
 

בגן, בבית  –מרחבי למידה חדשניים  –שלישי המושב דגשים מה
 1הספר, באוניברסיטה וגם בבית

  

 ותמשתתפ

 דוברות

  מרכז לידע ולמחקר בחינוך –שירה זיוון, חוקרת, יוזמה 

 מנהלת מחלקת חינוך, קהילה והמרכז לחינוך סביבתי, איגוד  מחברת הדוח, ,ברוריה טישלר

  ערים לאיכות הסביבה, נפת אשקלון

 פאנל

  איילת ביטון, מנהלת בית הספר "התומר" לחינוך מיוחד בנס ציונה 

  ,האקרית חינוכיתד"ר מיה ויזל 

  ,משרד החינוך בחברה הערבית והבדואיתיסודי  מרכזת החינוך הקדםפאטמה קאסם , 

 דגשים מהמושב 

הקשר שבין מרחב לתהליכי למידה והוראה נראה לנו כיום מובן מאליו. עם זאת חשוב לזכור כי עד 

הוראה היו שונות בתכלית. תפיסות שמרניות בחינוך ראו הלפני כמאה שנים, תפיסות הלמידה ו

שיש לנצלו  מרחב פונקציונליכ והכיתה נתפסה ,בלמידה פעולה חזרתית ופאסיבית של תרגול ואימון

ם ותיאורטיקניות חלו תיאורטיקניגרסיבית, הפרועד תום. עם ראשית פריצתה של גישת החינוך ה

לתת תשומת לב לקשר שבין צורכי התלמיד או ומריה מונטסורי  נוך כמו ג'ון דיואי, ז'אן פיאז'הבחי

אף  ליהגרסיבית רג'יו אמיפרוהחינוך הי. שיטת התלמידה והמורה למרחב הכיתתי והבית ספר

 " )לאחר המורה וההורים(.המורה השלישיתהכניסה לשיח החינוכי את תפיסת הסביבה בתור "

מונח הוליסטי רחב המבטא את האינטראקציה שבין ארבעה  בסביבת למידהרואה  OECD -ארגון ה

, המורה, התלמידים והתלמידות מרכיבים מרכזיים: תוכן הלימוד )תחום הדעת והנושא הנלמד(

שבו מתרחשת  מרחב הלמידה הפיזיהעומדים לרשות המורה ובית הספר. בגישה זו  והמשאבים

 הלמידה וההוראה הוא חלק ממערך המשאבים.

                                                           
1
 .מרכז לידע ולמחקר בחינוך –מסמך הדגשים נכתב בידי צוות היוזמה  



ת המחקר עולה כי בבואנו להעריך את המרחב הפיזי יש לקחת בחשבון ארבעה סוגים של פרומס

 תבחינים )קריטריונים(:

 אור, תנועה ואוויר.כגון אקוסטיקה, שדה ראייה,  תנאי בסיס פיזיים 

  חלוקת מרחב הלמידה הבית ספרי, כלומר עד כמה חלוקת המרחב היא מסורתית ומודולרית

 בהתאם לצורכי הלימוד. לשינויוניתנת ועד כמה היא גמישה 

  סגנון הלימוד, כלומר עד כמה תכנון המרחב הפיזי מאפשר את התאמת סגנון הלמידה

 .נטלית, למידה בקבוצות(פרולמידה וההוראה )למשל, למידה עצמית, למידה פרטנית, 

 .התנהלות המורה במרחב, כלומר ניצול המרחב בפועל לצרכים פדגוגיים 

יש מחקרים וכלי מחקר המתמקדים בסוג אחד של תבחינים, ויש כלים הוליסטים שנועדו לכלול את כל 

 הארבעה.

האגף  יםו מחילגם בישראל מתחיל לחלחל השיח החינוכי על מרחבי למידה חדשניים. בימים אל

לעצב  ה", אשר נועדהגן העתידי" תמשרד החינוך את יוזמוהאגף למיפוי ותכנון ב לחינוך קדם יסודי

רכיה ילדות ובהתאם לצמידה, העניין והטיפול של ילדים ומחדש גני ילדים בהתאם לצורכי הל

ציב וביישום הפדגוגיים של הגננת. המשמעות היא עירוב הגננות בתהליך תכנון הגן, בחלוקת התק

 השימוש במרחב הגן.של מיטבי 

הלמידה נעשית מחוץ לכותלי בית  הרבה מן במערכת החינוך המיוחד,בעבור תלמידים ותלמידות 

 הספר, ברכישת מיומנויות חיים בסיסיות כמו היכרות עם מרחבי השכונה, קניית מצרכים במכולת

ונסיעה בתחבורה הציבורית. לפיכך יש חשיבות אדירה לעיצוב מרחב המטפח אינטראקציות 

, מאידך , וליצירת הזדמנויות ללמידה במרחבים "טבעיים" שאינם בבית הספרגיסא חברתיות מחד

 .גיסא

ומורכבת יותר למרחב הלמידה, וגישה זו  יותר ויותר בתי ספר וגנים מאמצים תפיסה אחרת, גמישה

ח שינוי זה כלעיצובים חדשניים, לבתי ספר מודולריים ולמרחבים מגוונים למשחק ולמידה. לנו הילמוב

נותר מאחור. רוב חללי הלמידה  ההשכלה הגבוהההמחלחל אל בתי הספר והגנים נראה כי מקום 

 כיתה.-מרחב-הם מסורתיים ובמוסדות להכשרת פרחי הוראה אין דגש על אינטראקציית מורה

ין כי אחת הסיבות לכך היא דווקא ההתקדמות הטכנולוגית, אשר בישרה את תפיסת מעניין לצי

באופן לא מכוון את מיקוד השיח על מרחבי הלמידה הסיטה  ה"למידה מכל מקום ובכל זמן", ובכך

ממוסדות חינוך )בתי  –מהשטח הרבה מה ללמוד  עודהפיזיים. לפיכך נראה כי דווקא לאקדמיה יש 

 בי עבודה ויצירה חדשניים כמו חממות פיתוח או חללי מייקריות.ספר וגנים( וממרח

תכנון מרחב למידה חדשני, ראוי אין מרחב אחד שנמצא כמוצלח ביותר, טוב ביותר או מלמד ביותר. 

שיישען על שותפות מלאה עם צוות ההוראה, התלמידים והתלמידות ובכך סיכויי ההתאמה בין 

 מו.המרחב לדרכי הלמידה וההוראה יתעצ

 


