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  סיור לימודי באזור ירושלי�–. האד� ומחזור המי� בטבע: 2 �' נספח מס

 

 סביבת הלימוד החוץ כיתתית : מאמר

 
 אורית ב� צבי אסר�

 

תלמידי� מרבי� לצאת . למידה חו� כיתתית  מהווה חלק נכבד במערכת החינו� בישראל ובעול� 

ע� . תעשייה תאטרו� ועוד, אוני�מוזי, אתרי� ארכיאולוגי�, גני חיות, סיורי שדה, למוזיאוני�

מטרת העל היא ליצור . זאת ההגדרה של מהי סביבת לימוד חו� כיתתית עדי� שנויה במחלוקת

סביבת לימוד אשר מאפשרת ללומד ליצור אינטרקציה ע� הסביבה הפיזית באופ� אינטלקטואלי

Hofstein)ע� חומרי� בעלי אופי חינוכי תו� התנסות אישית וחוייתית  & Rosenfeld., 1996) .

ובכל זאת למרות החשיבות הרבה המייחסי� מורי� ללמידה חו� כיתתית נמצא כי רבי� מה� 

מצא כי הסיבות העיקריות , )Michie) 1998. נוקטי� בעמדות שליליות כלפי סביבת לימוד זו

 :לעמדות שליליות של המורי� ה�

 .קשיי� בתחבורה אל האתרי� בסיור .א

 .בנושא הסיורחסר בידע של המורי�  .ב

 .דרושה השקעת זמ� רב בהכנות לסיור ובזמ� הסיור .ג

 .חסר בתמיכה של המערכת הבית ספרית בהכנות לסיור הלימודי .ד

 .תוכנית הלימודי� קשיחה שאינה מאפשרת שילוב סיורי� לימודיי� .ה

 .קשיי� באיסו� הכספי� עבור הסיור מ� התלמידי� .ו

תלמידי� במהל� הסיור קשיי� בהתמודדות המורי� ע� בעיות משמעת של ה .ז

 . הלימודי

קשיי� בהתמודדות המורי� ע� עמדות שליליות של התלמידי� כלפי הסיור  .ח

 . הלימודי

 

נעוצה באפשרות לצפות , למרות כל  המגבלות הטכניות, ההצדקה לקיו� סיור חו� כיתתי

 .מה שאינו מתאפשר בכיתת הלימוד, ולהתנסות באופ� ישיר בתופעות

Michie., 1998; Orion., מבחינת לימוד נושא מערכות כדור האר� והסביבה היציאה ). (1989

אל הסביבה החו� כיתתית מחוייבת על מנת לאפשר ללומד לקשר בי� מערכות כדור האר� כפי 

היציאה אל . שה� בטבע לבי� חומרי הלמידה המנסי� להסביר את יחסי הגומלי� בי� המערכות

תלמידי� רבי� מכירי� . להבנייה של תפישה מערכתיתהסביבה הטבעית מהווה גרוי ללמידה ו

המפגש . בלבד ומתקשי� להבי� את המערכת הגלובלית" הנייר"את מחזור המי� בטבע על 

הבלתי אמצעי ע� אתרי� ותהליכי� במחזור המי� בטבע כפי שה� מופיעי� בסביבה הטבעית 

 . המופשטת יותר, לובליתלפני הרחבתו למערכת הג" קט�"מאפשרי� לתלמיד לבנות מחזור מי� 

מטרות הלמידה החו� כיתתית עולות בקנה אחד ע� מטרות הוראת המדעי� העכשוויות מכיוו� 

בהשוואה . התלמיד נמצא במרכז כשות� פעיל בחוויית הלמידה. שהיא בעיקרה ממוקדת תלמיד

במהל� סיור השדה או הביקור . כ ממוקדת מורה"ללמידה פורמאלית שהיא בעיקרה בד
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לחקור ולהרגיש באמצעות כל חושיו את , זיאו� או במצפה כוכבי� התלמיד מרבה לגעתבמו

Hofstein)הסביבה  הפיזית  & Rosenfeld., 1996)  . 

