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 למידה בכל מקום, תרבות התלמיד ופרקטיקה  דברים:הפדגוגיה של ה

  של פדגוגיה קונסטרוקטיביסטית

. מדובר (Weiser, 1991זר )חה על ידי מרק וייתפו (ubiquitous computingהתפיסה של מחשוב בכל מקום )

משום שהן  נראותיום והן בלתי -נטמעות בחיי היוםטכנולוגיות המידע והמחשבים  שבה ,בתפיסת עולם

ה לוויום מ-טמעת טכנולוגיה מתקדמת בחיי היוםשל הזה הדרגתי תהליך  הופכות להיות חלק מהשגרה.

מות דקתה כי ,ניתן לומר. יבים אל העולם הפיזשתהליך של משיכת המח -"וירטואליות מגופנת"  בתופעה של

וקרבה והשינוי הזה טומן בתוכו  כחותונחים של נוחדשה למקנה משמעות בטכנולוגיות המידע והתקשורת מ

 ,וגייםללכלים טכנו לומדים נצמדיםטכנולוגיה אכן חודרת לכל מקום, ה ,פוטנציאל פדגוגי עשיר. כיום

בלית וגלהנטראקטיבית של למידה בכל זמן ובכל מקום. בנוסף לרשת ייכולת של בניית רשת א עניקיםמה

ואת  אובייקטיםשהופך את ה ,"(Internet of things)" דברים אנשים נוצר גם אינטרנט שלהמקשרת בין 

בסביבה שירותים מתן החלפת מידע או  מאפשרות, השויות דיגיטליותיקיימות בעולם הממשי להתופעות ה

 .מקוונת

 

 עם העולם הדיגיטלי באובמציאות הנוכחית  ובני נוער ההתמצאות הגבוהה של ילדיםתפיסות החוקרים בדבר 

בני נטען כי בני הנוער של היום שונים במידה ניכרת מ (.Prensky, 2001דים דיגיטליים" )לידי ביטוי במונח "יל

מערכת החינוך  . לעומת זאת,העולם הטכנולוגי בתוךטמעותם יבעקבות הוזאת קודמים גילם מדורות 

יני הלומדים בעבר ואינה המודרנית אינה לוקחת בחשבון את ההבדלים הללו; היא נוצרה בהסתמך על מאפי

עידן המידע דפוס החשיבה המאפיין את . חוקרים מדברים גם על רכי בני הנוער בעולם המודרניומותאמת לצ

(Frand, 2000), זמנית -ים כמסוגלים לבצע משימות רבות בותלמידית של מתפיסה עצמביא לפיתוח ה

(multitasking נטען כי בני הנוער .)נולוגיים ואינם תופסים אותם ובמכשירים טכ ביםשמחשימוש במתרגלים ל

, יצירת תוכן שיתופיוגיה ללמשתמשים בטכנותלמידים  .באופן טבעי בהם , משום שהם משתמשיםטכנולוגיהכ

 קשרים חברתיים.  לשית רשתות יבנול להחלפת מידע

 

נולוגי, מה שבא ל הטמעת הצעירים בעולם הטכעם זאת, מחקרים מצביעים גם על הצדדים השליליים שיחד 

 צעירים ,כיוםסבור, ש (Bauerlein, 2008)באורלין . למשל, יםוהחברתי יםלידי ביטוי בממדים הקוגניטיבי

מונחים אקדמיים ומתקשים בהבנת זיכרון שינון והפעלת הרושות לימודיות הדוע משימות רבים נכשלים בביצ

לתחושת  המביא כלים טכנולוגייםהצעירים ל יתר של-נטען כי היצמדות ,ממד החברתיהתייחס ל. במופשטים

המאפיינים של בוחנים את בנוסף על כך, מחקרים אמפיריים ה .ניכור ולנתק חברתי מהסביבה הממשית

ר ממה שמציגים אותה כי בפועל קבוצה זאת מגוונת הרבה יות ,תלמידים המודרניים מצביעים על כךה

ונומיות קא-לים משמעותיים בין בני נוער מקבוצות סוציווכי קיימים הבד "דים הדיגיטלייםהיל"תיאוריות 

הטכנולוגיה נתפסת כמקור להישגים רבים של קשור להימצאותם בעולם הטכנולוגי. כל הותרבותיות שונות ב

התלמידים המודרניים, אך גם כאתגר להתפתחותם הקוגניטיבית והחברתית. מכאן נובע הצורך להתאים את 

-המגוון שעושים התלמידים בכלים הטכנולוגיים בחיי היום הפדגוגית לשימושהתיאוריה ואת הפרקטיקה 

 יום. על הפרקטיקה הפדגוגית לקחת בחשבון את ההבדלים הניכרים ברמת המסוגלות העצמית של שימוש 

 המגוון שעושים התלמידים בכלים הטכנולוגיים בחיי  בכלים טכנולוגיים לצורכי למידה בקרב בני נוער.

