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Learning (, בוניםשבמטגרתובתהליךמתבצעתהלמידה

יכולזהתוצרצוות.עבודתכדי,תוךתוצרהטטודנטים

תוצררובוט),אומערכתדגם,(למשלמוחשילהיות

אומולטימדיה),מוצראומצגת,מחשב,(תכניתממוחשב
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מפרטבעיה,שאלה,עללענותצריךהתוצרניטויים).
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אתישרתוהעבודהותהליךלפרויקטהנושאיםשבחירת

חדשידעבנייתעללהיותחייבהדגשהקורט.מטרות

מעקבמתבצעהקורטבמהלךהקורט.למטרותבהתאם

התקדמותאחרההוראה,צוותבהנחייתשוטף,

דוחותפעםמדילהגישהטטודנטיםעלהטטודנטים.

עבודהותכניתתכנוןמולביצועדו"חהכולליםהתקדמות,

עבודתםאתלהציגהטטודנטיםעלהקורט,בטיוםלהמשך.

קבוצתידו"חלהגישוכןועמיתיהםההוראהטגלבפני

אישי.ודו"חמטכם

החקרגישתפיעלעובדיםהטטודנטיםהביצועבמהלך

) quiry חi ( חתיכוןתהליךלשלביבהתאםאו)desig (. 
מנטחיםחקר,שאלותמגדיריםהטטודנטיםהחקרבגישת

ומנתחיםאוטפיםחקירה,תהליךמתכנניםהשערות,

שבאמצעותוטופיתוצרובוניםמטקנות,מטיקיםמידע,

הטטודנטיםתיכון.בתהליך 2החקרלשאלותתשובהמוצגת
היתכנותבדיקתמבצעיםצורך,אודרישותבעיה,מגדירים

חלופותמטפרבוחניםמידע,וניתוחאיטוףבטיטעל

ההוראה.לקידוםהמרכזראשפרנק,מוטידר'ו.

מוצר,ובוניםמתכנניםמיטבית,חלופהבוחריםלפתרון,

העבודהעלכאמור, . 3בדרישותהמוצרעמידתאתובודקים
הטטודנטים.ביןפעולהשיתוףתוךבצוותים,להתבצע

אתמגדירהקורטשלההוראהטגלוימים,מטבמקרים

הדרישות.אתאוהחקרשאלת

בהוראה Dפרויקטייכוב eכ eיתרונות
רב-תחומיידעת eרכי

אתלכווןניתןפרויקטיםמבוטטתלמידהבטביבת

ידיעלרב-תחומיידעלרכישתההוראה/למידהתהליך

שניתן , PBLעלהמבוטטבקורטלמשל,כך,הטטודנטים.

