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 ...שיקולי רווח והפסד הקשורים ב

 הקשרי הלמידה
למידה אינטראקטיבית לעומת פעילה לעומת  -

 פסיבית

 למידה מזדמנת לעומת מתוכננת-

 כיף לעומת למידה רצינית  -

 למידה טבעית לעומת יעילה-

 י הלומד לעומת המורה או המחשב"ניהול ע-

 רצף  בפעילויות למידה
 פעילויות מחוברות לשטח לעומת מופשטות-

 פעילויות מובנות לעומת גילוי-

 פעילויות שיטתיות לעומת מתפזרות-

 פעילויות פשוטות לעומת מורכבות-

 

גישת החונכות  : הוראה

 הקונטיבית
 מידול  -

 פיגומים-

 אימון-

 (ניסוח הסבר)ארטיקולציה -

 רפלקציה-

 מטרות הלמידה
 למידה לרוחב לעומת למידה לעומק-

 משימות כוללניות לעומת חלקי משימות-

 שינון לעומת הבנה מעמיקה-

 מגוון כישורים לעומת כישורים אחידים-

 נגישות לכלים לעומת הבנה-

 נאמנות לייצוג פיזי לעומת סימולציה-



 למידה לרוחב לעומת למידה לעומק

 מטרות הלמידה
 למידה לרוחב לעומת למידה לעומק-

 משימות כוללניות לעומת חלקי משימות-

 שינון לעומת הבנה מעמיקה-

 מגוון כישורים לעומת כישורים אחידים-

 נגישות לכלים לעומת הבנה-

 נאמנות לייצוג פיזי לעומת סימולציה-

:  חסרון למידה לרוחב

התלמידים לא מקבלים  

תחושה אוטנטית של אף  

.נושא  



 מטרות הלמידה
 למידה לרוחב לעומת למידה לעומק-

 משימות כוללניות לעומת חלקי משימות-

 שינון לעומת הבנה מעמיקה-

 מגוון כישורים לעומת כישורים אחידים-

 נגישות לכלים לעומת הבנה-

 נאמנות לייצוג פיזי לעומת סימולציה-

 משימות כוללניות לעומת חלקי משימות

הרבה מהלמידה בבית הספר שקולה  

 : ללמידה של חבטות בטניס
forehand, backhand   והגשה בלי

לתת ללומדים בכלל מושג שמדובר  

 במשחק הטניס

חסרון של התמודדות עם משימה  

קשה להתמקד בנקודות  : שלמה

.  בבת אחת הכלקשה לעבד . תורפה

 הסתברות גבוהה יותר לכישלון  

.  קל לראות את מטרת התרגיל: יתרון

.  הזדמנות להתאמן על מגוון כישורים

סבירות נמוכה לפיתוח אסטרטגיות  

 בלתי יעילות   



 מטרות הלמידה
 למידה לרוחב לעומת למידה לעומק-

 משימות כוללניות לעומת חלקי משימות-

 שינון לעומת הבנה מעמיקה-

 מגוון כישורים לעומת כישורים אחידים-

 נגישות לכלים לעומת הבנה-

 נאמנות לייצוג פיזי לעומת סימולציה-

 שינון לעומת הבנה מעמיקה

הגעה לרמה בה   : יתרון השינון

מבצעים פעולות באופן אוטומטי  

מאפשרת  , (לדוגמא קריאת טקסט)

