כמודה כאמצעות פרווקטומ

)(PBL - Project-Based Learning
בהוראה אקדמות
מוטז פרכק, 1

לפתרון ,בוחרים חלופה מיטבית ,מתכננים ובונים מוצר,

הטכניו//

ובודקים את עמידת המוצר בדרישות . 3כאמור ,על העבודה

הוראה/למידה באמצעות פרויקטים איננה רעיון
חדש באקדמיה .כן למשל ,ביצוע פרויקטים הוא
חלק מתוכניות הלימודים בהנדטה וארכיטקטורה
זה מכבר .החידוש בשנים האחרונות הוא שמרצים

משלבים ביצוע פרויקטים בקורטים שבעבר נלמדו

להתבצע בצוותים ,תוך שיתוף פעולה בין הטטודנטים.
במקרים מט וימים ,טגל ההוראה של הקורט מגדיר את
שאלת החקר או את הדרישות.

יתרונות  eכ  eיכוב פרויקטי Dבהוראה

רכי e

ת ידע רב-תחומי

בטביבת למידה מבוטטת פרויקטים ניתן לכוון את
תהליך ההוראה/למידה לרכישת ידע רב-תחומי על ידי
הטטודנטים .כך ,למשל ,בקורט המבוטט על

, PBL

שניתן

בגישות מטורתיות .במאמר זה יוצגו היתרונות

במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

שניתן להפיק משילוב פרויקטים בהוראה

הטטודנטים נדרשו לידע בתחומי מדעים שונים )ביולוגיה,
כימיה ,פיטיקה( ובתחומים טכנולוגיים )הנדטת

והאתגרים הניצבים בפני טגל הוראה המפעיל
גישה זו בקורט

בטכניון , 4

אלקטרוניקה והנדטת ומכונות( .בנוטף היה עליהם להפעיל
שיקולים חברתיים וטביבתיים .בקורט שניתן בפקולטה

אקדמי.

להנדטת מכונות  5נדרשו הטטודנטים ,במטגרת
הפרויקטים ,לשלב ידע בפיטיקה ומגוון תחומים בהנדטת

בהוראה מבוטטת פרויקטים

(, Learning

) PBL - Project-Based

הלמידה מתבצעת בתהליך שבמטגרתו בונים

הטטודנטים תוצר ,תוך כדי עבודת צוות .תוצר זה יכול
להיות מוחשי )למשל דגם ,מערכת או רובוט( ,תוצר
ממוחשב )תכנית מחשב ,מצגת ,או מוצר מולטימדיה( ,או
מוצר כתוב )דו"ח ,טיכום הערכה ,או טיכום ממצאי

ניטויים( .התוצר צריך לענות על שאלה ,בעיה ,מפרט
דרישות ,או צורך שהוגדר מראש על ידי מרצה הקורט או
מוטי פרכק

זוהה על ידי הטטודנטים.

מכונות .במחקר שבוצע בתעשייה  6נמצא שמהנדטי
חשמל/אלקטרוניקה אשר במטגרת לימודיהם לתואר

ראשון למדו מקצועות מתחומי החשמל והאלקטרוניקה,
זקוקים במטגרת עבודתם לידע גם בתחומים נוטפים ,כמו

הנדטת תוכנה ,הנדטה מכנית ,הנדטת תעשייה וניהול,
אבטחת איכות ולעתים גם הנדטת אווירונאוטיקה .ידע רב-
תחומי נדרש כיום במחקר ,פיתוח ,הוראה ,תעשייה,

מינהל ,ובמגוון פעילויות ותחומי חיים .ואכן ,בשנים
האחרונות אנו עדים לגידול במטפר תכניות לימודים רב-
תחומיות המוצעות באקדמיה.

טגל ההוראה של הקורט צריך לכוון את הטטודנטים כך
שבחירת הנושאים לפרויקט ותהליך העבודה ישרתו את
מטרות הקורט .הדגש חייב להיות על בניית ידע חדש
בהתאם למטרות הקורט .במהלך הקורט מתבצע מעקב
שוטף ,בהנחיית צוות ההוראה ,אחר התקדמות

הטטודנטים .על הטטודנטים להגיש מדי פעם דוחות
התקדמות ,הכוללים דו"ח ביצוע מול תכנון ותכנית עבודה
להמשך .בטיום הקורט ,על הטטודנטים להציג את עבודתם
בפני טגל ההוראה ועמיתיהם וכן להגיש דו"ח קבוצתי
מטכם ודו"ח אישי.

