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טובים השניים מן האחד :חוויות ועמדות של פרחי
הוראה במדעים בעקבות התנסותם בהובלת למידה
מבוססת פרויקטים בבית ספר יסודי
דינה ציבולסקי ,עתר עוז
תקציר
חקר המקרה המתואר במאמר זה מתבסס על הגישה האיכותנית-
פנומנולוגית .המחקר התמקד בבחינת חוויות ,עמדות ופרקטיקות פדגוגיות
של שבעה-עשר פרחי הוראה במדעים בעקבות התנסותם בהובלת למידה
מבוססת פרויקטים (למ''פ) בבית ספר יסודי .במהלך הסמסטר הראשון
של התנסותם בהוראה נדרשו פרחי ההוראה להוביל תהליך של למ"פ
בכיתות מדעים בבית הספר ,ובמהלך הסמסטר השני הם נדרשו ללמד
באופן קונבנציונלי בהתאם לשיטת ההוראה שבחרו.
איסוף הנתונים במחקר התבסס על כמה כלים :ראיונות עומק ,כתיבה
רפלקטיבית ,תכנון מערכי שיעור ותצפיות .המחקר מצא כי במהלך התנסותם
של פרחי ההוראה בהובלת למ׳׳פ השתנו חוויותיהם :החששות ,התסכול
והקשיים התחלפו בתחושות של התגברות על קשיים ,הצלחה וסיפוק .כמו
כן נמצא כי פרחי ההוראה פיתחו עמדות חיוביות באשר לפדגוגיות למידה
בקבוצות קטנות בעקבות התנסותם בהובלת למ''פ .מהממצאים עולה כי
קיימת התאמה בין שינויים בעמדות לבין שינויים בחוויות :חוויות שליליות
(חששות ,תסכול וקשיים) של פרחי ההוראה הניבו עמדות שליליות שלהם
באשר ללמידה בקבוצות קטנות ,ואילו חוויות חיוביות (התגברות על
קשיים ,הצלחה וסיפוק) שלהם הניבו אימוץ עמדות חיוביות .עוד נמצא כי
פרחי ההוראה בחרו ליישם בעבודתם המעשית את הפדגוגיה של למידה
בקבוצות קטנות לאחר התנסותם בהובלת למ׳׳פ .הממצאים מצביעים על
כך שההתנסות של הסטודנטים בהובלת למ׳׳פ במהלך עבודתם המעשית
תורמת לחוויית ההצלחה והסיפוק שלהם ,לפיתוח עמדות חיוביות באשר
לפדגוגיות קונסטרוקטיביסטיות המבוססות על למידה שיתופית וליישומן
בפועל של פדגוגיות אלו.
מילות מפתח :חוויות ועמדות של פרחי ההוראה ,למידה מבוססת פרויקטים,
פדגוגיות למידה בקבוצות קטנות ,פרחי הוראה במדעים ,פרקטיקות פדגוגיות.
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מבוא
בעידן המידע נדרשים כישורים ומיומנויות דוגמת יזמּות ,תקשורת בין-אישית ,חשיבה
יצירתית ,שיתוף פעולה וחשיבה ביקורתית – "מיומנויות המאה ה ,"21-כפי שהן מכונות
בספרות המחקר ( .)Pellegrino & Hilton, 2012למידה מבוססת פרויקטים (למ׳׳פ),
כמו גם פדגוגיות אחרות המבוססות על למידת חקר שיתופית ,מאפשרת לפתח את
המיומנויות האלו בקרב תלמידים ( .)Häkkinen et al, 2017אין פלא אפוא שמוסדות
במגוון קורסים דיסציפלינריים (Fox-Turnbull
להכשרת מורים החלו להטמיע למ׳׳פ ִ
.)& Snape, 2011; Lavy & Shriki, 2008; Marshall, Petrosino, & Martin, 2010
המחקרים בתחום זה עוסקים בעיקר בהשפעה של למ׳׳פ על הידע והמיומנויות של פרחי
הוראה ועל הישגיהם הלימודיים (Baran & Maskan, 2010; Kokotsaki, Menzies,
 ;)& Wiggins, 2016מעט מאוד ידוע על אודות חוויותיהם של פרחי ההוראה במהלך
התנסותם בלמ׳׳פ (Dag & Durdu, 2017; Tsybulsky, Gatenio-Kalush, Abu
 ,)Ganem, & Grobgeld, 2018ועוד פחות מכך על אודות חוויותיהם במהלך ההתנסות
המעשית בהוראה (בהתאם לשיטת הלמ׳׳פ) והשפעת התהליך על עמדות ופרקטיקות
פדגוגיות שלהם .המחקר המתואר במאמר זה ניסה לבחון ביסודיות חוויות ,עמדות
ופרקטיקות פדגוגיות של פרחי הוראה במהלך התנסותם בהוראת מדעים לפי שיטת
הלמ׳׳פ ובעבודתם המעשית (לאחר סיום ההתנסות) ,וזאת בהקשר של למידה בקבוצות
קטנות בבית ספר יסודי.
עניינו של המושג "חוויה" הוא התפיסה של מאורעות ,מצבים ותופעות .הפרשנות של
הפרט לחוויה מאפשרת לו לתאר את המחשבות ,התחושות והרגשות שלו בעת שהתנסה
בביצוע פעולה מסוימת ( .)van Manen, 1990, 2014עניינו של המושג "עמדות" הוא
מערכת האמונות ,הרגשות והנטיות המעשיות של הפרט באשר לאובייקט נתון (Millar
 ,)& Tesser, 1989כפי שאלו מוגדרות בפסיכולוגיה החברתית .במערכת זו קיימים
שלושה רכיבים :קוגניטיבי (מחשבות ודעות על אודות מושא העמדות) ,רגשי (רגשות
חיוביים ושליליים שמושא העמדות מעורר) והתנהגותי (נטיות לגלות יחס מסוים
לאובייקט נתון)" .פרקטיקות פדגוגיות" מוגדרות במחקר זה כשיטות ההוראה שפרחי
ההוראה נוקטים בתכנון וביישום של מערכי שיעור.