למוח להיות פנוי לחשיבה מעמיקה  

משמעות  , לדוגמא)על דברים אחרים 

 (הטקסט



 מטרות הלמידה
 למידה לרוחב לעומת למידה לעומק-

 משימות כוללניות לעומת חלקי משימות-

 שינון לעומת הבנה מעמיקה-

 מגוון כישורים לעומת כישורים אחידים-

 נגישות לכלים לעומת הבנה-

 נאמנות לייצוג פיזי לעומת סימולציה-

 מגוון כישורים לעומת כישורים אחידים

:  יתרון בפיתוח כישורים מגוונים

תלמידים יכולים להתמקד בנושאים  

.  בעלות, גאווה< -שמעניינים אותם 

חוסר האפשרות להעריך תלמידים  

 .באופן שטחי מהווה יתרון

חסרונות פיתוח כישורים  

למשל בפעילות  )מגוונים 

אובדן תחושת  (: יגסו'ג

הקהילה שמבוססת על בסיס  

  ,(ידע זהה)תרבותי משותף 

קשה להעריך תלמידים על  

 .בסיס דומה



 מטרות הלמידה
 למידה לרוחב לעומת למידה לעומק-

 משימות כוללניות לעומת חלקי משימות-

 שינון לעומת הבנה מעמיקה-

 מגוון כישורים לעומת כישורים אחידים-

 נגישות לכלים לעומת הבנה-

 נאמנות לייצוג פיזי לעומת סימולציה-

 נגישות לכלים לעומת הבנה
חסרון הנגשת כלים חזקים  

שימוש   –לדוגמא )לתלמידים 

(  במחשבון לפתרון תרגילים

היא שהם לא יבינו כיצד הם  

 .פועלים



 נאמנות לייצוג פיזי לעומת סימולציה

 מטרות הלמידה
 שינון לעומת הבנה מעמיקה-

 משימות כוללניות לעומת חלקי משימות-

 למידה לרוחב לעומת למידה לעומק-

 מגוון כישורים לעומת כישורים אחידים-

 נגישות לכלים לעומת הבנה-

 נאמנות לייצוג פיזי לעומת סימולציה -
 

יתרון בהסתמכות על סימולציות  

מאפשרת התמקדות : קוגניטיביות

בהיבטים מסוימים של תופעה 

שעשויים ללכת לאיבוד במורכבות  
 . הכוללת

יתרון בשימור הקשר עם 

תלמידים לא  : הייצוג הפיזי
   מאבדים את הקשר עם 

למשל )העולם האמיתי 
 (.כחבסיור לימודי לתחנת 



 הקשרי הלמידה
למידה אינטראקטיבית לעומת פעילה לעומת  -

 פסיבית

 למידה מזדמנת לעומת מתוכננת-

 כיף לעומת למידה רצינית  -

 למידה טבעית לעומת יעילה-

 י הלומד לעומת המורה או המחשב"ניהול ע-

 

 אינטראקטיביות גבוהה  : חסרון
עשויה לגרום  ( למשל משחקי וידאו)

 .לאוטומציה וחוסר מחשבה
,  התחכום הטכנולוגי לא תמיד לטובתנו)

 (לפעמים צריך לעצור ולחשוב

 –יתרון באינטראקטיביות 
 מוטיבציה, משוב מיידי

למידה אינטראקטיבית לעומת פעילה 

 לעומת פסיבית



 הקשרי הלמידה
למידה אינטראקטיבית לעומת פעילה לעומת  -

 פסיבית

 למידה מזדמנת לעומת מתוכננת-

 כיף לעומת למידה רצינית  -

 למידה טבעית לעומת יעילה-

 י הלומד לעומת המורה או המחשב"ניהול ע-

 

הידע הנלמד עשוי לא  : חסרון
 להיות שימושי

 -יתרון בלמידה  מזדמנת 
 מעורבות

 למידה מזדמנת לעומת מתוכננת

ברוקולי מצופה  : זהירות
(איימי ברוקמן)שוקולד   



 הקשרי הלמידה
למידה אינטראקטיבית לעומת פעילה לעומת  -

 פסיבית

 למידה מזדמנת לעומת מתוכננת-

 כיף לעומת למידה רצינית  -

 למידה טבעית לעומת יעילה-

 י הלומד לעומת המורה או המחשב"ניהול ע-

 

הגעה למספר רב יותר : יתרון

של תלמידים שישקיעו זמן  
 .ומאמץ רבים יותר בלמידה

תלמידים  ": כיף"חסרון 

עשויים לא להתייחס  
 ברצינות למה שהם לומדים

 כיף לעומת למידה רצינית



 הקשרי הלמידה
למידה אינטראקטיבית לעומת פעילה לעומת  -

 פסיבית

 למידה מזדמנת לעומת מתוכננת-

 כיף לעומת למידה רצינית  -

 למידה טבעית לעומת יעילה-

 י הלומד לעומת המורה או המחשב"ניהול ע-

 

