
למידה מבוססת מיומנויות בראי 

המחקר ובפרספקטיבה בינלאומית
ר אודט סלע"ד

לשכת המדען הראשי



הנחות יסוד–מיומנויות ועולם התעסוקה , ידע

שלא היו קיימות בזמן שהחלו  בעבודות חדשות לגמרי מהילדים הנכנסים לבית הספר היסודי צפויים לעבוד 65%-כ, לפי הערכות
. לימודיהםאת 

 (.משמעות השינון בעולם של מידע נגיש)הידע נגיש מאד

 לא כישורים אנליטיים ובינאישיים אבל העבודות של היום דורשות יותר , וקוגניטיביות שגרתיות היו פעם הנורמהמשימות מכניות
.  שגרתיים

 כלומר שילוב של מיומנויות יצירתיות" )מיומנויות היתוך"כהכישורים הנדרש לכמה משרות חדשות ומתפתחות תוארו מערך  ,
(.  יזמות וטכניות

 נוטים פחות  , (למשל אמפתיה במקרה של אנשי מקצוע בתחום הבריאות)טיפול אנושי יחד עם פעילויות הדורשות , אלותפקידים
.  במחשביםלהיות מוחלפים 

 ולמידה לאורך החייםלשינויים יכולת הסתגלות חשובה בשינויים מהירים בטכנולוגיה ושוק העבודה  .

אפקטיביליצור שיתופי פעולה ולתקשר באופן , דורשת יכולת גבוהה לעמוד בתחרות ולהתייעל כל הזמןגלובליזציה.





לשוקהכרחיותמיומנויותשללרשימהלהגיעניסיונותהאחרונותבשניםעשושוניםוגופיםמחקרמכוני,חינוךמערכות

.העתידיהעבודה

לקשורהבהםטובהשליטהאשריסודמיומנויות56זיהובאמצעותומחקרביצעהמקינזיחברת:

לתעסוקהיותרגבוהיםסיכויים√

יותרגבוהההכנסה√

.בעבודהיותרגבוההרצוןשביעות√

להסתגלויכולתדיגיטליתבסביבהעבודהיכולת,ומחשביםאוטומטיותמערכותעלמוסףערךלהםיאפשרוהללוהכישורים

.חדשיםותפקידיםחדשותעבודהלדרכימתמידבאופן



:התווההניתוח 

 קוגניטיבית: קטגוריות מיומנות רחבותארבע  ,

.  עצמיתבינאישית ומנהיגות , דיגיטלית

13 נפרדותקבוצות מיומנות

56 אלמנטים מובחנים של כישרון(distinct 

elements of talent DELTA ) אשר נקראים כך

ולא מיומנויות או יכולות מכיוון שהם תערובת של  

.  מיומנויות וגישות



ה56-בכיוםהעובדיםשלהשליטהרמתאתאמדההמשךמחקרDELTAהמחקרמבצעישלהערכתלרמהבהשוואה

בעולםמסוימותלתוצאותקשורהכבראלהDELTA-בשליטההאםלהעריךביקשו,שנית.בעתידלאזרחיםתידרש

.העבודה

כלעל100עד0שלבסולםציוןוקיבלוהמקווןהשאלוןאתמילאומדינות15-מאישאלףעשרהשמונהDELTA.



שליטתםלגבייהמשיביםשלהתפיסה

בקטגוריהמיומנותקבוצותבשתי

והבנתתוכנהופיתוחשימוש-הדיגיטלית

.ביותרהנמוכותהיודיגיטליותמערכות

הקשורותהמיומנויותבקבוצותהשליטה

שתיהן-עבודהודרכיולתכנוןלתקשורת

.נמוכההייתה-הקוגניטיביתבקטגוריה

לביןבמיומנויותשליטהביןהקשרנבחן

נמצאהאכןוזואקדמיתהשכלה

אךוהדיגיטליותהקוגניטיביותבקטגוריות

אישיתומנהיגותהבינאישיותבקטגוריות

.כזהקשרנמצאלא



הקשרים  מוצגים בתרשים במשולש 

שנמצאו מובהקים ביותר בין סטטוס  

גובה ההכנסה ושביעות רצון  , תעסוקה

-מהעבודה לבין רמת השליטה ב

DELTA.



?מה תפקידה של מערכת החינוך, אם כך



 ומיומנויות רגשיות חברתיות  21בדק הטמעה של מיומנויות המאה 2016-בברוקינגסמחקר של מכון
מעטות יצרו תכניות  , אף שמדינות רבות מייחסות חשיבות ליכולות אלועל . בתוך תכנית הלימודים

.  לימודים הכוללות אותן בפועל

 שוב סטטוס הטמעת  חודשים נבדק שפורסם לפני מספר , 2020המכון משנת חדש של במחקר
.  מדינות22-המיומנויות בתכנית הלימודים ב

 האם מסמכי תכניות הלימודים כוללות את יכולות הליבה בתחום  : הנוכחי בחן מספר שאלותהמחקר
תחומי  חוציהאם קיים זיהוי של יכולות הליבה בהקשרים ? דעת אחד או באופן חוצה תחומי הדעת

?  האם יש תיעוד לאופן שבו מיומנויות כאלו מתפתחות לאורך זמן וברמות שונות באופן בינתחומי? דעת
האם ? האם המדינה פיתחה באופן שיטתי שיטות פדגוגיות שנועדו ללמד תלמידים את היכולות הללו

תוצאות המחקר מצביעות על שתי גישות  ? המדינה מעריכה מיומנויות אלו באופן שיטתי ורחב היקף
הטמעה של יכולות הליבה כממד נוסף של הלמידה לרוחב תכנית הלימודים והטמעה של  : שונות

(. חשיבה ביקורתית במתמטיקה או יצירתיות באמנות)היכולות בתוך תחומי דעת ספציפיים 



יכולות ליבה המקושרות  12כולל המודל 
:  לשלושה ממדים

כיצד אנחנו משתמשים במה )מיומנויות 
,  פ"הכולל יכולות של שת–( שאנו יודעים

,  חשיבה ביקורתית ויצירתיות, תקשורת

כיצד אנו מתנהגים ומתנהלים  )אופי 
,  אתיקה, הכולל יכולות מנהיגות–( בעולם

ומיידפולנססקרנות , אומץ, חוסן

הכולל דפוס חשיבה – (מטה למידה
.  מתפתח ומטה קוגניציה

תתי יכולות ולקסיקון של 60אלו יש בתוך 
.מושגים קשורים200



חשיבה ביקורתית ותקשורת , יצירתיות

הן היכולות הנפוצות ביותר המוזכרות  

.  בתוך תכניות הלימודים

המדינות כוללות את יכולות  מרבית 

הליבה בתכנית הלימודים אך אינן  

מטמיעות אותן בפדגוגיה או בתהליכי  

.  הערכה

המתקדמות ביותר בהקשרים  המדינות 

ובריטיש קולומביה  אלו הן אוסטרליה 

.  בקנדה



מטרת החינוך הוא יצירה של שלומות 

.אישית וקולקטיבית

השגת המטרה מבוססת על תשתית 

.גישות וערכים, מיומנויות, של ידע

אישית היא מאפיין אך גם  פעלנות

.  מטרה של תהליכי הלמידה


