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ב"ה: למידה ל
בסביבה 

הרפתקנית

חנן יניב1
הנחת היסוד הטמונה בחובו של מודל לב"ה היא שכל 

תהליך למידה, כל תוכן ובכל גיל, יכול להפוך להרפתקה 
אותה מפענחים התלמידים או אפילו מעצבים בעצמם

מלחמת העולם השניה...
13 ביוני 1944, לילה...

אתה איש צוות על מפציץ מסוג לנקסטר בדרכך להפציץ את מפעלי התעשייה וצומת מסילות 
הברזל בקמברי, צרפת. 

מפציץ מסוג לנקסטר בשרות חיל האוויר הקנדי במלחמת העולם השנייה
אני  עצמם...  לתוך  מכורבלים  אנשים  במטוס.  כלבים  קור  להתגלות.  לא  בכדי  גבוה  טסים 
מסתכל מסביבי ורואה את אנדרו ממלמל בשפתיו. אני מניח שהוא מתפלל. אני מניח שכולנו 
מתפללים — זוהי המשימה ה–13 שלנו, התאריך הוא ה–13 ליוני... ולמרות שאני לא מאמין 

באמונות טפלות, גם אני מתפלל.
מתקרבים למטרה. פתאום, מתעורר מכשיר הקשר לחיים: “בנדיטים", בשעה 11. אני מרגיש 
עקיצה קלה בבטן ומביט למעלה בכיוון השעה 11.00... אכן, קבוצה של מטוסי קרב גרמניים 
של  ברעש  מתמלא  המטוס  עבר.  מכל  נותבים  כדורים  של  אש  שבילי  הלהק.  על  מסתערת 

המקלעים שיורים מכל עבר. ריח חריף של אבק שריפה. אין אפילו זמן לפחד.

“מה   — בקשר  צועק  אני  לעצמי...  חושב  אני  נפגענו,  מזדעזע..  והמטוס  חבטה  מרגיש  אני 
קורה?". “נפגענו במנוע ימין" צועק אנדרו.. “יש גם שריפה בגוף המטוס...". אני מושך את 
ההגאים בחוזקה ומרגיש שהמטוס מסרב לנוע... רק שנצליח לחזור הביתה... אני עוזב את 

הלהק ומנסה לצאת מהתופת, ברור שלא נוכל להמשיך... 

“להתכונן לנטישה", אני צועק בקשר... “כולם לבדוק מצנחים".
“אני תקוע" צועק פאט, תותחן הזנב. “אין לי כאן מצנח...".

אני מרגיש איך הדם אוזל לי מהפנים... מה אני עושה? נוטשים את המטוס או שאני מנסה 
להנחית אותו? הרי אי אפשר להשאיר חבר תקוע ולנטוש... אנדרו צועק: “אני מנסה להעביר 
לפאט מצנח ולנסות לעזור לו להשתחרר. אתם יכולים לנטוש". “אף אחד לא נוטש" אני פוקד, 

“נחכה לראות אם תצליח"...
אני מסתכל אחורה ועיני חושכות. גוף המטוס בוער... אנחנו מלאי פצצות. האש יכולה להגיע 

לפצצות והכול אבוד... אין לנו זמן לחכות... מה עושים?

פרופ' חנן יניב, פדגוג דיגיטלי, חוקר ומפתח מודלים תיאורטיים ויישומיים של למידה תוך שילוב טכנולוגיות   1
ומלמד  חוקר  מפתח  האקדמית,  בהכשרתו  למידה  סביבות  בעיצוב  דוקטורט  עם  מחקרי  פסיכולוג  קצה, 
בפקולטה לחינוך באוניברסיטה של קלגרי בקנדה וכן בהתמחות לטכנולוגיה בחינוך בבית הספר למוסמכים 

בסמינר הקיבוצים. 

למדע, מרכז מורים ארצי להכשרת מנהיגות חינוכית, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל–אביב
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סיפור זה )סיפור אמיתי( הוא לא רק סיפור 
מלחמה. זהו תיאור של מערכה מתוך סביבת 
למידה בשם “המבוך" שפיתחנו תלמידי ואני 
באוניברסיטה של קלגרי, עבור מרכז הלמידה 
שהקמנו במוזיאון צבאי בעיר קלגרי שבקנדה. 
המבוך, העוסק בדילמות מוסריות של מלחמה 
)כדוגמת הסיפור שלמעלה(, בנוי על פי מודל 

בשם לב"ה )למידה בסביבה הרפתקנית(, אותו 
אני מפתח כבר למעלה מ–20 שנה. 

