
ומה שביניהםסדירויות, פדגוגיה

אפשרויות לפריצות דרך מהארץ והעולם  
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מערכת 

שעות
1:35-

40

אותיות  

6

דק45

X
מבחנים

2-5

1-6

חוץ פנים



סדירות התנהגותית

קטטות

רעש

מענה 

לשאלות

כתיבה

שיחות

מענה 

לשאלות

צחוק ריצה

ישיבה

שקט

בכי

העתקות

היעדרות



דוגמא-סדירות התנהגותית

יחסי מורה תלמיד

  באלו תדירות מורים שואלים שאלות

בכיתה

 באיזו תדירות תלמידים שואלים את

מוריהם שאלות

  כמה דקות מתוך השיעור מורה

מדבר

  כמה דקות מתוך השיעור תלמיד

מדבר



בחינת האוטומטים של הסדירות ארגונית

מהו עולם  

החלופות שאפשר  

לשקול

מה צידוקה  

?של הסדירות



הפדגוגיה בשרות הסדירות

שיעורי  

עזר  

למתקשים

דפי עבודה  

במקום  

הקראה  

מהלוח

תלמידים  

עוזרים  

לתלמידים  

בכיתה טכניקות  

חדשות  

למשמעת



הסדירות בשרות הפדגוגיה

כל ניסיון להנהיג שינוי בסביבה הבית ספרית  "

דורש בין השאר שינוי כלשהו בסדירויות 

.הקיימות

התוצאות המבוקשות כרוכות בשינוי של 

בביטולה של אחת מהן לפחות  , קיימותסדירויות

"או בייצורן של חדשות
1996סרסון ' סימור בארגוניות והתנהגותיות סדירויות



(3' דוגמא מס)הסדירות בשרות הרעיון והפדגוגיה 

למידה  -פדגוגיה
(  PBE)מבוססת מקום 

מודל קונסטרוקטיביזם  

חברתי

איזו סדירות תואמת 

?פדגוגיה זו

מענה  , ריבוי הזדמנויות-הרעיון החינוכי

לאנטלגנציות מרובות, לחוזקות שונות

דוגמא  

שלישית



,  אלא בעקיפין, לעולם אין אנו מחנכים במישרין"…
.במיצועה של הסביבה

האם אנו מניחים לסביבות מקריות לעשות את 
העבודה הזאת או שאנו מתכנים סביבות במיוחד 

.  למטרה זו

וכל סביבה היא סביבה מקרית מבחינת השפעתה 
מתוך  , עד שלא תוכנה במחשבה תחילה, החינוכית

"  נתינת דעת על פעולתה החינוכית

.1916דיואי , דמוקרטיה וחינוך

דיואי דיבר על כך כבר קודם



י'ומלגוצ

קבוצת השווים

מבוגרים 
משמעותיים

הסביבה

שלושת המורים

1920-1994י 'לוריס מלגוצ



המרחב הציבורי עושה את ההבדל



כל מרחב ציבורי מתפקד כמרחב למידה במובנים שונים



:מרחבי הלמידה מביאים לידי ביטוי

רלוונטיות
עיסוק באתגרים  

של העולם  
האמיתי

וללומדים  
השונים

שייכות
למקום  

ולקהילה  
שאני חי 

בהם

מימוש  
עצמי 

של כל אחד  
והזדמנויות 
רבות יותר  

לביטוין



אז מה מבחין בין מרחב למידה למרחב ציבורי



הצגת  
תוצרים

יצירה

–הוד השרון 
מרחבי למידה

דיאלוג

אקטיביות

התנסות  
וחוויה לימוד

http://www.west8.nl/images/dbase/1985_large.jpg


יסר'שביל ג



1-סוגי מפגש 

.  מפגש זה הינו מפגש המייצר חוויה של פליאה–מפגש עם מרחב פיזי עירוני 

.  העוצמה בחוויית ההימצאות במקום בו הדברים התרחשו, "להיות בחומה הסינית"לדוגמא 

ס נווה נאמן הוד השרון"בי', ספר סיורים תלמידי כיתות ו-"בעקבותינו"

כתיבת ספר מסלולי טיול בהוד השרון המבוסס על אתרים ומפגשים :מטרה

.'משמעותיים עבור תלמידי כיתות ו

-העמקת ההכרות עם הסיפור האישי, העמקת ההכרות עם העיר והסביבה-ברמת הידע
.אוטוביוגרפי

.התמצאות במרחב, קריאת מפה, מידענות, כתיבה-ברמת המיומנויות

:מהלך

:הפרוייקט בנוי מהשלבים הבאים

.  עבודה מידענית לאיסוף ידע אודות האתר-מאיפה לי לדעת-אני ואתר

(.  על בסיס נושאי או על בסיס מרחב גאוגרפי)חבירה קבוצתית ליצירת מסלולים

.השקה+ כתיבת ספר מסלולים

בהובלת הילדים, בעקבות הספר, הדרכת קהילת בית הספר



.  מפגש של זהות בזהות–מפגש עם אדם במקום פועלו 

.  אנו פוגשים במקום העבודה או הפעולה שלו

2-סוגי מפגש 



במפגש זה הלומד מזדמן . מפגש של עולם בעולם–מפגש עם מוסד בעיר 

.  אנשים העובדים במקום ותרבות של המקום, למפגש עם מוסד הכולל ידע ייחודי למקום

3-סוגי מפגש 

?ומגוון הסדירויות





'מ300עוד 

רשת מרחבי למידה בהוד השרון



רמתיים  

וכפר הדר

נווה  

נאמן

מגדיאל

רמת הדר

רשת מרחבי למידה בהוד השרון

??
?



בהצלחה

.רבהותודה