____________________________________________________________________________ 
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קחת בחשבון את ההבדלים הניכרים ברמת המסוגלות העצמית של שימוש הפדגוגית לעל הפרקטיקה יום. היומ

 רכי למידה בקרב בני נוער.ובכלים טכנולוגיים לצ

 

, רכי הלומדים המודרנייםוצ לעהעונה  ,תפיסה הפדגוגית החדשהיה להוות בסיס לשעשו ,ת הלמידהתיאוריי

בניית הידע  בתהליךהתפקיד הפעיל של הלומד  מדגישה את הקונסטרוקטיביסטית. תיאוריה זויאוריה הת היא

ונסטרוקטיביזם החברתי תפיסת הק רתיות מפתח לעיצוב תהליך הלמידה.ורואה בחוויות האישיות והחב

ויקטים פרבחברתית בפיתוח ידע ושימוש בטכנולוגיות האינטרנט והאינטראקציה ל הש התפקידמדגישה את 

המאפשרות למידה  ,מערכות טכנולוגיותמאפיינים רבים של כי  ,קרים מצייניםחו אינטרנטיים, כמו ויקיפדיה.

ת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית, כמו קידום אינטראקציה יבכל זמן ובכל מקום, תואמים לעקרונות תיאורי

 ותם הפעילה בסביבת למידה אותנטית.בין התלמידים ומעורב

 

שואפת ליישם את  ,(U-learningבכל זמן ובכל מקום )למידה  שלהמבוססת על התפיסה  ,ת הלמידהמגידפר

, מדובר בבחירת התוכן המתאים לסביבת בפועל בכל זמן ובכל מקום. ה של כל תוכןהוראה ולמיד של החזון

  .הלמידה

 למידה בכל זמן ובכל מקום:דגם השל עיקריים מאפיינים ניתן להצביע על מספר 

 .ם דחופים בלמידהמתן מענה לצרכי. 1

 .לומד ליוזם של רכישת הידעההפיכת . 2

מורים התלמידים לבין עצמם ובינם לבין האינטראקטיביות של תהליך הלמידה; קידום תקשורת יעילה בין . 3

 .מומחיםהו

 יום.-בשגרת חיי היום תמוטמעה, ורצופה ממוצבת פעילות למידה. 4

 .מעצבת את האינטראקציות הלימודיותהמודעות להקשר: סביבה . 5

 .כל תלמיד, בהתבסס על סביבת הלמידהלאפשרות לעיצוב פעילויות למידה מותאמות . 6

תהליך הלמידה נות לפקח בעצמו על מדלומד מקבל הזהבמהלך הלמידה. של הלומד עצמי ה יסותקידום הוו. 7

 .ותומולקבוע את קצב התקד

הטכנולוגיים מכשירים תרחשת באמצעות הלסביבת הלמידה מ לומדהאמת התוכן: אינטראקציה בין הת. 8

 .הנמצאים ברשותו

 רשת המאחדת תלמידים ומורים.בניית קהילה לומדת ויצירת . 9

 

למידה פעילה של  ומשקפים פרקטיקותהמאפיינים הללו תואמים לעקרונות הפדגוגיה הקונסטרוקטיביסטית 

 . יםמתקדמ יםטכנולוגיכלים המתבצעת באמצעות  ,בסביבה אותנטיתואינטראקטיבית 

 ם:ויות של למידה בכל זמן ובכל מקונמדמקדמים את הרחבת ההזגורמים ה מספריע על בתן להצני

 .ייםששדרוג והפצה של מכשירים ניידים איא. 

מעצבות את תפיסות המציאות. מחקרים קודמים בתחום טכנולוגיות ממוחשבות ומרושתות ה פיתוחב. 

 המאחדת (,augmented reality"מציאות רבודה" ) צביעו על התופעה שלמחשוב בכל זמן ובכל מקום הה

נוצר שילוב בין כך  ע ומציאות המעובדים על ידי המחשב.סוגים שונים של מידרכיבים של המציאות הממשית ו

 .(X-reality) וירטואליתותית למציאות היהמציאות האמ

 

 

ושירותים הנוצרת בעקבות השימוש  , אנשיםאובייקטיםמדובר ברשת של  דברים.של  אינטרנטקידום ג. 

. אינטרנט של היות באינטראקציות בינם לבין עצמםמאפשרים להם ל, הקדמיםתמכשירים טכנולוגיים מב
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ת של של דברים וטכנולוגיו ת. השילוב בין טכנולוגיוממשיים נוכחות וירטואלית מעניק לאובייקטיםדברים 

 סביבה של מציאות מעורבת. המשתמשים יוצר לה ביןהנוצרים הודות לשיתוף הפעו עולמות וירטואליים

 

ב והמידע מצביעות על הפוטנציאל חדשניות של התפתות טכנולוגיות המחשהמגמות כי ה ,לסיכום, יש להדגיש

שיאפשרו לתלמידים ות ינומהזד קדמותדגוגיה הקונסטרוקטיביסטית ומהעשיר הטמון ביישום עקרונות הפ

רשת  ות עם הסביבה הלימודית, כאשרבמהלך הלמידה ולהיכנס לאינטראקציים באופן פעיל במעור להיות

 .הםיומית של-בשגרה היוםמוטמעת האינטראקציות הלימודיות 

 

 