לצורך " טבעיות"הקרבת ה

הגדלת היעילות היא בסדר כל  

עוד לא נפגעת הפונקציונאליות  
לתת   –דוגמא )של הלמידה 

לתלמידים להמציא פתרונות 
(.באלגברה  

 למידה טבעית לעומת יעילה



 הקשרי הלמידה
למידה אינטראקטיבית לעומת פעילה לעומת  -

 פסיבית

 למידה מזדמנת לעומת מתוכננת-

 כיף לעומת למידה רצינית  -

 למידה טבעית לעומת יעילה-

 י הלומד לעומת המורה או המחשב"ניהול ע-

 

:  י הלומד"חסרון ניהול הלמידה ע

תלמידים רבים לא מכירים את מבנה  

התחום או פרטים אחרים שמקשים  

 .על ניהול הלמידה

י הלומד לעומת המורה  "ניהול הלמידה ע

 או המחשב

העברת שרביט השליטה  : טיפ

לתלמיד לגבי כל דבר מלבד החלטות  

נתינת עזרה ותמיכה  : או, פדגוגיות

 בלקיחת החלטות פדגוגיות טובות

לומדים יכולים להתמקד  : יתרון

במרכיבים שמעניינים ושמאתגרים  

 .אותם יותר



חסרון של פעילות מחוברת  

חיבור הידע להקשר  : לשטח

מגביל את יכולת  )מסוים 

 (ההכללה וההעברה

 פעילויות מחוברות לשטח לעומת מופשטות

במתמטיקה  : עניין של סדר ורצף

לומדים לרוב מהמופשט אל  

הכיוון צריך   קולינסלדעת . הקונקרטי

 .להיות הפוך

 רצף  בפעילויות למידה
 פעילויות מחוברות לשטח לעומת מופשטות-

 פעילויות מובנות לעומת גילוי-

 פעילויות שיטתיות לעומת מתפזרות-

 פעילויות פשוטות לעומת מורכבות-

תלמידים רואים לשם מה הם  : יתרונות

ולומדים לפחות דרך אחת  , לומדים

ידע תלוי  . להשתמש בידע הנלמד

 .קל יותר לזכור -הקשר 



תלמידים לא  : חיסרון בלמידה מובנית

לומדים לחקור ולגלות אופן  

 .פרודוקטיבי

 פעילויות מובנות לעומת גילוי

: עניין של סדר ורצף
 ? ממובנה לחקרני

(:  2008) קאפור מאנו

כשלון פרודוקטיבי  
(Productive Failure) 

 רצף  בפעילויות למידה
 פעילויות מחוברות לשטח לעומת מופשטות-

 פעילויות מובנות לעומת גילוי-

 פעילויות שיטתיות לעומת מתפזרות-

 פעילויות פשוטות לעומת מורכבות-

 

מניעת משחק : יתרון
 אקראי



תלמידים  : חסרון בשיטתיות

 הוק-לומדים אסטרטגיות אד

שאינן ישימות בהקשרים   
.אחרים  

 פעילויות שיטתיות לעומת מתפזרות

ממובנה : עניין של סדר ורצף

(:  1985) שנפלד? לחקרני

מוריאציות שיטתיות לבעיות  
 מגוונות יותר

 רצף  בפעילויות למידה
 פעילויות מחוברות לשטח לעומת מופשטות-

 פעילויות מובנות לעומת גילוי-

 פעילויות שיטתיות לעומת מתפזרות-

 פעילויות פשוטות לעומת מורכבות-

 

ל לַאכל  הרבה יותר קל : יתרון
 יעילות ( לעשות אינדוקציה)