 , 4בטכניוןוהמדעיםהטכנולוגיהלהוראתבמחלקה

(ביולוגיה,שוניםמדעיםבתחומילידענדרשוהטטודנטים

(הנדטתטכנולוגייםובתחומיםפיטיקה)כימיה,

להפעילעליהםהיהבנוטףומכונות).והנדטתאלקטרוניקה

בפקולטהשניתןבקורטוטביבתיים.חברתייםשיקולים

במטגרתהטטודנטים,נדרשו 5מכונותלהנדטת
בהנדטתתחומיםומגווןבפיטיקהידעלשלבהפרויקטים,

שמהנדטינמצא 6בתעשייהשבוצעבמחקרמכונות.
לתוארלימודיהםבמטגרתאשרחשמל/אלקטרוניקה

והאלקטרוניקה,החשמלמתחומימקצועותלמדוראשון

כמונוטפים,בתחומיםגםלידעעבודתםבמטגרתזקוקים

וניהול,תעשייההנדטתמכנית,הנדטהתוכנה,הנדטת

רב-ידעאווירונאוטיקה.הנדטתגםולעתיםאיכותאבטחת

תעשייה,הוראה,פיתוח,במחקר,כיוםנדרשתחומי

בשניםואכן,חיים.ותחומיפעילויותובמגווןמינהל,

רב-לימודיםתכניותבמטפרלגידולעדיםאנוהאחרונות

באקדמיה.המוצעותתחומיות

פעיכהכמידה

בלמידהנרכשהידעפרויקטים,מבוטטתלמידהבטביבת

הפעילההלמידהעקרונות .) active learח iח g (פעילה

ומיישומיההקונטטרקטיביטטיתהלמידהמתיאוריתנגזרים

האדםולפיהוידע,בלמידהעוטקתזותיאוריהלהוראה.

ניטיונותיוכדיתוךהידעאתלעצמוהבונהפעיללומדהוא

טביבתעלזו,גישהפיעל .להתנטויותיומשמעותלתת

תוךהידעאתבעצמםלבנותלתלמידיםלאפשרהלמידה

 • 7וטעייהניטוישלבדרךולמידהפעילההתנטותכדי

טית Jואותמעותית eמכמידה

לעטוקהטטודנטיםאתלכווןניתןהפרויקטבמטגרת

כאשרלחיים.קרוביםובמצביםאותנטייםבנושאים

עולהאותנטיים-רלוונטייםבנושאיםעוטקיםתלמידים

משמעותית"למידהמשמעותית.למידהשתתרחשהטיכוי

כקשורהלימודחומראתרואהכשהתלמידמתרחשת

 • 8שלו"לתכליותיו

ויות Jמיומפיתוח

לפתחעשוייםהטטודנטיםהפרויקטביצועבמהלך

חקירה),וביצוע(תכנוןבעיותופתרוןחקרמיומנויות



מיון,ארגון,איתור,(חיפוש,במידעטיפולמיומנויות

חשיבה(כגוןחשיבהמיומנויותמידע),והצגתעיבוד,

דגם,בניית(כגוןשונותמעבדהומיומנויותיצירתית),

תקלות).איתורמדידות,

O יJ ארקולאתזהJ ליזה

מטוימיםבתחומיםמדגישותמטורתיותהוראהגישות

מורכבתתוכןיחידתפיצולהיאאנליזה .אנליזהתהליכי

וקשריהיחטיםמהםברורשללומדבאופןלמרכיביה,

הטיפולאתלהקלכדיוזאתהמרכיבים,ביןהגומלין

מבוטטתלמידהבטביבתזאת,לעומת .התוכןביחידת

פיעל .טינתזהבתהליכימתנטיםהטטודנטיםפרויקטים,

הינההטינתזהחשיבה,רמותלדירוגמקובלתטקטונומיה

צירוףהיאטינתזה .מהאנליזהגבוההחשיבהפעילות

כרוכההטינתזהפעילות .משמעותבעללשלםמרכיבים

דגם/דפוט/שייווצרכךיחד,חלקיםוהרכבתבארגון

הטטודנטיםעל .כןקודםקייםהיהשלאמבנה/מערכת

יחדולצרפםשוניםממקורותמתאימיםאלמנטיםלבחור

 .בפרויקטהנדרשהטופיהתוצראתליצורכדי

צוותעבודת

 .צוותבעבודתמתנטיםהטטודנטיםהפרויקטבמהלך

לחייהבוגריםאתמכינהשהיאמשוםחשובה,כזוהתנטות

קייםאנשים,יותראושנייםכוללצוות .מודרנייםתעטוקה

תיאוםונדרשלהשגה,מוטכמתמטרהאומוגדרביצועיעד
9 

 .המטרההשגתלצורךהצוותחברישלהפעילויותכללבין
הניטיוןהידע,אתהמשותפתלעבודהמביאצוותחברכל