על המודל ועל הרלוונטיות שלו לצרכי מערכת 
תוכן,  תחום  בכל  כיתה,  בכל  היום,  החינוך 

נכתב מאמר זה.

פדגוגיה דיגיטלית
העולם הטכנולוגי מציע כיום לעולם החינוכי מגוון כלים ושירותים 

נגישים לכל נפש המספקים הזדמנויות לשינוי משמעותי של 
סביבת הלמידה

קיימת כיום הסכמה די רחבה שהמחשב איננו 
מוסיף או תורם משמעותית לשיפור הלמידה 
בסביבות למידה המתבססות בעקר על הוראה 
פרונטלית, אבל יכול להעצים סביבות למידה 
פדגוגיה  מהי  מודרנית.  פדגוגיה  המיישמות 
מעצים  המחשב  תנאים  ובאילו  מודרנית, 
פדגוגיה מודרנית הן שאלות שעומדות על פרק 
היום בכנסים רבים של מחנכים ובדיונים אין 

ספור בבתי ספר ובמוסדות אקדמיים. 

האם בסיפור שהוצג מתוארת סביבת למידה? 
ללמוד  אפשר  מלחמה,  סיפור  זהו  לכאורה, 
ענייננו.  בכך  לא  אך  בודאי,  סיפורים,  דרך 
עצם העניין הוא שזוהי סביבת למידה אותה 
תחום,  הגדירו  הם  תלמידים.  של  צוות  יצרו 
המרכזיים(,  המושגים  או  )הנושאים  ותמות 
תסריט,  ותפרו  אמתיים  סיפורים  בחרו  הם 
פתרון  של  משימות  והגדירו  מערכות  עצבו 
בעיות, איתרו את מקורות המידע הרלוונטיים 
לפתרון הבעיות והפיקו את הפרויקט. בתהליך 
הערכת הפרויקט הם צפו בתלמידים אחרים 
שנקרא  מחקרי  מנגנון  דרך  בו"  ש"שיחקו 
חקר ישימות )או שימושיות( והסיקו מסקנות 
וחקר  ההפקה  לצד  התוצר.  לשיפור  שהובילו 
הפרויקט,  את  ניהלו  התלמידים  התכנים, 
התמחו במקצועות הפקה נדרשים וניתחו את 
על  למידה.  כמעצבי  עליהם  שעבר  התהליך 
המבוך ועיצוב מבוכים כסביבות למידה נדון 

בהמשך.

אם נכלול את כל התהליכים שעברו התלמידים 
את  נקבל  למידה,  סביבת  עיצוב  של  במודל 

לב"ה: למידה בסביבה הרפתקנית.
על  מלים  כמה  המודל,  את  שאציג  לפני  אך 

פדגוגיה דיגיטלית2. 

המפגש בין תהליכים שמתרחשים בעולם החינוך 
לבין תהליכים שמתרחשים בעולם הטכנולוגי, 
יוצר הזדמנות חסרת תקדים להפיכתו לסביבה 

של צמיחה אישית וחברתית.
מביאים  הטכנולוגי,  בעולם  רבים  שינויים 
סביבות  בעבר:  הייתה  שלא  הזדמנות  בפנינו 
של  העצמה  היום  מאפשרות  ממוחשבות 
היו  שלא  קונסטרוקטיביסטיים  רעיונות 
טכנולוגיה,  ללא  כה  עד  למימוש  ניתנים 
יכולים  כולנו  התנסותית.  למידה  למשל  כמו 
ללמידה...  ההתנסות  חשובה  כמה  להבין 
לחוש, להריח, לתפעל, לחוות את ההשלכות, 
הייתה  כה  עד  אם  מחדש...  לנסות  להיכשל, 
הלמידה ההתנסותית מוגבלת בעיקר לסיורים 
מחוץ לבית הספר, ללמידה במעבדות המדעים, 
ללימודי  למיניהם או  למקצועות תעשייתיים 
מציאות  באמצעות  שעתה,  הרי   — האמנות 
מדומה אפשר לדמות מצבים הסטורים ולתת 
של  סוג  בכל  להתנסות  הזדמנות  ללומד/ת 

מציאות באמצעות האווטרים3 שלהם. 

