
 פו הדב וחברים: 

 גיא אורן  / איך הלמידה האישית ביער מאה האקרים יכולה להיות המקפצה לכתה של מחר 

הרעיון של לא להשאיר אף תלמיד מאחור יכול להתקיים רק כאשר המורה נמצא בהקשבה, הקשבה  

 לצרכים, לרצונות, למצב הרוח ולפחדים של כל תלמיד. 

אישית לתפיסה הזו, על כן כאשר אני ניגש לייעץ לבית ספר לשפר  כיועץ פדגוגי, עלי לשמש דוגמא 

את הפדגוגיה של צוות המורים, עלי להיות בהקשבה לבית הספר, לייחודיות שלו, לחוזקות,  

 להזדמנויות שהמרחב והקהילה מאפשרים. 

ו,  במקרה של בית ספר של"ב בפסגת זאב בירושלים, יצרנו תוכנית פדגוגית המותאמת לייחודיות הז

 זוהי תוכנית שנבנתה בהקשבה, ביחד עם צוות המורים, תוך כדי תנועה ועשייה בשטח. 

ללמידה הזו, אשר אנו קוראים לה בבית הספר "למידה איפכאית" )מושג שקיבלנו בהשראה מבית  

 ספר איפכא שנמצא בקרבת בית הספר( יש מספר עקרונות מנחים: 

למידה לפי נושא משותף ויש    -ידה משותפת בסנכרון  לבנות יח  מהמורותהדורש  -. לימוד "איפכאי" 1

קשר בין השיעורים שכל מורה מלמדת )להבדיל מהשיעורים הרגילים שבהם כל מורה מלמדת את  

 החומר שלה ואין לה מושג/עניין מה המורה שהיתה לפני כן עשתה בשיעור הקודם או הבא( 

מגוונת בתחומים רבים. היתרונות הם  נושא מורכב הוא נושא שמאפשר למידה  -. למידה לפי נושא2

עצומים הן מבחינת חיבור ומוטיבציה של התלמידים לנושא, הן מבחינת יכולת לבצע הקשרים בין  

הצרכים של   תכנים ודיסיפלינות. הבנה שתפיסת הלמידה לפי מקצועות כבר אינה תואמת את 

 המציאות ושל בית ספר. 

חונך וחניך, היכרות עם תלמידים נוספים   -ה כזויתרונות רבים של למיד -. למידה רב שכבתית3

ויצירת אקלים חיובי בבית הספר כי כשמכירים אחד את השני יש יותר אמפטיה, התלמידים מכירים  

יותר מורים וכך תחושת הביטחון שלו עולה, תלמיד מבין שרואים אותו ומכבדים אותו ואת צרכיו  

 ורצונותיו.  

יצרת בסופו של דבר תוצר. הדרישה לתוצר ממקדת את  הלמידה מי -. למידה פרויקטאלית4

 התלמידים ללמידה אותנטית ולהשגת ידע אותנטי, למידה מתוך הנאה ואתגר לביצוע התוצר.  

שיטה זו מאפשרת הערכה חלופית הן לגבי תהליך הלמידה והן לגבי ביצוע    -. הערכה חלופית 5

 התוצר.  

מורה מאפשר יותר אוטונומיה לתלמיד. כאשר  בתפיסה זו ה -. המורה כמנחה והלומד העצמאי6

אבל מה    ,הלמידה מבוססת על חקר מתוך בחירה, בהכרח, לא כל התלמידים ילמדו את כל החומר

יהיה לעומק ומשמעותי, על כן המורה עובר מהוראה להנחיה, מדיבור להקשבה, מהעברת   -שיילמד

ללמוד. מצד שני, התלמיד לומד איך   ללמד את הילד  -ידע לתמיכה במתן מיומנויות ללמידה עצמאית

 ללמוד לבד/בצוות לאור בחירותיו.  

למידה כזו מאפשרת מרחב עצום של למידת תפקודים שונים, להבדיל משיעור רגיל,   -. תפקודי לומד7

שבו הלומד ממוקד בדרך כלל לתפקודים קוגנטיביים, בשיטה זו הילד מוצא את עצמו מכה בפטיש,  

ק, לומד ישומי מחשב, עובד בצוות ועוד שלל מיומנויות על רצף כל תפקודי  בונה דגם, משרטט, משח

 . הלומד האפשריים 

 . קבל הצצה לתוך התהליךאפשר ל בעמודים הבאים 



וחבריםהדבפו 

איך הלמידה האישית ביער מאה האקרים 

מחריכולה להיות המקפצה לכתה של 

(טעויות הכתיב במסמך הן מכוונות)*



?  איך זה אובד

למידה מבוססת פרויקטים•

למידה דו שכבתית•

שילוב חינוך רגיל וחינוך מיוחד•

לימודים  תוכניתעבודת צוות של המורים בבניית •
משותפת

(ולומד בצוות)הלומד העצמאי •

אפשרות ללומד במכוונות עצמית•

אישית-חלופיתהערכה •



(ב ירושלים"ס של"בי)מארכת שעות 



הטוצר

הקמת חורשה על בסיס יער •

הדבמאה האקרים של פו 

כל קבוצה צריכה לבנות  •

:משחקים לפי הנושאים

שביל–

אגם–

עץ–

בית–

פיקניק–



מצד התלמידהתאליך

מיומנויות למידה מותאמות לכל תלמיד•



מצד המורההתאליך

אחריות  -לימודיםתוכניתללמוד לבנות ביחד •

משותפת

סנכרון•

התמודדות עם אי ודאות•

המשגה והעברה-רפלקציה•



חשבוןלשיאורדוגמע

לכל  -גדול בינוני וקטן: דגים בגדלים שונים, דיג של דגים על ידי חכה-אגם•
שני ילדים דגים עם חכה  3או 2-וקטן5-בינוני, 10גדול -דג ערך מספרי 

.  את הדגים ומנצח מי שיש לו סכום גדול יותר לפי ערכי הדגים

הילדים הציעו ליצור קוד לשלט או למנעול של הביתה קוד במספרים -בית•
.  שאותו יצטרכו לפצח כדי לפתוח את הדלת או להיכנס לבית

מאחור  . לכל עץ את העלה המתאים, הילדים יכינו עלים לעצים שונים-עץ•
את העלים הם יצטרכו  , הם יכתבו את הערך הגימטרי של שם העץ 

.  להתאים במקום המתאים בלוח ובו שמות העצים

למי , משחק קליעה למטרה שאותו נתלה על העץ והילדים יתחרו ביניהם•
.  יהיה הסכום הגדול ביותר של סכום הקליעות

הילדים יכינו גופים שונים אותם נכניס לסלסלה והם יהוו משחק -שדה•
. הילדים יצטרכו למשש ולזהות את הגוף-מישוש

על השביל יונחו מספרים בסדר אקראי והילדים יצטרכו לסדר אותם  -שביל•
תחום המספרים יכול להשתנות בהתאם לשכבת  , לפי הגודל מהקטן לגדול

.הגיל