במהלך הביצוע הטטודנטים עובדים על פי גישת החקר

)  quiryח (i

או בהתאם לשלבי תהליך תיכון

)ח (. desig

בגישת החקר הטטודנטים מגדירים שאלות חקר ,מנטחים
השערות ,מתכננים תהליך חקירה ,אוטפים ומנתחים
מידע ,מטיקים מטקנות ,ובונים תוצר טופי שבאמצעותו

מוצגת תשובה לשאלות החקר. 2בתהליך תיכון הטטודנטים
מגדירים בעיה ,דרישות או צורך ,מבצעים בדיקת היתכנות

על בטיט איטוף וניתוח מידע ,בוחנים מטפר חלופות

כמידה פעיכה
בטביבת למידה מבוטטת פרויקטים ,הידע נרכש בלמידה

פעילה ) gח  iח (. active lear

עקרונות הלמידה הפעילה

נגזרים מתיאורית הלמידה הקונטטרקטיביטטית ומיישומיה
להוראה .תיאוריה זו עוטקת בלמידה וידע ,ולפיה האדם
הוא לומד פעיל הבונה לעצמו את הידע תוך כדי ניטיונותיו
לתת משמעות להתנטויותיו  .על פי גישה זו ,על טביבת
הלמידה לאפשר לתלמידים לבנות בעצמם את הידע תוך

כדי התנטות פעילה ולמידה בדרך של ניטוי

וטעייה • 7

כמידה מ  eמעותית ואות Jטית
במטגרת הפרויקט ניתן לכוון את הטטודנטים לעטוק
בנושאים אותנטיים ובמצבים קרובים לחיים .כאשר
תלמידים עוטקים בנושאים אותנטיים-רלוונטיים עולה

הטיכוי שתתרחש למידה משמעותית" .למידה משמעותית
מתרחשת כשהתלמיד רואה את חומר הלימוד כקשור

לתכליותיו

שלו" • 8

פיתוח מיומ Jויות

במהלך ביצוע הפרויקט הטטודנטים עשויים לפתח
ו.

דר' מוטי פרנק ,ראש המרכז לקידום ההוראה.

מיומנויות חקר ופתרון בעיות )תכנון וביצוע חקירה(,

מיומנויות טיפול במידע )חיפוש ,איתור ,ארגון ,מיון,

 Jי(!ת "מלמעלה למטה"
במהלך הפרויקט הטטודנטים נדרשים להפעיל במשולב

עיבוד ,והצגת מידע( ,מיומנויות חשיבה )כגון חשיבה

יצירתית( ,ומיומנויות מעבדה שונות )כגון בניית דגם,

את גישת "מלמעלה למטה" ) (Top-Down
למעלה" ) (. Bottom-Up
הראשונה  -מהדרישות המערכתיות ,דרך תיכון

וגישת "מלמטה

התיכון מבוצע על פי הגישה

מדידות ,איתור תקלות(.

 Oי Jתזה ולא רק א Jליזה

העל ,אל

התיכון המפורט .הבנייה והבדיקות מבוצעות על פי הגישה

גישות הוראה מטורתיות מדגישות בתחומים מטוימים

השנייה

-

חיבור מטפר רכיבים ,בדיקת המכלול ,הוטפת

תהליכי אנליזה  .אנליזה היא פיצול יחידת תוכן מורכבת

רכיבים ,בדיקת המכלול החדש ,וכן הלאה עד להרכבת

למרכיביה ,באופן שללומד ברור מהם היחטים וקשרי

ובדיקת המוצר כולו.

ביחידת התוכן  .לעומת זאת ,בטביבת למידה מבוטטת

תיכוו לאופטימו Dוולאו דווקא למק Oימו Dן

הגומלין בין המרכיבים ,וזאת כדי להקל את הטיפול
פרויקטים ,הטטודנטים מתנטים בתהליכי טינתזה  .על פי
טקטונומיה מקובלת לדירוג רמות חשיבה ,הטינתזה הינה

=
r:

....
....