פדגוגיה דיגיטלית: הוא מונח שאני מציע כמיזוג   2
למושגים 'פדגוגיה מודרנית' או 'חדשה' ו'מחשבים 

בחינוך'
בעולם  המשתמש  את  המייצגת  דמות  אווטר:   3

וירטואלי



3

טכנולוגיה אחרת שמשנה את פני חינוך תהיה, 
לדעתי, הפאד, כמו למשל מצלמת הפאד של 

סמסונג.

דרך מצלמת הפאד של סמסונג אפשר לראות 
עולם של ‘מציאות מורחבת'. דהיינו, המצלמה 
הנמצא  אובייקט  על  מתבייתים   GPS–וה
בתמונה ועל המסך מופיע באופן מיידי מידע 
המשולש  הבניין  )למשל:  זה  אובייקט  אודות 
במנהטן, ניו יורק(. המשמעות הפדגוגית היא 
שהלומדים יכולים לקבל את המידע במקום 
ובזמן שהם זקוקים לו. המידע הופך לרלוונטי 

ומשמעותי ונותן מענה לצורך אותנטי.

טכנולוגיות  של  דוגמאות  להציג  אפשר  אי 
להזכיר  מבלי  החינוך  לעולם  משמעותיות 
בין  קשר  המאפשר   )Kinect( הקינקט  את 
בעולם  לדמות  האמיתי  בעולם  משתמש/ת 
הווירטואלי ומרחיב כך את חוויית ההתנסות. 

קינקט  )אווטר,  דוגמאות  שלוש  רק  הן  אלה 
ושירותים  ופאד( מתוך עולם שלם של כלים 
החינוכי  לעולם  הטכנולוגי  העולם  שמציע 
נוסיף את  נפש.  לכל  נגישים  היום באמצעים 
כל מה שאנחנו יודעים על רשתות חברתיות, 
נגישות למקורות מידע ויכולת ניהול של מידע 
ללא גבולות, כלי חשיבה ופתרון בעיות, כלים 
ליצירה משותפת, אפשרויות הפקה של כל סוג 
של מדיה, והרי לנו עידן של הזדמנויות לשינוי 

משמעותי של סביבת הלמידה. 

מחודשת  חשיבה  מחייב  אתגר  של  כזה  סוג 
של סביבת הלמידה. דומה הדבר למה שקרה 
גם  המכונית.  המצאת  עם  התחבורה  לעולם 
לפני המכונית הייתה טכנולוגיה של תחבורה, 
ודליז'נסים...  וכרכרות,  ועגלות  סוסים  היו 
אבל עם המצאת המכונית הכול השתנה... לא 
רק התחבורה, גם התרבות הכלכלה, החברה. 
לעולם  הטכנולוגי  העולם  בין  הזה  הקשר 

הפדגוגי מחייב שינוי תפיסה מהותי.

הזה  החדש  הפדגוגי  לעולם  קוראים  אנחנו 
דיגיטלית  פדגוגיה  דיגיטלית".  “פדגוגיה 
מאפשרת  טכנולוגיה  בו  התחום  הוא 
מזמן  באופן  פדגוגיים  רעיונות  של  יישומם 
שלהם  היישום  מאפשרות  יותר  ומשמעותי 
ללא טכנולוגיה. הדגש כאן הוא על התפיסה 
הפדגוגית. לא עוד אוסף אקלקטי )מבוזר( של 
שיטות למידה, אלא בחירה של תפיסת עולם 
כך  לרוחה,  הלמידה  סביבת  ועיצוב  פדגוגית 
שבעולמי שלי, שבו תפיסת עולמי ביחס ליחסי 
תפיסה  היא  ללמידה  הוראה  שבין  הגומלין 
מאפשרת  קונסטרוקטיביסטית–הומניסטית, 
סביבות  של  ועיצוב  הבניה  הטכנולוגיה  לי 
החינוכית  התפיסה  לרוח  תואמות  למידה 

שלי.