 

הספרות המקצועית בנושא זה עשירה בדוגמאות  שלמידה המלווה בפעילות ממשית משמעותית 

י התלמיד לזירת "� המובא עהידע הקוד, יותר מאשר לימוד תיאורטי לחלוטי� בנוס�" שווה"

הלמידה חיוני א� הוא כי במהל� הלמידה יקשר התלמיד את מה שלמד ע� מה שידע בעבר ויבנה 

. ע� ידיעותיו הקודמות לא תושג למידה מופנמתעצמי ללא עימות  . לעצמו את התמונה הנכונה 

)Hein, 1998.( 

הא� (זמינות התופעה , ג האווירבעת התכנו� הסיור הלימודי חייבי� להתחשב בגורמי� כמו מז

תופעות בלתי , ) א� נצפה לראות נדידת ציפורי� כדאי להתחשב בעונה המתאימה&התופעה זמינה

 .צפויות והפרעות חיצוניות

מגבלות , ..)ביטחו� וכו, עלות(בנוס� חייבי� להביא בחשבו� את מגבלות המערכת הבית ספרית 

וא� בפדגוגיה המתאימה ) ?היכ� הוא בפועל(המורי� עצמ� א� בגיאוגרפית מקו� הסיור 

 . לסביבה זו

המורה חייב להגדיר לעצמו ולתלמידיו את תפקידו ומיקומו של האירוע החו� כיתתי במער� 

תוצאותיו הלימודיות של הסיור יקבעו . הלמידה הכללי ועליו להכי� את תלמידיו לקראת הסיור

 .  לסיורבעיקר על פי איכותו בפועל ובטיב הכנת תלמידיו

 

 :  את המשתנים השונים ניתן למיין לקטגוריות הבאות

זרי הוראה ולמידה ע, שיטות דידקטיות, מקו� הסיור במבנה הקורס: גורמי� הוראתיי� כגו� .1

 .ואיכות המורי�

 .תנאי מזג אוויר, י הלמידה בסיורתנא: ורמי� של סיור השדה כגו�ג .2

ניסיו� קוד� בסיור ,  היכרות מוקדמת ע� שטח הסיור,ידע מוקד�: גורמי� של התלמיד כגו� .3

 . שדה

ברמת התלמיד נמצא כי כשלו� אירוע למידה חו� כיתתי נובע במידה רבה כתוצאה מזרות של 

, מרחב זרות מאופיי� במרכיבי� קוגניטיביי�. סביבת הלמידה החו� כיתתית  עבור התלמיד

.  גיאוגרפיי� ופסיכולוגיי�
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 העשרה

 :ור הלימודי נית� לחלק לשלושה חלקי�את הסי
 הכנת הסיור. 1

 בכיתה .א

 תיאו� ע� הגורמי� הפועלי� בנקודות הסיור .ב
 הסיור. 2
 סיכו� הסיור בכיתה . 3

 .הצלחתו של הסיור מותנית בכל אחד מהשלבי� השוני�

 הכנת הסיור

ו נמצא ב" מרחב הזרות"במחקרי� שנערכו נמצא כי ל.  להכנה נאותה של התלמיד חשיבות רבה

 .התלמיד יש השפעה ניכרת על יעילות הלימוד בזמ� הסיור

זרות : כיתתית מורכב משלשה מרכיבי� עיקריי�&מרחב הזרות בו נתקל התלמיד בסביבה החו�

 .זרות פסיכולוגית וזרות גיאוגרפית, קוגניטיבית

 

 גי נובעת כתוצאה מחוסר ההיכרות של התלמיד ע� מיומנויות ומוש&זרות קוגנטיבית .א

י הרחבת "נית� לצמצ� את מרחב הזרות הקוגניטיבית ע. יסוד שבה� יעשה שימוש במהל� הסיור

באמצעות הכנה כיתתית המתמקדת במושגי יסוד , ידיעותיו של התלמיד בנושא הנלמד בסיור

אות� נית� להקנות באופ� מוחשי בכיתה במעבדה באמצעות , ובמיומנויות הרלוונטיי� לסיור

 .עבודה יחידנית וניסויי מעבדה, עבודה בקבוצות, דיוני�

 

