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 פורמליות-ֵמֵעֶבר לבית הספר:  למידה בסביבות בלתי:   שם הקורס

 
 ><ב ><, סמסטר אביב  א  סמסטר חורף   מס' קורס :

 
 וייס-דנה ודר: שם המרצה

 
 14-12רביעי ימי : מועד הקורס

 
 )בתאום מראש( 17-16: ימי רביעי שעות קבלה: שעות קבלה

 
 יעדי ההוראה:תיאור כללי ו

למידה מתרחשת בסביבות ובהקשרים שונים לאורך החיים. בקורס נכיר, נבחן ונתנסה בלמידה מכוונת ולא 
חיות, רחובות העיר, -מכוונת בהקשרים ובסביבות בלתי/לא פורמליות, כגון: מוזיאונים, שמורות טבע, גני

ם אלה, תפיסות מקומות עבודה וחיק המשפחה. הקורס יכלול הכרות עם תיאוריות של למידה בהקשרי
חופשי -בעבודה וחינוך ביתי-מקום, למידה-כיתתית, למידה מבוססת-פדגוגיות נגזרות )כגון: למידה חוץ

unschooling גישות מחקר ומחקרים בתחום וכן דיון באפשרויות ובמגבלות של הלמידה בסביבות השונות ,)
במאמרים, פיתוח והנחיה קבוצתית  והשלכותיהם על עיצוב הסביבה וההוראה. הקורס יכלול קריאה ודיון

פורמליות, התבוננות -פורמליות, יציאות וסיורים לסביבות למידה בלתי-של פעילויות למידה בסביבות בלתי

אירוע  –שנפתח ונציג במהלך הקאתון  סיכום ופרויקטרפלקטיבית בתהליכי הלמידה שמתרחשים בקורס 
ם הלמודים של סמסטר ב. ההשתתפות בהקאתון היא למידה מרוכז במהלך החופשה, לאחר סיו-יום עבודה

שעורים במהלך הקורס ויתקיים יחד עם קורסים נוספים במחלקה לחינוך.  2לכן חובה. ההקאתון יחליף 
 במהלכו המשתתפיםות יסיימו את הפרוייקט ויציגו אותו )מועד ההקאתון יימסר בתחילת השנה(. 

. 
 :נושאי הלימוד

 situativeקונסטרוקטיביזם, למידה ממוצבת )סיון, ילמידה מנתיאוריות למידה ומושגים כגון: 

learning( שולייאות ,)apprenticeship)ו,- communities of practice . 
 למידה בסיורי טבע
 למידה במוזיאונים

 למידה במשפחה
 למידה במשחק

 Embodied cognitionלמידה באמצעות הגוף 
 מורים( ה מקצועית שלבמקום העבודה )כולל למידלמידה 

 מקום-למידה מבוססת
 

 * דרישות והרכב ציון הקורס
  חובה  -בשעורים וסיורים נוכחות 

 10% –בשעורים  השתתפות פעילה
 %25   -פורמלית -פעילות למידה בסביבה בלתיוהנחיית תכנון  –עבודה קבוצתית 

   %25   -( ועוד פעילותל עורפלקציה ניתוח ביקורתי מטלות ביניים )
 %40   - )בהקאתון( ווהצגת פרויקט סיום

 100% –סה"כ 
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Course name:  Beyond school: learning in in-formal environments  

Course number:  

Lecturer: Dana Vedder-Weiss 

Course Hours: Wednesday 12-14 

Reception Hours: Wednesday 14-15 
 
General description and Goals: 
Learning takes place in different contexts and environments across the life span. In this course, 

we will learn about, examine and experience intentional and non-intentional learning in various 

in/non formal environments, such as: museums, nature, zoo, home and the workplace. The 

course will focus on relevant learning theories, derivative pedagogical approaches (such as 

outdoor learning, place-based learning, learning-on-the-job and unschooling), research 

approaches and a critical discussion of the affordances and constrains of learning in such 

environments and the implications for design and instruction. The course will include reading 

and discussion of papers, development and facilitation of a learning activity in an in-formal 

environment, field-trips, reflective observation of the course learning processes and a final 

project developed and presented in an all-day hackathon event during the summer break. 
Participation in the Hackathon is obligatory, and it will replace two classes and will involve 

students from other courses as well. During the hackathon students will complete their projects 

and present them (date will be announces at the beginning of the year). 

 

Course Chapters: 

Learning theories and concepts, such as: Experience (Dewey), constructivism, situated 

learning, apprenticeship and communities of practice. 

Out-door, field-trip learning 

Learning in museums, zoos and science centers 

Family learning 

Learning in playground 

Hobby learning 

Learning on-the-job (including teachers professional learning) 

Place-based learning 

Un-schooling 

 

Course requirements: 

Attendance: Required     
Active participation at classes 10% 

Group assignment – development and facilitation of a learning activity in an in-formal 

environment: 25% 
Interim assignment - (critical analysis and reflection of activity): 25% 

Final Project (design and presentation in a Hackathon): 40% 
Total: %100  
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