למידה בסביבה של פדגוגיה דיגיטלית מושתתת 
על תהליכים צוותיים של ניתוח, עיצוב ויצירה 
של תוכן כאשר הלומדים משמשים בתפקידים 

שונים במהלך היצירה. 
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מודל למידה בסביבה הרפתקנית )לב"ה(
לב"ה הוא מודל המושתת על הרפתקאות ליצירת מחוברות 

ללמידה, שבו סיפור ההרפתקה והמשימות המוטמעות בו מעוררים 
אצל הלומדים מנגנונים חיוניים ללמידה משמעותית

לבין  פנימית"  “מוטיבציה  בין  ומבדילים 
“מוטיבציה חיצונית". בעולם של תוכן מוכתב 
)תוכניות לימודים(, הסיכוי לעורר מוטיבציה 
פנימית אצל תלמידים הוא קטן כי בהגדרתה, 
מוטיבציה פנימית מחייבת עניין צרוף בתוכן. 
באמצעות  לעורר  קל  חיצונית  מוטיבציה 
הבטחה של פרס, ציון, איום בעונש וכדומה, 
)במיוחד  רבים  ומחקרים  רבים  חוקרים  אבל 
מראים  הקוגניטיבית(  הפסיכולוגיה  מתחומי 
מוטיבציה  חוסמת  חיצונית  שמוטיבציה 
עניין,  לשם  לומדים   — עניין  יש  )אם  פנימית 
אם מוסיפים ציון — לומדים לשם הציון(. כדי 
להעתיק  לב"ה  מודל  מציע  מחוברות,  לעורר 
אל  התוכן  מן  האנרגיה  חיפוש  מסלול  את 
שלם  עולם  כוללת  שהסביבה  כך  המשימה, 
מחוברות  מראים  כולנו  אליו  משימות  של 
אין קץ — עולם ההרפתקאות. מאחר שמוקד 
התוכן(,  )ולא  המשחק  הוא  כאן  המוטיבציה 
ומטרת סביבת הלמידה היא הבניית תכנים, אני 
בוחר להשתמש במושג ‘צורך' ולא ‘מוטיבציה' 
בהקשרים לימודיים. הרציונל לכח המניע אם 
בו.  לשחק  אנרגיה  היוצר  המשחק,  הוא  כן, 
משימות המשחק מעוררות צורך במידע מתוך 
תכנית הלימודים בכדי לפענח אותן ולהתקדם 

במשחק. 

על  המושתת  מודל  כן,  אם  הוא,  לב"ה 
שבו  ללמידה,  מחוברות  ליצירת  הרפתקאות 
בו  המוטמעות  והמשימות  ההרפתקה  סיפור 
חיוניים  מנגנונים  הלומדים  אצל  מעוררים 

ללמידה משמעותית5 כדלקמן:

אנרגיה של למידה )מחוברות(. מחוברות: 	 
צורך אותנטי במידע או בידע  אותנטיות: 	 
להשלמת המשימות — מידע מתוך תכנית 

למידה 'משמעותית' היא למידה לקראת 'העברה'   5
— היכולת לפתור בעיות בתחומים שונים בעזרת 
ידע מתחום אחר. ניל פוסטמן מגדיר שימוש כזה 

בידע כ'חוכמה'.

דיגיטלית  פדגוגית  בסביבה  ללמידה  המודל 
שמוצג ב מאמר זה נקרא לב"ה )למידה בסביבה 

הרפתקנית( והוא כולל שלושה מרכיבים:
	 אירוע

	 דילמה )או בעיה(
	 רצף סיפורי )הרפתקה(

פי  על  נותח  המאמר  את  שפתח  האירוע 
סביבת הלמידה הזאת ומציג אירוע מתוך רצף 
שלנו  המפציץ  צוות  את  המלווים  אירועים 
בסיס  המהוות  מוסריות  בדילמות  ושזורים 
צוותי  מתמודדים  איתן  החלטות  לקבלת 
ממקבץ  מורכב  הסיפורי  הרצף  המבקרים. 
ממקורות  שהובאו  אמתיים  סיפורים  של 
שונים וחוברו להם יחדיו ליצירת ההרפתקה 

השלמה. 

למידה על פי מודל לב"ה יכולה להתנהל בשני 
מצבים עיקריים: 

	 מצב מעצב למידה — בו הלומדים שותפים 
בצוות המפיק הרפתקה או חלק ממנה. 

שותפים  הלומדים  בו   — “משחק"  	 מצב 
בצוות ו'משחק' הרפתקה שלומדים אחרים 

יצרו.

