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ה הבני יתיתה הבני יתיתהתיאוריה התיאוריה 
ConstructivismConstructivism

Giambattista (18 -המאה ה , ויק ו י אמבטיסט ה'גהפילו סוף � Vico :(

. בנובני אדם יכ ול ים להב ין רק ד בר או ידע שהם עצמם 

ידע ורע יו נות מתגל ים רק במצב שבו . לפי דיוא י החי נוך תל וי בעש ייה�

הלומד ש ולף אותם מתוך ה תנסו יות חש ובות ומשמ עות יות לגב יו  

(John Dewey, 1916).

 טען כ י חשיבה ה ינ ה  תוצר של הפשטה ולמיד ה היא תה ליך בו  ה'פיאז�

 -ילד שאי נו בשל ל למיד ה מסוימת  . ידע חדש מעוגן ביד ע קודם

).Piaget, 1972( .ההור אה לא תב יא לו תו על ת

 טען כ י השפה וא ינט ראקציות חברת יות הם המ תווכ ים בתהל יך ויג וצקי�

.(Vygotsky, 1978)הלמיד ה 
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. תהליך ה למיד ה מתבצע באופן בו הל ומד בונ ה בעצמו  תובנ ות חדשות�

. בכל שלב ש ל תהליך ה למי דה הלומד ה ינ ו שותף פעיל  בבניית ה ידע�

") .האכל ה בכפית"אי ן (אחריות ה למידה מו עברת ל לומד �

. ידע חדש בנו י מהתנס וי ות חדשות של הל ומד וחיב ורן  לידע הק יים�

העולם "ומייצג ים את , התכנ ים והמש ימות צרי כים  להי ות רלו ונט יים�

".האמית י

.דגש על פיתרון בע יות ופ ית וח מיומנ וי ות חשיבה מסדר  גבוה�

. למידה תוך ב יצוע שג יאות ו תיקו נן�

.המורה א ינו במר כז תהלי ך הלימ וד אלא משמש כמנח ה�

.הערכת הה ישג ים משולב ת בתהלי ך הלמיד ה�

Teaching                ⇒ Learning

Student                  ⇒ Learner

Teacher                  ⇒ Mentor/Co-Learner

Passive learning       ⇒ Active learning 

Teaching material    ⇒ Accomplishing a goal

Linear ⇒ Nonlinear

Synchronous  ⇒ Asynchronous

Classroom               ⇒ Distance
) 1997, וברוקס ברוקס(

שינוי במינוחים פ דגוגיים שינוי במינוחים פ דגוגיים 
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. למידה פעילה  וא ינטראקטיבית�

, מולקולו ת,  גרפים(בניי ת עצמים �

).ציור

.למידה מותאמת לרמ ת הלומד�

.קבלת משוב מידי מה מחשב�

המחשב ככלי ליי שום עקרונות התיאוריה  המחשב ככלי ליי שום עקרונות התיאוריה  

ההבנייתית ההבנייתית 

לעיתים א י ן צורך לעסוק (עלייה ברמת ההפשט ה �

).בפרטים טכני ים

.  תקשורת בין  תלמיד ו מורה ובי ן התלמ ידים  לבין עצמם�

ה בנייתית ה בנייתית סביבת ל מידה סביבת ל מידה 

:ארבעה עקרונות

 עדיף שלעסוק ב המצאת פעילו ת טובה  :פעילויות במקום הסברים

. מאשר הסבר טוב

עדיף שהתלמידים י הי ו עצמאיים במ ציאת שגיא ות   :מינימליתעזרה 

. בעבודתם ובת יקו נן

פעילויות  המפתחות חשיבה ברמה  גבוה ה מורכב ות  :שיפור ההדרגתי

.מסדרה של פעיל וי ות המא פשרות שיפור ים הדרגתי ים 

תומכים האחד  בלמידה ש ל ,  הלומדים משתפים פעולה:שיתופיות

.ומשלימ ים זה את זה , השנ י
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הערכת  הישגים. 3מידע-מולטי. 2תקשורת. 1

 פרום –קבוצות די ון  

) אסי נכר ונ י(

אט ' צ-שיחות  

) סי נכרו ני (

דואר אלקטר ונ י 

 סביבות למידה מגוו נות –אי נט רנ ט  

, קורסים: אתרים לימ ודי ים

מוזי או נים  , לומדות

תוכנ ות הדמי ה 

עיתונ ים וכתב י עת , ספרים

אלקטרו ני ים

לימוד עצמי 

מבחנים מקוו נים 

מטלות ביצוע 

אינטראקציות ש ל רבים מול ר בים ללא תל ות בזמן  :תקשורת אלקטרונית

  ).1995, ארנברג(ומקום 

תקשורת אלקטרו נית

הערכת הישגים. 3מידע-מולטי. 2תקשורת. 1

: תהליך ה כתיב ה בקבוצ ות ד יון ה ינ ו קוג ניטי בי וחברת י ו מאפשר ללומדים

,  על מחשב ו תיהםרפלקציהלבצע �

,   ידע עם עמיתיהםשתףל�

  ,מזו וי ות  שונותלבחון את ה נוש אים �

. דברים שנכת בולשקו ל מחדש�

 (Berg, 1995; Hopperton, 1997).