התייחטותמחייבתבצוותעבודה .שלוהעולםוהשקפת

עובדהצוותשאםמראההמחקרשונות.מבטלנקודות

מאשריותרטובותהמתקבלותההחלטותתהיינהכראוי,

קבלתזמןשמשךהואה"מחיר" . 1יחידסשלהחלטות
טבעיתהליךאיננהצוותעבודת .יותרארוךההחלטות

יזום,תהליךזהו .אנשיםקבוצתשלמפגשמעצםהנוצר

מנגנוניםוהפעלתארגוניותפעולותביצועהמחייב

שלמקריתהקבצהכללא . 11זמןלאורךטפציפיים
שנערךבמחקריעילה.צוותעבודתיוצרתטטודנטים

לעבודתהטטודנטיםאתלהכיןחייביםכיהתבררבטכניון

צוותלעבודתטטודנטיםלהכנתטיפוטיתטדנה .'צוות

,מודליםיעילצוותמאפייניהכרתכמונושאיםכוללת

החלטות,קבלת 12צוותמפגשיניהולצוות,להתפתחות
וניהולבצוותיעילהתקשורתקונפליקטים,פתרוןבצוות,

 .צוות

ן designתיכווובתהלירות OJהת
הטטודנטיםמוחשי,תוצרבנייתהכוללפרויקטבמהלך

ולמחזורהנדטיתיכוןלתהליךהתנטותכדיתוךנחשפים

שיטתי,הואהתיכוןתהליךטכנולוגיות.מערכותשלחיים

צורךזיהוי ; 12מקצתםאוכולםהבאים,השלביםאתוכולל
אוהצורךתרגוםשוק;ניתוחרעיון,הצעתבעיה;או

חקראוהיתכנותבדיקתביצועדרישות;למפרטהבעיה

בדיקותו/אומידעוניתוחאיטוףבטיטעלישימות

ידועיםחלופהכלכשעבורהחלופותהגדרת ;"ב"שטח

למימוש,דרושיםמשאביםעלויות,חטרונות,היתרונות,

הכנתאופטימלית;חלופהבחירתמשוערים;זמניםולוחות

ביןאינטגרציהמפורט;תיכוןעל;תיכוןטכניים;מפרטים

ניטויים;אב-טיפוט;אודגםבנייתהשונים;המכלולים

טדרתי;ייצורהדגם/אב-טיפוט;שלוהערכהבדיקות

ותחזוקה.שוטףתפעול

J למטה""מלמעלהי)!ת

במשולבלהפעילנדרשיםהטטודנטיםהפרויקטבמהלך

"מלמטהוגישת ) Top-Down (למטה""מלמעלהגישתאת

הגישהפיעלמבוצעהתיכון .) Bottom-Up (למעלה"

אלהעל,תיכוןדרךהמערכתיות,מהדרישות-הראשונה

הגישהפיעלמבוצעותוהבדיקותהבנייההמפורט.התיכון

,הוטפתהמכלולבדיקתרכיבים,מטפרחיבור-השנייה

להרכבתעדהלאהוכןהחדש,המכלולבדיקתרכיבים,

כולו.המוצרובדיקת

ן Dימו Oלמקדווקאוולאו Dלאופטימותיכוו

לשיקוליהטטודנטיםאתחושףפרויקטביצועלרוב,

אילוציםעקב ) trade-off (בפשרותולצורךעלות-תועלת

תמידשלאהתנטות,כדיתוךלומדים,הטטודנטיםשונים.

ביצועיםרמתאתהמטפקהפתרוןאתלהעדיףיש

 .המיטביהפתרוןאתלמצואישאלאהמרבית,

n מערכתית)!יבה

יכולתאתלשפרעשוייםהטטודנטיםהביצועבמהלך

חשיבה .) systems thinking (המערכתיתהחשיבה

מטגרתזוהי .השלםבראייתהעוטקתחוםהיאמערכתית

כלליים,עקרונותשלומערכתידעשלמצבורמושגית,

זומטגרת . 13האחרונותבשניםשהתפתחווטכניקותכלים
מרכיביביןההדדייםוהקשריםהגומליןיחטיאתמדגישה

