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תקציר
תחום המייקינג ,הוא תחום המקיים יצירה רב-תחומית שמשלבת טכנולוגיה עם יצירה פיזית,
כגון שילוב אלקטרוניקה עם עבודה בעץ או בד ליצירת חוויה אינטראקטיבית פיזית .חשיבה
מחשובית  computational thinkingהיא אוסף של עקרונות ,דרכי חשיבה ומיומנויות שמאפשרות
עבודה יצירתית וסיסטמתית עם קוד .גישת המייקינג והחשיבה המיחשובית הופכות
אפקטיביות במיוחד עם בסיס פדגוגי שמשלב תיאוריות במדעי הלמידה ובפסיכולוגיה ,כגון
קונסטרוקטיביזם ו ,Project Based Learning-מוטיבציה פנימית לעומת חיצונית ) SDTמקור(,
 ZPDו "פיגומים" )מקור(.
המעבדה לחדשנות במדיה של ביה"ס לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה )מאפשרת
לסטודנטים רבים ,ללא רקע טכנולוגי ,לרכוש מיומנויות בתחום חשיבה מיחשובית ,מייקינג,
ורובוטיקה .בשנים האחרונות ,הגדירה המעבדה את מודל המייקטק ,מודל פדגוגי-מעשי
שמכשיר מפעילי חממות ללימודי מייקינג ברחבי הארץ .המעבדה מלווה ספריות ,מרכזים
ספר הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ש' אתגר )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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קהילתיים ,ובתי ספר בהקמת חלל למידה חדשני שמאפשר למידה של חשיבה מיחשובית
בסביבה יצירתית של מייקינג ,קוד ורובוטיקה.
התכנית לתואר ראשון לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון  ,HITהיא תכנית
המכשירה באופן אינטר-דיסציפלינארי אנשי פיתוח הדרכה המתמחים בטכנולוגיות למידה ,תוך
שילוב בין מדעי הלמידה ,מחשבים ותכנות ,ועיצוב ממשקים וחווית משתמש .בשיתוף עם
מעבדת  MADEהפעילה ב HIT-והמחלקה ללימודים רב תחומיים ,הלומדים בתכנית מתכננים
ומפתחים תוצרים דיגיטליים תומכי למידה המשלבים מחשוב לביש ,ממשקים מולטי-מודליים
וישומים משולבי רובוטים חברתיים.
בשולחן עגול זה נדון בהשלכות ההתנסות במייקריות ובחשיבה מיחשובית על הלומדים
)סטודנטים וילדים( ועל תהליכי למידה ,נדון בשאלת הכשרת מדריכים בתחום וכניסה רכה של
הנושא לתוך מערכת החינוך הפורמלית ,מבלי ליצור התנגשויות בחלוקה הקלאסית לתחומי דעת
וליחידות זמן מובנות ,בצורך המורים בשליטה בכיתה ,בקשיים של הוראה לתלמידים ברמות
ידע שונות ,בחיבור הילדים למייקינג דרך תחומי העניין שלהם ,ועוד.
מילות מפתח :חשיבה מיחשובית ,קונסטרקטיביזם ,מייקינג ,קוד ,רובוטיקה.
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