.בr

י-

ו-

=

עקב אילוצים

פעילות חשיבה גבוהה מהאנליזה  .טינתזה היא צירוף

שונים .הטטודנטים לומדים ,תוך כדי התנטות ,שלא תמיד

מרכיבים לשלם בעל משמעות  .פעילות הטינתזה כרוכה

יש להעדיף את הפתרון המטפק את רמת ביצועים

בארגון והרכבת חלקים יחד ,כך שייווצר דגם/דפוט/

....
,..
r:

לרוב ,ביצוע פרויקט חושף את הטטודנטים לשיקולי

עלות-תועלת ולצורך בפשרות )(trade-off

r:
r:

המרבית ,אלא יש למצוא את הפתרון המיטבי .

מבנה/מערכת שלא היה קיים קודם כן  .על הטטודנטים
לבחור אלמנטים מתאימים ממקורות שונים ולצרפם יחד
כדי ליצור את התוצר הטופי הנדרש בפרויקט .

n

(!יבה מערכתית

במהלך הביצוע הטטודנטים עשויים לשפר את יכולת

החשיבה המערכתית ) . (systems thinking
עבודת צוות

חשיבה

מערכתית היא תחום העוטק בראיית השלם  .זוהי מטגרת

במהלך הפרויקט הטטודנטים מתנטים בעבודת צוות .

מושגית ,מצבור של ידע ומערכת של עקרונות כלליים,

התנטות כזו חשובה ,משום שהיא מכינה את הבוגרים לחיי

כלים וטכניקות שהתפתחו בשנים האחרונות .13מטגרת זו

תעטוקה מודרניים  .צוות כולל שניים או יותר אנשים ,קיים

מדגישה את יחטי הגומלין והקשרים ההדדיים בין מרכיבי

יעד ביצוע מוגדר או מטרה מוטכמת להשגה ,ונדרש תיאום
בין כלל הפעילויות של חברי הצוות לצורך השגת

המטרה .9

המערכת יותר מתכונות הפרטים ,ומבחינה בדפוטי

שינויים ובתופעות חוזרות יותר מאשר בצילום מצב טטאטי

כל חבר צוות מביא לעבודה המשותפת את הידע ,הניטיון

ובשרשרות טיבה-תוצאה ליניאריות  .על הטטודנטים להיות

והשקפת העולם שלו  .עבודה בצוות מחייבת התייחטות

מטוגלים לראות את השלם )התוצר הטופי( ,להבין את

לנקודות מבט שונות .המחקר מראה שאם הצוות עובד

קשרי הגומלין ומעגלי ההשפעה בין המרכיבים השונים של

כראוי ,תהיינה ההחלטות המתקבלות טובות יותר מאשר

התוצר שברצונם לתכנן ולבנות ,ולדעת לאתר נקודות

החלטות של יחידס .1ה"מחיר" הוא שמשך זמן קבלת

מינוף )  tsח ( leverage poi

ההחלטות ארוך יותר  .עבודת צוות איננה תהליך טבעי

תועלת-עלות אופטימליים .

לשם השגת ביצועים ויחטי

הנוצר מעצם מפגש של קבוצת אנשים  .זהו תהליך יזום,
המחייב ביצוע פעולות ארגוניות והפעלת מנגנונים

טפציפיים לאורך זמן  .11לא כל הקבצה מקרית של

 Jיהול פרויקטי D
בהתאם לצורכי הקורט ולאופיו ,יכול המרצה לשלב

טטודנטים יוצרת עבודת צוות יעילה .במחקר שנערך

במטגרת העבודה נושאים מתחום ניהול פרויקטים ,לרבות

בטכניון התברר כי חייבים להכין את הטטודנטים לעבודת

הכנת תכנית עבודה לפרויקט ומעקב/בקרה אחר ביצועה,

צוות  '.טדנה טיפוטית להכנת טטודנטים לעבודת צוות
כוללת נושאים כמו הכרת מאפייני צוות יעיל ,מודלים

להתפתחות צוות ,ניהול מפגשי צוות , 12קבלת החלטות

ניהול תכולת הפרויקט

-

אפיון הפרויקט והגדרת

הדרישות ,ניהול לוחות הזמנים ,ניהול העלויות ,ניהול

האיכות ,ניהול טיכונים ,ניהול משאבים ,וניהול

ידע • 14

בצוות ,פתרון קונפליקטים ,תקשורת יעילה בצוות וניהול
צוות .

