם בעיצוב וגם ב יםורעיונות מורכב

למידים )כמו פנייה למקורות תהלמידה של הגם שיפור בהתנהגויות  נמצא .יקטביצוע הפרוקשורים לה

 .ערכה עצמית של הביצוע(הו

 ;PBL-והתנהגויות אחרות הקשורות ל ולמידה הרגלי עבודהשל עבודה קבוצתית, של שיפור במיומנויות ה. 

 של התלמידים. עצמיתהערכה הה תהעלא

 

 PBL-אתגרים ביישום שיטת ה

 הן מבחינת , ה, הן מבחינת התלמידיםשיטהם שועל האתגרים הכרוכים ביי יעיםקרים מצבמח

 . והן מבחינת בתי הספר המורים

 אתגרים עבור התלמידים

 .יכולת ליצור שאלות מדעיות משמעותיות והתאמת עיצוב הפרויקט לשאלהא. 

 .ניהול זמן וניהול נתונים מורכביםב. 

 בהשערות. כיםמתוה יםלוגי ניםפיתוח טיעוג. 

 שימוש בטכנולוגיה.ד. 

תוך כדי  ןחייבים לפתח אותו פעולהשל שיתוף מיומנויות  שאין להם עבור תלמידים -עבודה בקבוצות ה. 

 ביצוע.

התקדמות  אפשרתש ,תתמיכות מגוונעל הצורך ביצירת מערכת מצביעים המחקרים האלה  ממצאי

 הדרגתית בהקניית ההבנה והמיומנויות הנדרשות.

 

 אתגרים עבור המורים

להם לתחושות  גורםשהמורים, מה בקרב קיימות תפיסות פדגוגיות לעתים סותר  PBL –כגישה חדשה ה 

  :, למשלט ולדילמות שאותם הם מנסים לפתורלקונפליקמביא ה, "עומס קוגניטיבי"של 

תנהל בהתאם ו שיש לההאם השימוש היעיל ביותר בזמן הוא לאפשר לתלמידים להמשיך בחקירתם אא. 

 לתכנית הלימודים הלאומית.

צריך התהליך ש יות אומאתיהם העצועילויות אמור לאפשר לתלמידים לחפש את תשובפהאם עיצוב הב. 

 זהה.ו "נכונה" לתוצאה ם יגיעותלמידיהי המורה, כך שכל דפוקח על ילהיות מ

 היא על המורה. ות בלמידה או שאחריהקשורה האם יש להעניק לתלמידים אחריות על ההדרכה ג. 

למידה לעומק, אולם על הזמן הוא גורם חיוני הנדרש ל, כשחים יותר זמן מהצפוילוק לעתים, פרויקטיםד. 

 המורים לעמוד בלוח הזמנים הנקבע.

לאפשר למידה יעילה על מורה למצוא איזון בין עבודה עצמית לגמרי של התלמידים  הכיתה: כדיניהול ה. 

 דר.לבין הצורך לשמור על ס

 PBL-ה ח על זרימת הידע, אולם למידה לפי שיטתמרגישים את הצורך לפק פיקוח: לעתים, מוריםו. 

 דורשת בנייה עצמית של ידע. 

 .לבין עצמאות התלמידים מציאת האיזון בין הצורך בתמיכה לימודית תמיכה בלמידה:ז. 

 .ניטיביבעיות הכרוכות בשימוש מושכל בטכנולוגיה כאמצעי קוגטכנולוגיה: ח. 

 עבודה על ביצוע הפרויקט.המתאימה להיבטים שונים של ושי בביצוע ההערכה ההערכה: קט. 

  :אתגרים עבור בית הספר

הצורך לבנות את לוח הזמנים כך שיתאים למידה, ההארגון הפיסי של בית הספר, מגבלות הזמן עבור י. 