הנחת היסוד הטמונה בחובו של מודל לב"ה 
ובכל  תוכן  כל  למידה,  תהליך  שכל  היא 
מפענחים  אותה  להרפתקה  להפוך  יכול  גיל, 

התלמידים או אפילו מעצבים בעצמם.

העומד  ביותר  המורכבים  האתגרים  אחד 
בפני סביבת למידה הוא יצירת “מחוברות"4 
קוראים  בפסיכולוגיה  לתוכן.  הלומדים  בין 
מוטיבציה  כזאת  מחוברות  של  המניע  לכוח 

מחוברות: הוא מושג בו משתמש המחבר בתרגום   4
מיקוד  עיקרו   —  'Engagement' למושג  חופשי 
כך  עולה,  ה"מחוברות"  שרמת  ככל  בעשיה. 
וחשוף  הלמידה  בפעילות  מיקוד  הלומד  מדגים 

פחות למסיחים מן הצד.
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המבוך
המבוך הוא סביבת למידה צוותית, הרפתקנית, 
רצף  לאורך  שונות  התרחשויות  המציגה 
סיפורי. המבוך מורכב ממערכות )כמו מחזה(, 
התרחשות  מתוארת  מערכה  בכל  כאשר 
את  המשחקים  ללומדים  בעיה  המציגה 
המערכה  בהרפתקה.  המשתתפות  הדמויות 
לפתור את הבעיה  לצורך  כלל  בדרך  מובילה 
לבחור  מצופה  הלומדים  וצוות  בה,  המוצגת 
מובנה  בתהליך  ביותר  הפתרון המתאים  את 
)אין  אפשרי  פתרון  לכל  החלטות.  קבלת  של 
פתרונות ‘נכונים', בדרך כלל, כל פתרון מחייב 
התמודדות עם דילמה( יש השלכות המובילות 

למערכה הבאה.

תוכנות,  ללא  מבוכים  הפקת  לאפשר  בכדי 
המבוכים  מחולל  מבוכים.  מחולל  פתחנו 
מאפשר ליישם את הגישה “למידה תוך עצוב 
מעצבים  הלומדים  מיטבי.  באופן  למידה" 
חבריהם  על  אותו  ומנסים  מבוך  ומפיקים 
תוך צפיה וחקירה של מידת השימושיות שלו 

והגדרת שיפורים נחוצים.

מחולל המבוכים
המופעל  אינטרנטי  כלי  הוא  המחולל 
על שרת  נוצרים  דפדפן. המבוכים  באמצעות 
מקום.  מכל  הרצה  ומאפשרים  המערכת 
אפשר להקים גם מבוך פיזי )כדוגמת המבוך 
במוזיאון הצבאי בקלגרי( באמצעות רשת של 
16 מחשבים ושרת, כאשר תוכנת הניהול של 
צוותים  שמונה  של  הרצה  מאפשרת  המבוך 

במקביל בסיפורים שונים.
	 מחולל המבוכים עוצב ככלי שאיננו מחייב 
תלמיד  כל  של  לשימושו  בתוכנות  ידע 

ומורה.
	 המחולל מייצר שני סוגים פעילויות למידה: 

אירוע ומשימת החלטה.
‘שקפים'  של  רצף  להיות  יכול  	 האירוע 
תמונת  מוצגת  עליהם  אינטראקטיביים, 
שמאפשרים  שונים  נגיעה  ואזורי  רקע 
להרפתקנים לשאוב מידע נוסף על האירוע 
שיעזור להם להתמודד עם הבעיה המוצגת 

באירוע בצורה מושכלת. 
של  הגדרה  מחייבת  ההחלטה  	 משימת 
פתרונות  של  מספר  או  סדרה  בעיה, 

הנחוץ  לכלי  הופך  למשל,  הלימודים, 
וכשותף  המשימות  של  מושכל  לביצוע 

בפענוח ההרפתקה.
התוכן  של  החשובים  היסודות  העברה: 	 
הנלמד )תמות( מוטמעים במערכות שונות 
כך  חוזרים  ובמופעים  שונים  באופנים 
שהלומדים נפגשים בהן שוב ושוב בתצורות 
שונות, מתוך תחומי דעת שונים. זהו תנאי 
נחוץ ללמידה לקראת העברה )ראה הערת 

שולים למושג ‘למידה משמעותית(.
בעיות  הן  המשימות  רוב  בעיות: 	  פתרון 
מציע  המודל  כאשר  פתרון,  להן  שדרוש 
בעיות  פתרון  של  מובנים  תהליכים 
המטפחים בקרב הלומדים חשיבה מעמיקה 

ואחריות בקבלת החלטות.