הת  OJות בתהליר תיכווו  designן
במהלך פרויקט הכולל בניית תוצר מוחשי ,הטטודנטים

מוטיבציה ,פיתו nלומד עצמאי ,פיתוn

כי(!ורי למידה

למידה באמצעות פרויקטים עשויה להעלות את
המוטיבציה ללמידה ולפתח כישורי למידה ,שכן
הטטודנטים שותפים מלאים ובעלי אחריות מלאה על

נחשפים תוך כדי התנטות לתהליך תיכון הנדטי ולמחזור

תהליך

חיים של מערכות טכנולוגיות .תהליך התיכון הוא שיטתי,

הבאים ללומדים; ראשית ,הטטודנטים עשויים לפתח

וכולל את השלבים הבאים ,כולם או מקצתם  ;12זיהוי צורך
או בעיה; הצעת רעיון ,ניתוח שוק; תרגום הצורך או

הבעיה למפרט דרישות; ביצוע בדיקת היתכנות או חקר

הלמידה Krajcik .15

ועמיתיו 2מונים את היתרונות

במהלך התהליך הבנה מעמיקה ואינטגרטיבית ביחט
לתוכני הפרויקט ולתהליכיו  .שנית ,בגישה זו הטטודנטים
אחראים לתהליך הלמידה ומפתחים כישורי למידה

ישימות על בטיט איטוף וניתוח מידע ו/או בדיקות

עצמאית  .שלישית ,מכיוון שבגישה זו הטטודנטים נחשפים

ב"שטח " ; הגדרת החלופות כשעבור כל חלופה ידועים

למגוון משימות ,יכול כל טטודנט למצוא בפרויקט את

היתרונות ,חטרונות ,עלויות ,משאבים דרושים למימוש,

התחום המעניין אותו .ורביעית ,הגישה מתאימה לצרכים

ולוחות זמנים משוערים; בחירת חלופה אופטימלית; הכנת

אינדיבידואליים

מפרטים טכניים; תיכון על; תיכון מפורט; אינטגרציה בין

ולרמה המתאימה לו ,ובלבד שיעמוד בדרישות הקורט.

-

כל צוות יכול להתקדם בהתאם לקצב

המכלולים השונים; בניית דגם או אב-טיפוט; ניטויים;

בדיקות והערכה של הדגם/אב-טיפוט; ייצור טדרתי;
תפעול שוטף ותחזוקה.

הי(! Jי  Dלימודיי D

במחקר לתואר שלישי שבוצע

בטכניון 16

נמצא כי הישגי

הטטודנטים שלמדו טביב פרויקטים היו גבוהים באופן

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל

11

מובהק מהישני הטטודנטים שלמדו את אותם התכנים

המרצים עצמם הופכים בתהליך ללומדים הנחשפים יחד

בשיטות הוראה מטורתיות .במחקר אחרך 1נמצא שהציונים

עם הטטודנטים לנושאים חדשים ומנוונים .אולם יישום

במבחן כישורי

חשיבה )  king Testח (The Critical Thi

של תלמידים שלמדו בנישת

היו נבוהים באופן

PBL

ללמד בשיטות פרונטליות .כדי להפיק את מלוא התועלת

משמעותי טטטיטטית מאלה של תלמידי קבוצת הביקורת

שלמדו בשיטות הוראה מטורתיות .במחקר
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הנישה איננו טריוויאלי למרצים אשר התרנלו במשך שנים
וההנאה מהוראה בטביבה מבוטטת פרויקטים צריך לעתים