להפוך  , להפוך את הלמידה הפסי בית לפעי לות אק טיבית: מאפשרת

-בקה יל ה ול התמודד עם בעיות אמת בי ן /למידה יח ידנ ית ללמיד ה בצוות

 ).1996, סלומ ון(תחומיות 
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.  שימוש מדו יק ונ כו ן במושגים- התמצאות בחומר הנלמד. א�

.  תרומה לידע של הק בו צה-  דעות או רעיונות אישיים.ב�

 מרשת האינטרנ ט או -הפניה למקורות מידע מהימנים . ג�

. ממקור אחר

. העלאת נושא  והנח יית די ון -יוזמה אישית . ד�

בניית טיע ונ ים ומתן  משוב  -התייחסות לדעות עמיתים  .ה�

.   בונה
(Barak & Dori, Submitted)

שילו ב הערכה ולמידה בפורו מים 

הערכת הישגים. 3מידע-מולטי. 2תקשורת. 1

הצגת מידע בדרכים שונות: מידע-מולטי 

הערכת הישגים. 3מידע -מולטי. 2תקשורת. 1

: מידע ניתן לייצג בדרכים שונות

, אנימציות, תמונות, טקסט

, סרטונים, וידאו
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הערכת הישגים. 3מידע -מולטי. 2תקשורת. 1

מידע-מולטי 

יצירת ידע

שיתוף ידע

הערכת ידע

ניהול ידע

שילו ב הערכה ולמידה 

הערכת הישגים. 3מידע-מולטי. 2תקשורת. 1
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ביצוע  

הפריט 

התשובה  

הנכונה  

ותשוב ת ה לומד 
דירוג  

הפריט 
כת יבת ה ערו ת  

על הפר יט 

לבדיק ת  

פריט יש  

ללחו ץ ע ל  

הכפ תור  

האדום

הערכת הישגים. 3מידע-מולטי. 2תקשורת. 1

 מרחבי למידה בעידן המידעמרחבי למידה בעידן המידע

לא עוד חדרים התחומ ים בארבע קירות  ותיקר ה המכ י לים 

. כיסאות  המסודרים בטור ים40 - שולחנות ו  20

מרחבים פתוחים המאפשר ים מעברים למקומ ות שונ ים  

:ואי נטראקצי ה עם מומחים

) חדר מדעים ועוד, מעבדה, ספרי ה(בבית הספר 

) עמדות מח שב המחוברות ל תקשו רת מחשבים(בארץ ובע ולם 

:            עמדות מחשב מפוזרות במרחב

תקשורת אי נטרנט                             

ותוכ נות על פי הצר כים הל י מודיים 
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TEALTEALפרויקט פרויקט 

מרחבים פתוחים 

ותנועתיות

A Laptop A Laptop 

at Every at Every 

Desk Desk 

In Henrico County Public Schools in Virginia chalkboards are 
being replaced by giant interactive screens, kids are taking 
virtual field trips to far-flung locales via video conferencing, and 
they're trading their Trapper Keepers for iBooks.
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The SMART Board, an LCD (liquid crystal display)-projected 
digital environment that students and teachers can manipulate 
with their bare hands or a marker.

DigitalDigital

WhiteboardWhiteboard

Michigan elementary school sends kids to the zoo, to a 
philharmonic concert, or even collaborate with peers in 
different countries via video conferencing. 

Video 

conferencing
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Tablet Tablet 

PCsPCs

Ocoee Middle School in Florida. 

The school randomly selected a test team of students. 

The students carry it throughout the day using it for all subject. 

One Laptop Per Child: 100$
Negroponte from MIT Media Lab 
and his team developed a cheap, 
sturdy - and really cool - computer 
for developing-world kids. 

Nova5000 Fourier: $600 
A touchscreen device equipped 
with a Microsoft operating 
system, wireless fidelity, and 
basic computing applications. 
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PRS helps teachers quickly receive, tabulate, and even make 
charts and graphs of responses from many students. The 
teacher can get live, real-time feedback on the comprehension 
level.

Personal Personal 

response response 

systemsystem

PalmagotchiPalmagotchi
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מהמורות ב דרך  לשיל וב מרח בי ל מידה  מהמורות ב דרך  לשיל וב מרח בי ל מידה  

זמן, כסף, כוח אד ם: מחסור במשאבים�

חוסר זמינ ות ונג יש ות לתק שורת מחשבים �

חוסר ידע בתפעול הט כנ ולו גיה  �

תקלות טכנ יות �

תלות בטכנ ול וגי ה �

איבוד ק שר איש י �

בזבוז זמן �

מידע לא אמין א ו לא נכ ון �

שינ וי ים בארכיטקט ורת כית ה�

הסחת דעת ורעש ים�

(Barak & Rafaeli, 2004; Barak & Dori, 2005; Barak, Lipson & 
Lerman, 2006; Barak, 2007).

תוד ה 
ר מירי ברקר מירי ברק""דד
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