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 רכי העתידועם צ ותלהתמודד לשם חינוך הלומדים המכוונת לעיצובפדגוגיה דגם של 

 מציאת מענה לאתגריםבפני קהילת החינוך הבינלאומית הוא  יםאחד האתגרים המרכזיים העומד

כי הלמידה העיקרית אינה  ,מורכבים של החברה המודרנית ושל החברה העתידית. חוקרים רבים מדגישים

בקהילות ובמגוון הקשרים לא  אורך החיים,לכל אלא מתרחשת  ,שמייםרת חינוך מוגבלת למוסדו

המתווכים המשמעותיים  שבהן אנו נוטלים חלק הםהפרקטיקות התרבותיות ליים. פורמליים ובלתי פורמ

שרו לבצע למידה שיאפ ,חדשים תח דגמים פדגוגייםמורגש הצורך לפ לאור זאת, ה.דביותר בתהליך הלמי

על סביבת  ית, במהלך אינטראקציה בין הלומד לסביבתו, מחוץ לכותלי מוסדות החינוך.טבעה בסביב

טכנולוגיים  ובכלים  צעות מחוץ לבית הספרוביות המיות אותנטולית להתמקד בפעילהלמידה הלא פורמ

מחוץ לבית הספר שעולם מה אובייקטיםהטמעת  חיצונית.הכגשר בין בית הספר לסביבה  שעשויים לשמש

ונות, מנויות למידה חדשות, כאשר תלמידים יכולים ליצור רעיזדלי פותחת הוך הפורמת החינבמערכ

נולוגיות חברתיות כהרחב באמצעות ט התוצרים ולחלוק אותם עם הקהל ובצילע לתרום מהניסיון שלהם

 פרקטיקות ותוצרים חדשים ומפתחתח ותילפ מתקדמיםאמצעים מודרנית יוצרת הטכנולוגיה ה חדשות.

 ניתן לעצב  ות חדשות של תיווך.צור

 

, טלפונים ניידים(כמו הכלים הטכנולוגיים הנמצאים ברשות התלמידים ) אובייקט למידה באמצעות

מידע בציורים, במפות, בידאו ואודיו, )כמו שימשו בקטעי ו מאפשרים שילוב בין ייצוגים מסוגים שוניםה

יה מבוזרת, פיסה של קוגניצתח בפינלנד על בסיס התפו לעיצובמכוון ה. דגם פדגוגי של חינוך טקסטואלי(

ברעיון  וקדותדגם זה שם דגש על פעילויות אותנטיות ממ .שיתופיתלמידה ו מכוונת אובייקט למידה

 ר להתאמת דרכי הלמידה והפרקטיקות של קהילות מדעיות ומקצועיות. דגם זהחותידע שיתופי ה ופיתוח

 . אופן משמעותי ושקוףב ות למידהדים לפתח במשותף מיומנוימאפשר לתלמי

 

 :דגם זה מתבסס על מספר עקרונות תיאורטיים

רעיונות, מחשבות, תפיסות ופרשנויות של לומדים הלמידה מבוסס על העיקרון האפיסטמולוגי: תהליך א. 

 .מחקרהאודות שאלות 

 .מייצגים את התופעההאובייקטים ה: עבודה עם העיקרון האונטולוגיב. 

 .למידה: פיתוח ידע באמצעות למידה שיתופיתהעיקרון ג. 

 .איסוף ממצאים אמפירייםכלים טכנולוגיים של הלומדים לעיקרון טכנולוגי: שימוש בד. 

ת מחקר ומידה, הכוונת הלומדים באמצעות שאללה ותמיכה בתהליך העיקרון ההוראה: דגש על הנחיה. 

 ומשימות לימודיות.

 

 תהליך הלמידה כולל את השלבים הבאים:

לחקר וללמידה; בחירת  דיון במאפייניה השונים ובאתגרים הקשורים הכללית: הצגת התופעה .א

 .תופעהמייצגת את השאלת מחקר ה
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ב. עיצוב אובייקט הלמידה: הכרת המשאבים המסייעים בחקירת אובייקט הלמידה; בחירת אובייקטים 

 ממשיים שהתלמידים מתכוונים לחקור ופיתוח התכנית.

 ג. איסוף נתונים תוך כדי שימוש בכלים טכנולוגיים ובמדיה מגוונת.

אודות על הנתונים שנאספו של ארגון והכללה של המידע ו ,באמצעות בחירה למידהבניית אובייקט ד. 

 האובייקטים הממשיים והצגתם.

 

 מאפייני משימת הלמידה:

 .(ill-structured problemsבנת באופן עמום )מוא. 

 .עשירה מהבחינה הסמנטיתב. 

 .חיים הממשייםנובעת מהג. 

 .משמעית או תשובה סופית-אין תשובה חדד. 

 

 ידה:מאפייני סביבת הלמ

 .למידה שיתופיתא. 

 .מיומנויותלור למומחיות ושלומדים( והטרוגניות במה שק עבודה בקבוצות קטנות )שלושה עד שישהב. 

 .קהילת הלמידהבמנחה ושותף פעיל  המורהג. 

 .השתתפות מומחים מבחוץד. 

 

 :הסביבה החיצוניתמאפייני 

 .כנה שיתופית )דגם ויקי(ותא. 

 .כנה להכנת הצגותותב. 

דגם של  .(ם טכנולוגיים לאיסוף נתונים והצגתם )כמו טלפונים חכמים, מצלמות דיגיטליותאמצעי ג.

יערות, כאשר בהלימודים בוצעו  .טבעשם בהצלחה רבה בבתי ספר בלימודי פדגוגיה מבוססת עיצוב יו

רו בשאלות של התלמידים שבחתפיסות וקשורות ליער. הלימודים התמקדו בטבע הבמוקד עמדו תופעות 

 מומחים בתחומים הרלוונטיים. התלמידים את שאלת המחקר ועבדו בשיתוף הפעולה ביניהם ובסיוע

טכנולוגיות שתמכו בלמידה השיתופית, ביצעו מספר בחירות באשר לעיצוב תהליך ובהשתמשו במגוון כלים 

 הלמידה ולקחו אחריות על תוצאותיה.

 

 

 

 

 