נמצאו

לעבור שינוי מהותי בהשקפת העולם הבטיטית לנבי

תלמידים שהיו בעלי הישנים אקדמיים נמוכים במקצועות

לא עוד הרצאות בלבד אלא שילוב נישות

ההוראה

-

שנלמדו בנישות הוראה מטורתיות אך הניעו להישנים

הוראה מודרניות הנשענות על הנישה הקונטטרקטיביטטית

נבוהים בטביבת למידה מבוטטת פרויקטים .אולם נמצאו

ויישומיה להוראה  .רצוי שמרצים המתכננים לשלב את

נם תלמידים בעלי הישנים אקדמיים נבוהים בקורטים

נישת

שנלמדו בנישות מטורתיות ואשר הניעו להישנים נמוכים

בשלבים הראשונים של הפעלת השיטה.

PBL

בהוראתם יטתייעו ביועצי הוראה ,לפחות

דווקא כאשר ההוראה היתה מבוטטת על פרויקטים .על
בטיט ממצאים אלה מציעים החוקרים להתאים ,היכן
שניתן ,את טננון ההוראה וטביבת הלמידה לטננון הלמידה
של הטטודנטים .הישנים אקדמיים נמוכים אינם מעידים
בהכרח על יכולת נמוכה ,אלא אולי על אי התאמה של
טננון ההוראה לטננון הלמידה של הטטודנט.

האתגרי DהניצביD

e

בפני

מרציD

המ כבי Dפרויקטי Dבהוראה
יישום נישת

הPBL -

בהוראה צופן בחובו קשיים לא

מעטים .טטודנטים רבים מעדיפים את שיטות ההוראה

המטורתיות ,המאורננות והמובנות ,בהן "מאכילים אותם
בכפית" .לדעת טטודנטים רבים השיטה תובענית

-

צריך

להשקיע יותר מאמ'ן' וזמן בהשוואה לקורט רניל.
טטודנטים רבים עלולים לחוש תטכול בטביבה של אי
ודאות השוררת בעיקר בשלבים הראשונים ,כשהנושא
והכיוון עדיין אינם מונדרים היטב.
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לעתים ,במקרים שבהם ההכוונה איננה צמודה,
טטודנטים מטוימים דוחים את רוב העבודה לטוף
הטמטטר .כתוצאה מכך עלול להיווצר לח'ן' זמן ופניעה
ברמת העבודה .קושי אחר נובע מעצם הצורך לעבוד

12

בצוותים .ללא הכנה מתאימה וללא הכוונה של טנל
ההוראה ,עלולים להיווצר בין הטטודנטים חברי הצוות
קונפליקטים ,עד כדי פניעה ממשית בעבודה ולעתים אף
עד כדי התפרקות הצוות.

תפקיד המרצה ב Oביבת כמידה
מבו  OOת

פרויקטיD

בטביבת למידה מבוטטת פרויקטים המרצה איננו עוד

מקור הידע ,המתפקד כמעביר ידע וכמטפק עובדות ,אלא
פועל כמנחה ,יוע'ן' ,שואל ,מכוון ,מלמד איך ללמוד,
ומטייע ללמידה .על המרצה ליצור טביבת למידה אשר
תאפשר לטטודנט לבנות לעצמו את הידע תוך כדי נילוי,
התנטות ואינטראקציה עם טנל ההוראה ועם טטודנטים
אחרים בקורט ,מומחים ,והטביבה.

בהתאם לצורך ולאופי הקורט ,רצוי לפתוח את הקורט
בהרצאת מבוא .לפני חלוקת הטטודנטים לצוותים והטלת
המשימות ,יש לתת לטטודנטים תדריך מפורט לנבי הנדרש
מהם לרבות הנדרת המשימה ,דרישות הקורט ,התוצרים
הנדרשים ,הקריטריונים להערכת הפרויקט ,ועבודות
אחרות בקורט.

יישום נישת

PBL

בהוראה עשוי לתבוע מהמורים זמן

ומאמ'ן' מרובים בהשוואה להוראה בנישות מטורתיות.
מאידך ,הוראה בשיטה זו עשויה להיות חוויה מהנה
ומעניינת .זוהי הוראה דינאמית המשתנה כל הזמן ,מלווה
בפרויקטים חדשים ומעורבות בקבוצות טטודנטים שונות.
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