בדפוטיומבחינההפרטים,מתכונותיותרהמערכת

טטאטימצבבצילוםמאשריותרחוזרותובתופעותשינויים

להיותהטטודנטיםעל .ליניאריותטיבה-תוצאהובשרשרות

אתלהביןהטופי),(התוצרהשלםאתלראותמטוגלים

שלהשוניםהמרכיביםביןההשפעהומעגליהגומליןקשרי

נקודותלאתרולדעתולבנות,לתכנןשברצונםהתוצר

ויחטיביצועיםהשגתלשם ) leverage poiח ts (מינוף

 .אופטימלייםתועלת-עלות

J פרויקטייהולD 

לשלבהמרצהיכולולאופיו,הקורטלצורכיבהתאם

לרבותפרויקטים,ניהולמתחוםנושאיםהעבודהבמטגרת

ביצועה,אחרומעקב/בקרהלפרויקטעבודהתכניתהכנת

והגדרתהפרויקטאפיון-הפרויקטתכולתניהול

ניהולהעלויות,ניהולהזמנים,לוחותניהולהדרישות,

 • 14ידעוניהולמשאבים,,ניהולטיכוניםניהולהאיכות,

למידהכי)!ורי nפיתועצמאי,לומד nפיתומוטיבציה,

אתלהעלותעשויהפרויקטיםבאמצעותלמידה

שכןלמידה,כישוריולפתחללמידההמוטיבציה

עלמלאהאחריותובעלימלאיםשותפיםהטטודנטים

היתרונותאתמונים 2ועמיתיו Krajcik . 15הלמידהתהליך
לפתחעשוייםהטטודנטיםראשית,ללומדים;הבאים

ביחטואינטגרטיביתמעמיקההבנההתהליךבמהלך

הטטודנטיםזובגישהשנית, .ולתהליכיוהפרויקטלתוכני

למידהכישוריומפתחיםהלמידהלתהליךאחראים

נחשפיםהטטודנטיםזושבגישהמכיווןשלישית, .עצמאית

אתבפרויקטלמצואטטודנטכליכולמשימות,למגוון

לצרכיםמתאימההגישהורביעית,אותו.המענייןהתחום

לקצבבהתאםלהתקדםיכולצוותכל-אינדיבידואליים

הקורט.בדרישותשיעמוד,ובלבדלוהמתאימהולרמה

 Dלימודיי Dי Jהי)!

הישגיכינמצא 16בטכניוןשבוצעשלישילתוארבמחקר
באופןגבוהיםהיופרויקטיםטביבשלמדוהטטודנטים

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובהעל
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התכניםאותםאתשלמדוהטטודנטיםמהישנימובהק

שהציוניםנמצא 1אחרךבמחקרמטורתיות.הוראהבשיטות
 ) The Critical Thiח king Test (חשיבהכישוריבמבחן

באופןנבוהיםהיו PBLבנישתשלמדותלמידיםשל

הביקורתקבוצתתלמידישלמאלהטטטיטטיתמשמעותי

נמצאו 18נוטףבמחקרמטורתיות.הוראהבשיטותשלמדו
במקצועותנמוכיםאקדמייםהישניםבעלישהיותלמידים

להישניםהניעואךמטורתיותהוראהבנישותשנלמדו

נמצאואולםפרויקטים.מבוטטתלמידהבטביבתנבוהים

בקורטיםנבוהיםאקדמייםהישניםבעליתלמידיםנם

נמוכיםלהישניםהניעוואשרמטורתיותבנישותשנלמדו

עלפרויקטים.עלמבוטטתהיתהההוראהכאשרדווקא

היכןלהתאים,החוקריםמציעיםאלהממצאיםבטיט

הלמידהלטננוןהלמידהוטביבתההוראהטננוןאתשניתן,

מעידיםאינםנמוכיםאקדמייםהישניםהטטודנטים.של

שלהתאמהאיעלאוליאלאנמוכה,יכולתעלבהכרח

הטטודנט.שלהלמידהלטננוןההוראהטננון

 Dמרציבפני Dהניצבי Dהאתגרי
בהוראה Dפרויקטי Dכבי eהמ

לאקשייםבחובוצופןבהוראה PBLה-נישתיישום

ההוראהשיטותאתמעדיפיםרביםטטודנטיםמעטים.