 . שאיםונהמקצועות והמגוון הרחב של ל
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 ם האתגריםלהתמודדות ע התערבויות

 יישוםעם האתגרים הכרוכים ב ותהתמודדבוהדגשים שעשויים לסייע  מחקרים מתארים מספר התערבויות

 :BLP-השל 

 והדגשים התערבות קושי תחום

האקלים 

 .הכללי

תלמידים מעורבים יותר כשהם 

לא שעובדים בסביבה משמעותית, 

 .רקשורה לבית הספ

יאו המהווים שימוש בסיפורי ויד

 .LPBיבי עבור טהקשר נר

תלמידים מעורבים יותר כשיש 

 להם יעדים של מומחיות מאשר

 .יצועביעדים של 

 יעדיםהדגשת הלמידה והבנת ה

 .עיקרייםה

התחלת 

 החקר:

שאילת 

 שאלות;

 ניסוח יעדים;

תכנון 

 פרוצדורות;

עיצוב 

 .התערבויות

תלמידים מתקשים לייצר את 

השאלות המהותיות שיביאו 

כזיים למונחים המר םאות

 .בתחום

ל ע סיוע בפיתוח שאלות עיקריות, דגש

יעדי למידה ו תכניות העיצוב

 מתאימים.

תלמידים מתקשים בניסוח 

מנחות ובפיתוח שאלות שאלות 

 .בעלות משמעות מדעית

ר שמאפפיתוח בסיס נתונים מקוון ה

פעילויות של בניית ידע. בליט את הלה

הדרכה מדורגת  ימון קוגניטיבי:א

תחלתיים עם משוב מצד בשלבים הה

 .חברים או מורה

הכוונת 

 :החקר

 ף מידע;וסאי

 ידע; חיפוש

 .בניית ידע

י בהתייחסות לבעיות קוש

עמומות; קשיי עם מצבים 

 .פתוחים

פרקטיקה בביצוע פעילויות למידה של 

; PBLפתרון בעיות כהכנה ללמידת 

חקירה  ם מדורגים שלהצבת שלבי

 .התלמידים ישתנחה את ביצוע

חקירה: בחירה הבתהליך  שיקו

בדרכים לא מבטיחות, קושי 

-בפירוש משמעות המידע; אי

 .מיקוד ביעדים

תקשורת טרנספורמטיבית: תהליך 

אימון מוטמע ששומר על יוזמת 

התלמידים, אך נותן מקום לפרשנות 

המורה ולמשא ומתן בין מורה 

הדרכה או הדגמה באשר  לתלמיד;

 .לעבודה עם החומרים של התכנית

ניתוח מידע 

והסקת 

 מסקנות:

שימוש 

במתודות 

 אנליטיות;

יעיל שימוש 

בכלים 

 .טכנולוגיים

תלמידים אינם יעילים בעבודה 

ה עם כלים טכנולוגיים; בעי

 שי בחלוקתובניהול הזמן; ק

 .שלביםמשימה לה

הענקת סיוע טכני והדרכה בזמן עבודה 

 .עם מחשב

מים מנטליים גשי בבניית דוק

 .תעבור פתרון בעיו

 

 

 

 

ליין שמאפשר -הענקת סיוע און

לתלמידים ללמוד מיומנויות 

גיות ולהשתמש בתוכנות טכנולו

לבנות ויזואליזציה ולפתח  מחשב, כדי

 .את רעיונותיהם
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שיתוף פעולה 

בין 

 התלמידים:

תן וקבלת מ

משוב; שיתוף 

בכתב;  פעולה

חלוקת 

 .משימות שווה

תלמידים אינם רגילים לעבוד 

ספק משוב בשיתוף פעולה, ל

ולאחד את עבודתם עם עבדות 

 אחרים 

דגם מקוון של "התמחות 

; סביבת למידה שיתופית "קוגניטיבית

 .מקוונת

 .ניסוח נורמות של אחריות אישית .עבודה אינה שוויוניתהחלוקת 

הכנסת שיטות של הוראה הדדית 

 .סוקבשיטת ג'יושימוש 

 

 

 

 

 

 

 

הקניית והצגת 

 הידע:

מיומנויות 

-מטה

 יטיביותקוגנ

הצגת 

 .מומחיות

-י בשימוש במיומנויות מטהושק

 .קוגניטיביות

התערבות שמספקת הסברים בשלבים 

שונים של ביצוע; הפיכת תהליך בניית 

שימוש הידע לגלוי )כגון, באמצעות 

מחשבים(; דגש על חשיבות יעדי ב

 .ביצוע קההבנה ועומ ,הלמידה

ביצוע מעקב מורים מתקשים ב

ובקבלת  הליך הלמידהלאחר 

לתלמידים ההחלטה מתי להציע 

 .הדרכה

ביצוע ההערכה המעצבת; יצירת 

תרבות כיתתית תומכת משוב והערכה 

תדירים; תמיכה במתן משוב בין 

על  אחריות לתלמידיםתלמידים; מתן 

תהליך ההוראה, לאחר ביצוע הדרכה 

 ;בהוראה הדדית

 יןהקניית ידע לא שווה ב

 .שונים תלמידים

למומחים בתחומים  הפיכת צוותים

שונים ולאחר מכן ציוות מחודש של 

 .התלמידים באמצעות שיטת ג'יגסו

הגבלת הידע על ידי סביבת 

 .למידהה

פיתוח משימות של העברת הידע לאחר 

 .PBL-הכל פעילות במסגרת 

יחס לא רציני; ביצוע שטחי של 

 .העבודה

מתן אפשרויות של הצגה בפני קהל 

 –ם מגוונים חוץ; פיתוח קריטריוני

שיתוף פעולה, הסבר, הצגה, דיווח 

 .עצמי
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  ,מוריםעל מספר אתגרים העומדים בפני  המצביע PBL-ה הסקירה הנוכחית של יישום שיטת, לסיכום

  מתחילים. לכן, יש צורך בפיתוח מערך תמיכה למורים ההשיטהניסיון קודם בהוראה על פי  נעדרי

כוונה התלמידים מתקשים להפיק תועלת מה , לעתים,רכביםוקטים מבפרוי .PBL-הללמד על פי גישת 

ושימוש יעיל  עצמית. הבעיות העיקריות קשורות להתחלת החקר ובחירת כיוון מחקרי; ניהול זמןה

ידה ניכרת במהלך התמיכות בתלמידים מהוראה תלויה בכשיטת  PBL-, יעילות הבטכנולוגיה. משום כך

על פני שיטות  PBL-את שיטת הנמצא כי תלמידים ומורים מעדיפים  .מודלאפשר להם ללמוד כיצד לל כדי

  .ורואים בה שיטה יעילה ביותר מסורתיותלמידה והוראה 

 

שיתוף ו מקצועיותהכמו העלאת  שימוש בשיטה,המחקרים מצביעים על ההשלכות החיוביות הנובעות מ

 ללמידה מצד התלמידים. ביחסיפור עצמי, שהביטחון הפיתוח מעורבות, העלאת  הפעולה מצד המורים,

במה  ,שיטות הוראה אחרות, בהשוואה למראה תוצאות זהות או טובות יותר ימוש בשיטהשכמו כן, 

-הביתמקצועות הפיתוח מיומנויות קוגניטיביות בסיסיות בתחומי לשקשור להישגים לימודיים כלליים ו

 .ספריים

 

 למידה במקצועות ה איכות אה אחרות, מעלה את, לעומת שיטות הורPBLמאשרים כי מחקרים  ממצאי

קשורה ליכולת גבוהה יותר של  PBLבאמצעות  יטיביותמיומנויות קוגנ רכישתכי  ,עוןטשונים; ניתן ל

בנוסף לכך,  בעיות חדשות.פתרונות ל מציאת ללהקשרים חדשים ווהתאמתן העברת המיומנויות הנרכשות 

הקניית להוראת תהליכים ופרוצדורות מורכבים וילה להיא שיטה יע PBLכי  ,ממצאים רבים מראים

גבוהה  השיטהכי יעילות  אישור עקיף לכך .חלטותלת המיומנויות של תקשורת, תכנון, פתרון בעיות וקב

 יותר כשהיא כלולה במאמץ לשינוי בית ספרי כולל.
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