:  חיסרון בפישוט בעיות

משימות   פישוט יתר 

משעממות וחסרות 
 משמעות

 פעילויות פשוטות לעומת מורכבות

 –באופן כללי : עניין של סדר ורצף
להתחיל  : האידיאלי. מהפשוט למורכב

עם המורכבות האופטימאלית לכל 

אפשר לעצב פיגומים  . תלמיד
(Palinscar & Brown 1984 ) כך

שיספקו את התמיכה המתאימה 
 .ללומד

 רצף  בפעילויות למידה
 פעילויות מחוברות לשטח לעומת מופשטות-

 פעילויות מובנות לעומת גילוי-

 פעילויות שיטתיות לעומת מתפזרות-

 פעילויות פשוטות לעומת מורכבות-

 
ליותר תלמידים יש  : יתרון

אפשר  סיכוי להצליח 
 להתמקד בדרישות קדם



גישת החונכות  : הוראה

 הקונטיבית
 הדגמה  /מידול-

 פיגומים-

 אימון-

 (ניסוח הסבר)ארטיקולציה -

 רפלקציה-

 

,  התלמיד פסיבי: חיסרון

...ולעיתים קרובות זה משעמם  

 הדגמה/מידול

אפשר  : יתרונות במורה כמודל לחיקוי

כאשר  ) " תהליכים חבויים"לראות 

,  (המומחה הופך את החשיבה לגלויה

הלומד מתחיל לעשות אינטגרציה של  

 .מה שקורה תוך כדי ההתרחשות



גישת החונכות  : הוראה

 הקונטיבית
 מידול  -

 פיגומים-

 אימון-

 (ניסוח הסבר)ארטיקולציה -

 רפלקציה-

 

 פיגומים
:  חיסרון בפיגומים

התלמידים עשויים לפתח 
.תלות בפיגומים  

פיגומים  : עיצוב מיטבי

נמוגים ככל שהתלמיד 
 .מפתח את מומחיותו

פיגומים תומכים בהשגת  : יתרון

י הגשת עזרה "מטרות מורכבות ע

אבל רק במידה , בנקודות קריטיות
 .והעזרה נדרשת



תמיכה  (: כמו עם פיגומים: )יתרון

י  "בהשגת מטרות מורכבות ע

,  הגשת עזרה בנקודות קריטיות
 אבל רק במידה והעזרה נדרשת

גישת החונכות  : הוראה

 הקונטיבית
 מידול  -

 פיגומים-

 אימון-

 (ניסוח הסבר)ארטיקולציה -

 רפלקציה-

 

 אימון
חשש  : חיסרון באימון

באבחון שגוי של בעיות  

במיוחד עם המחשב  )
(מאבחן את הבעיה  

אימון נמוג  : עיצוב מיטבי

ככל שהתלמיד מפתח את 
 .מומחיותו



:  יתרונות של דרישה לארטיקולציה

תורם להפיכת ידע מרומז לידע  

מאפשר . יותר נגיש מפורש 

מעודד . לראות איך אחרים חושבים
 .העברה להקשרים נוספים

גישת החונכות  : הוראה

 הקונטיבית
 מידול  -

 פיגומים-

 אימון-

 (ניסוח הסבר)ארטיקולציה -

 רפלקציה-

 

 (ניסוח הסבר)ארטיקולציה 

תלמידים עשויים  : חיסרון

ללמוד לדבר ולהסביר 

דברים ללא הבנה אמיתית 
 .שלהם



תלמידים : יתרון של רפלקציה

נעשים מודעים לתהליך הלמידה 

הם יכולים לראות . האישי שלהם

י  "ע)את הלמידה מזווית חדשה 
 (.השוואה עם הלמידה של אחרים

גישת החונכות  : הוראה

 הקונטיבית
 מידול  -

 פיגומים-

 אימון-

 (ניסוח הסבר)ארטיקולציה -

 רפלקציה-

 

 רפלקציה

: חסרון של רפלקציה

תלמידים נוטים להתייחס  
 .לכך כאל משימה מעיקה



השלכות העיצוב על ההוראה בזירה הכיתתית  

 (דוגמא מקורס אוניברסיטאי באמנות)
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 השלכות העיצוב על הלמידה

 (דוגמא מקורס אוניברסיטאי בביולוגיה)
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:  שיקולים בעיצוב סביבה לימודית

 המשחק שבין האפשרויות  
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