דוגמאות למשימות
תחום  מצוין  הללו  הדוגמאות  בכל  הערה: 
הדעת שממנו תתחיל הטוויה של מאגר התוכן. 
הפרויקט  של  הפיתוח  בשלבי  התקדמות 
תוביל לזיקה אל תחומי תוכן נוספים. תפיסת 
היא  לב"ה  שבבסיס  הקוריקולרית  העולם 
הדעת  בתחומי  העמקה  ומזמנת  על–תחומית 
מסוימים,  במקרים  לפרויקט.  הרלוונטיים 

אפשר גם להישאר בתחום דעת אחד. 
	 אתם צוות מדענים שמונחת על אי מדברי 
ישוב קהילתי שיקיים  ואמור להקים שם 
חברים  מאה  של  ראשונית  אוכלוסיה 

)אקולוגיה(.
בזירת  ונתקלתם  פלילי  זיהוי  צוות  	 אתם 
רצח שבה הנרצח שוכב בחדר נעול מבפנים 
ואין שום סימני פריצה )ביולוגיה, כימיה, 
אלה  כל   — פיסיקה  גיאולוגיה,  אנטומיה, 
ועוד הם תחומים מדעיים שבהם עוסקת 

המעבדה לזיהוי פלילי(.
	 מצאתם כתב חידה שפענוחו יוביל אתכם 
אל מטמון נסתר והרמזים מכוונים אתכם 
מטפס  שעליו  שבחצר  העץ  אל  החוצה, 

סבוך )ביולוגיה(.
	 אתם מגיעים לבית הקברות הישן ברחוב 
ועליהם  מצבות  שם  ומגלים  טרומפלדור 

כתוב “אלמוני" )היסטוריה(.
גולדברג  לאה  של  לביתה  מגיעים  	 אתם 
בעקבות  הרפתקה  ומתחילים  בתל–אביב 

הספר “ניסים ונפלאות" )ספרות(.
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תבחינים  של  משותף  מערך  אפשריים, 
שיעזרו להשוות בין הפתרונות האפשריים 
פתרון  של  בחירה  לכל  מפורט  ומשוב 
ההחלטה  תוצאות  להבנת  שיוביל  אפשרי 

בדרך לאירוע הבא. 

שבתחילת  בסיפור  ניזכר  אם  לדוגמה: 
המאמר:

הזנב.  תותחן  פאט,  צועק  תקוע"  “אני 
“אין לי כאן מצנח...".

"אני מרגיש איך הדם אוזל לי מהפנים... 
מה אני עושה? נוטשים את המטוס או 
אי  הרי  אותו?  להנחית  מנסה  שאני 
ולנטוש...  תקוע  חבר  להשאיר  אפשר 
אנדרו צועק: “אני מנסה להעביר לפאט 
מצנח ולנסות לעזור לו להשתחרר. אתם 
נוטש"  לא  אחד  “אף  לנטוש".  יכולים 
אני פוקד, “נחכה לראות אם תצליח"...

"אני מסתכל אחורה ועיני חושכות. גוף 
פצצות.  מלאי  אנחנו  בוער...  המטוס 
האש יכולה להגיע לפצצות והכל אבוד... 

אין לנו זמן לחכות... מה עושים?"

לפנינו בעיה שיש בה דילמה: האם לנטוש את 
מאחור  תקוע  מאנשינו  אחד  כאשר  המטוס 

ללא מצנח?
פתרונות אפשריים: 

	 לנטוש ולהשאיר אותו לגורלו.
המטוס  את  להנחית  ולנסות  לנטוש  	 לא 

למרות הפגיעות וסכנת ההתפוצצות.
	 לירות בו לפני הנטישה בכדי להמעיט את 

סבלו.

שיכולים  ואמונות  ערכים  לדוגמה  נבחן 
להשפיע על בחירת הפתרון: 

	 “אחוות לוחמים" — נטישה מנוגדת לתבחין 
זה.