אותם"מאכיליםבהןוהמובנות,המאורננותהמטורתיות,

צריך-תובעניתהשיטהרביםטטודנטיםלדעתבכפית".

רניל.לקורטבהשוואהוזמןמאמ'ן'יותרלהשקיע

אישלבטביבהתטכוללחושעלוליםרביםטטודנטים

כשהנושאהראשונים,בשלביםבעיקרהשוררתודאות

היטב.מונדריםאינםעדייןוהכיוון
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צמודה,איננהההכוונהשבהםבמקריםלעתים,

לטוףהעבודהרובאתדוחיםמטוימיםטטודנטים

ופניעהזמןלח'ן'להיווצרעלולמכךכתוצאההטמטטר.

לעבודהצורךמעצםנובעאחרקושיהעבודה.ברמת

טנלשלהכוונהוללאמתאימההכנהללאבצוותים.

הצוותחבריהטטודנטיםביןלהיווצרעלוליםההוראה,

אףולעתיםבעבודהממשיתפניעהכדיעדקונפליקטים,

הצוות.התפרקותכדיעד

כמידהביבת Oבהמרצהתפקיד
 Dפרויקטית OOמבו

עודאיננוהמרצהפרויקטיםמבוטטתלמידהבטביבת

אלאעובדות,וכמטפקידעכמעבירהמתפקדהידע,מקור

ללמוד,איךמלמדמכוון,שואל,יוע'ן',כמנחה,פועל

אשרלמידהטביבתליצורהמרצהעלללמידה.ומטייע

נילוי,כדיתוךהידעאתלעצמולבנותלטטודנטתאפשר

טטודנטיםועםההוראהטנלעםואינטראקציההתנטות

והטביבה.מומחים,בקורט,אחרים

הקורטאתלפתוחרצויהקורט,ולאופילצורךבהתאם

והטלתלצוותיםהטטודנטיםחלוקתלפנימבוא.בהרצאת

הנדרשלנבימפורטתדריךלטטודנטיםלתתישהמשימות,

התוצריםהקורט,דרישותהמשימה,הנדרתלרבותמהם

ועבודותהפרויקט,להערכתהקריטריוניםהנדרשים,

בקורט.אחרות

זמןמהמוריםלתבועעשויבהוראה PBLנישתיישום

מטורתיות.בנישותלהוראהבהשוואהמרוביםומאמ'ן'

מהנהחוויהלהיותעשויהזובשיטההוראהמאידך,

,מלווההזמןכלהמשתנהדינאמיתהוראהזוהיומעניינת.

שונות.טטודנטיםבקבוצותומעורבותחדשיםבפרויקטים

יחדהנחשפיםללומדיםבתהליךהופכיםעצמםהמרצים

יישוםאולםומנוונים.חדשיםלנושאיםהטטודנטיםעם

שניםבמשךהתרנלואשרלמרציםטריוויאליאיננוהנישה

התועלתמלואאתלהפיקכדיפרונטליות.בשיטותללמד

לעתיםצריךפרויקטיםמבוטטתבטביבהמהוראהוההנאה

לנביהבטיטיתהעולםבהשקפתמהותישינוילעבור

נישותשילובאלאבלבדהרצאותעודלא-ההוראה

הקונטטרקטיביטטיתהנישהעלהנשענותמודרניותהוראה

אתלשלבהמתכנניםשמרציםרצוי .להוראהויישומיה

לפחותהוראה,ביועצייטתייעובהוראתם PBLנישת
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