  נובעת מהפער שנוצר בי� ציפיות התלמידי� מהאירוע לבי� המתרחש&זרות פסיכולוגית .ב

בתחו� " כיי�"התלמידי� רואי� באירוע החו� כיתתי אירוע  שעיקרו : לדוגמא.  האירועבמהל�

. החברתי ריגושי ואילו הביקור במוזיאו� דורש משמעת שמירה על השקט והוראות המדרי�

. מרחב הזרות הפסיכולוגי יקשה על התלמידי� לתפקד בביקור במוזיאו� וצפויות בעיות משמעת

זרות הפסיכולוגי על ידי תאו� ציפיות ע� התלמידי� לגבי מה שעומד נית� לצמצ� את מרחב ה

באמצעות הכנה כיתתית המתמקדת במסירת מידע מפורט ביותר לגבי האירוע , להתרחש בסיור

כלי העבודה ומטלות לסיכו� , אופ� ומהל� הפעילות, לוח זמני� משוער, הצפוי כגו� מטרות

 .האירוע

ר הכרות של התלמידי� את הסביבה הפיזית שבה מתרחש  נובעת מהעד&זרות גיאוגרפית .ג

לעיתי� קרובות יקדישו התלמידי� זמ� רב לחקר אזור האירוע . אירוע הלמידה החו� כיתתי

נית� לצמצ� את מרחב הזרות הגיאוגרפי על ידי הכרות . ולמעשה לא ייקחו חלק בתהלי� הלמידה

הכרות זו תחסו� זמ� יקר ). או ושקופיותי סרטי ויד"אפשר ע(של התלמידי� ע� הסביבה הפיזית 

כדאי לבצע מראש .. הקיוסק וכו, שאותו עלולי� התלמידי� לבזבז בשאלות כגו� היכ� השירותי�

מיפוי זה כולל מיפוי . של הסביבה החו� כיתתית המדוברת, המיועד למורי�" מיפוי הוראתי"

מה , התלמידי� לקראת הסיורמה צרי� ללמד את ? מה עומדי� ללמד בסיור: תוכנית הלימודי�

מיפוי תחנת . מה יבצעו התלמידי� בזמ� הסיור ועוד, ..)מטלות וכו, דפי עבודה(צרי� להכי� 

אי� אפשר להגיע ? יש להכי� תשובות לשאלות כגו� היכ� בדיוק ממוקמת תחנת הלימוד: הלימוד

  נית� לבצע .התלות שלה בגורמי מזג האוויר ואחרי�? )מספרי אוטובוסי� וזמני�(אליה 

 . השתלמות למורי� המעוניני� לבקר במקו�
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רגשותיו וידיעותיו וככזה , הטיפול במרחב הזרות הוא בראש ובראשונה מתייחס ללומד לחרדותיו

 . הוא משתלב במכלול ההוראה המכוונת אל התלמיד

חשוב לציי� שצמצו� מרחב הזרות לבדו אינו מבטיח הצלחה מלאה של הוראה בסביבת לימוד 

ג� הכנה מוצלחת ככל , במידה והביקור אינו מובנה ומתאי� לרמת התלמיד. חו� כיתתית

 &מורה : לעיתי� נדמה כי בסיורי� לימודיי� מעתיק המורה את יחסי הגומלי�. שתהיה לא תעזור

סביבת הלימוד החו� כיתתית . תלמיד מ� הכיתה אל המוזיאו� א� מלבד הנו� דבר לא השתנה

ת תלמיד רק במידה והמורה מפעיל את תלמידיו ומאפשר אינטראקציה מזמנת הוראה ממוקד

Hofsteinמרבית בי� התלמיד לסביבתו  & Rosenfeld., 1996).( 
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, משרד החינו� והתרבות, הוראה בסביבת הלימוד החו� כיתתית). ו"תשנ,. (ג, נ  וגרטל, אוריו�

.האג� לתוכניות לימודי� בירושלי�

 