	 “סיכויי הישרדות והשארות בחיים" — על 
סיכויי  את  מגבירה  שנטישה  נראה  פניו 

ההישרדות.

כל אחד מחברי הצוות המשתתפים בהרפתקת 
לו  הנראה  בפתרון  להצביע  צריך  הלמידה 
מתאים והציון המשוקלל יוצג לאחר ההצבעה. 
לפני ההצבעה מתקיים דיון בין חברי הצוות 
משכנעים  בנימוקים  להשתמש  עליהם  ובו 
המבוססים על מקורות מהימנים כדי להשפיע 
פיתוח  על בחירת ההחלטה. את הדיון מזמן 
תרבות דיון ומיומנויות של שיתופיות ועבודת 

צוות. 

מחולל משימת ההחלטה הוא, למעשה, מערכת 
להעמקה  המכוון  בצוות,  החלטה  תומכת 

ושיטתיות בניתוח הבעיה וברירת הפתרון. 
רוח  את  מבטאת  זה  מסוג  למידה  משימת 
למידה  זוהי  במיטבה.  הדיגיטלית  הפדגוגיה 
תפקידים(,  )משחק  התנסותית  צוותית, 
המחייבת חשיבה מעמיקה, יצירתיות, שימוש 
דיוני  נימוקים,  הצבת  רציונל,  ניסוח  בידע, 

דילמה וכדומה.

Second Life–המבוך ב
של  נוסף  בסוג  גם  תומך  המבוכים  מחולל 
מבוך: מבוך של מציאות מדומה. המבוך הזה 
 Second נמצא בסביבת מציאות מדומה בשם

Life, שהיא סביבה תלת–ממדית ממוחשבת. 
שהן  ‘אווטרים'  מסתובבים  הזה  במבוך 
דמויות תלת–ממדיות שמייצגות את הלומדים 
ונשלטות על ידם. יתרונו של המבוך הווירטואלי 
בכך שהוא מאפשר החלפת הסביבה והזמן כך 
יכולים  שלהם(  האווטרים  )דרך  שהלומדים 

להתנסות בכל סוג של מציאות.

מחשב  אין  עדיין  החינוך  שבמערכת  מכיוון 
אישי לכל תלמיד/ה, מודל לב"ה מוצג בשתי 
שאיננה  וגרסה  ממוחשבת  גרסה  גרסאות: 
ממוחשבת. שתי הגרסאות תואמות, כך שגם 
אם לומדים החלו תהליך בכיתה בגרסה הלא 
ממוחשבת, יהיה להם קל להעביר את הנתונים 
לגרסה הממוחשבת ולהמשיך את התהליך עם 
אחד/אחת  כשכל  מרחוק,  גם  הצוות  חברי 
ממוחשבת  הלא  הגרסה  בביתו/ה.  ספונ/ה 
מאפשרת גם להתחיל בתהליכים של לקראת... 
ללמידה  מיומנויות  בהבניית  להתחיל  אפשר 
בסביבה של פדגוגיה דיגיטלית עוד לפני, ובלי 

תלות במהלך כניסת המחשבים לכיתות.
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המבוך ניתן, אם כן, להפעלה מיידית בכל אחד 
אחד  מחשב  עם  בכיתה  הבאים:  מהמצבים 
ומקרן, בכיתה עם מחשבים ספורים, בכיתה 
בה יש מחשב לכל תלמיד/ה, או אפילו בכיתה 
ללא מחשבים כלל. בכל אחד מהמצבים הללו, 
ניתן, כמובן, לשלב את מחשבי הלומדים בבית, 

.iPod Touch–ואפילו טלפונים ניידים ו

התנסויות עבר וראיות לישימות 
המודל

לימודית  בסביבה  המודל  של  ראשיתו 
מחברת  צוות  עם  והפקתי  עיצבתי  אותו 
התאחדות  של  הלמידה  מרכזי  עבור  יוריקה 
היה  זה  בסוודר".  “הכול  בשם  התעשיינים 
משחק סימולציה של מפעל לסוודרים שהוביל 
חדש,  לסוודר  היוזמה  משלב  התלמידים  את 
דרך סקר השוק, מחקר ופיתוח, ייצור, שיווק 
תלמידים  לארבעה  תוכנן  המשחק  ומכירות. 
שעה  וארך  אחד  מחשב  מול  ח'–יב'(  )כיתות 
וחצי. המשחק מבוסס על למידה תוך פתרון 
בחיי  באירוע  התלמידים  נתקלים  בו  בעיות, 
המפעל ואמורים לקבל החלטה משותפת על 
במאגר  שימוש  תוך  דרך ההתמודדות שלהם 
)אחד מהם אפילו  יועצים  ידי  על  ידע שיוצג 

יועץ ‘רועץ'(. 

התעשיינים  התאחדות  את  שימש  המשחק 
במשך 12 שנים, שחקו בו לפחות 10 אלפים 
תלמידים ו–700 מורים ולפי דיווחי הצוותים 
היו  הלומדים  הלמידה  מרכזי  החינוכיים של 
מרותקים למשחק. למרות שלא נעשה מחקר 
העובדה  עצם  ויישומו,  המשחק  על  רשמי 
שהמשחק שימש את מרכזי הלמידה במשך 12 
שנים מעיד על הצלחתו. התכנים שנלמדו דרך 
המשחק אפשרו יישום של כל שלבי התהליך 

התעשייתי.

משוכנע במשמעותה של סביבת הלמידה הזאת, 
התחלתי לפתח מודל לעצוב למידה בהשראת 
המשמעויות  בהבנת  להעמיק  בכדי  המשחק. 
יוסי סוויסה )בקלגרי(  שלו, הצעתי לתלמידי 
“מחוברות"  של  שונות  תופעות  לחקור 
בלימודי  שלו  התיזה  במסגרת   )Engagement(
התואר השני. יוסי השתמש בגרסה האנגלית 
מחטיבות  תלמידים   320 וחקר  המשחק  של 

)שני  תלמידים  שמונה  למעט  שונות.  ביניים 
צוותים( שיוסי בחר לא לכלול במחקר — כל 
התלמידים היו מרותקים למשחק במשך שעה 
וחצי של פעילות ולמרות הבדלים שונים של 
מדיה תקשורתית בה השתמשו )טקסט, אודיו, 

וידאו( התמידו במשחק בהתלהבות רבה.

הובילו  המחקר,  של  המעודדות  התוצאות 
אותי לפיתוח המודל, פרסומו ופיתוח סביבה 
הלמידה  )מרכז  בעזרתו  חדשה  לימודית 

במוזיאון הצבאי בקלגרי, קנדה(.

סטודנטיות  שתי  ידי  על  נחקרה  זו  סביבה 
על  שהונחתה  ג'הב  קוויטה  )גב'  שני  לתואר 
ידי פרופ' מישל ג'יקובסון וחקרה את ישימות 
וגב'  הזאת  המיוחדת  החינוכית  הסביבה 
את  וחקרה  ידי  על  שהונחתה  מומו  וויויאן 
שסיימו  רגשית(  והנעה  מחוברות  בין  הקשר 
מבט  מנקודת  אחת  )כל  המחקרים  את  מאז 
אחרת( וקבלו תוצאות דומות לאלה של יוסי: 
התלמידים מרותקים למשימה ואינם מנתקים 

מגע. 

לצד המודל התיאורטי, אני עסוק גם בבניית 
תלמיד/ה  לכל  שתאפשר  טכנולוגית  סביבה 
ליצור מבוכים משלו/ה בכל תחום תוכן. הכלי 
“מחולל מבוכים" מכיל כבר גם יכולת לפתח 
 Second( מבוכים לסביבה של מציאות מדומה
Life(, ועתה אני עמל על הטמעת טכנולוגיות 
 )Augmented Reality( מורחבת'  ‘מציאות  של 
שיאפשרו להוציא את המבוך אל מחוץ לכתלי 

בית הספר או המרכז החינוכי.

ערכות הדרכה ליישום המודל 
בסביבות חינוכיות

עמיתים  צוות  עם  עסוק  אני  אלה,  בימים 
המודל.  ליישום  הנחיה  ערכות  בפיתוח 
נבנות בשיטה מודולרית ומאפשרות  הערכות 
כמעט  או  טכנולוגיה,  עתירת  בסביבה  יישום 
היסוד  אבני  כאשר  בכלל,  טכנולוגיה  ללא 

הפדגוגיות נשמרות בקפידה.
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