למידה מבוססת פרויקטים (למ"פ) בהכשרת מורים
למ"פ היא למידת חקר שיתופית ( )Loyens, Kirschner, & Paas, 2012המעודדת
תלמידים לפתור בעיות ,לקבל החלטות ולבצע משימות מורכבות ומאתגרות (Krajcik
 .)& Blumenfeld, 2006התלמידים מתבקשים לפתח מוצר עבור קהל יעד מסוים ,ולשם
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כך עליהם להתמודד עם בעיה נתונה ולהעריך את תהליך העבודה שלהם (Kokotsaki
.)et al., 2016; Thomas, 2000

למ"פ נותנת מענה לדרישות לפתח בקרב הלומדים את מיומנויות המאה ה:21-
חשיבה ביקורתית ,פתרון בעיות ,אוריינות מידע ותקשורת ,שיתופיות ,עבודת צוות,
מנהיגות ,יצירתיות ,חדשנות וכן הלאה (Chu, Reynolds, Tavares, Notari, & Lee,
 .)2017; Häkkinen et al., 2017מחקרים מראים כי למ׳׳פ משפרת אצל פרחי ההוראה
את היכולת לפתור בעיות ( )Mettas & Constantinou, 2008ואת ההישגים הלימודיים
( ,)Baran & Maskan, 2010והיא אף משפיעה חיובית על עמדות והשקפות חינוכיות
( .)Lavi & Shriki, 2008גם ההערכה המעצבת אשר נהוגה בלמידה כזו עשויה לתרום
לפרחי ההוראה ( ,)Frank & Barzilai, 2004כיוון שהודות לכך תגבר מודעותם לתהליך
הלמידה – הן שלהם ,הן של תלמידיהם העתידיים (& Ljung-Djärf, Magnusson,
.)Peterson, 2014
רק מחקרים מעטים בתחום זה בחנו את החוויות של פרחי ההוראה בעת הלמידה

וההתנסות שלהם בלמ׳׳פ בקורסים דיסציפלינריים (קפלן ורפאליDag & ;2015 ,
 .)Durdu, 2017; Goldstein, 2016; Tsybulsky et al., 2018מחקרים אלה בוחנים את

ההתנסות בלמ׳׳פ מנקודת מבטם של פרחי ההוראה ומצביעים על כך ששיטת הלמידה
הזו מספקת ללומדים חוויות מגוונות ומשמעותיות .כך למשל מחקרן של קפלן ורפאלי
( )2015התמקד בבחינת חוויה מוטיבציונית-רגשית של סטודנטים הנבדלים זה מזה
ברקע התרבותי (יהודים ובדואים) במהלך הלמידה בשיטת הלמ"פ .באותו המחקר
נמצא כי למרות ההבדלים ביניהם ברקע התרבותי סטודנטים שלמדו בשיטת הלמ"פ,
דיווחו על תחושות חיוביות שלהם (סיפוק" ,זרימה" ,השקעה בקורס ,קבלת תמיכה,
אוטונומיה ,יעילות) יותר מאשר עמיתיהם שלמדו בשיטות מסורתיות .מחקר שנערך
לאחרונה ( ,)Tsybulsky et al., 2018בחן את איכות ותוכן החוויות של פרחי הוראה
במהלך למידתם בקורסים פדגוגיים בשיטת הלמ׳׳פ .בין השאר נמצא במחקר כי התנסות
בלמ׳׳פ מספקת לפרחי ההוראה חוויות למידה חיוביות (אינטרוספקטיביות ,חברתיות
וקוגניטיביות) ,ואלו מובילות ללמידה משמעותית ולהתפתחות מקצועית.

פדגוגיות למידה בקבוצות קטנות בהקשר של חוויות ועמדות של פרחי ההוראה
"פדגוגיות למידה בקבוצות קטנות" מוגדרות כנקיטת אסטרטגיות למידה ספציפיות
בקבוצות המונות שניים עד ארבעה תלמידים ,אסטרטגיות שמטרתן לפתור בעיות
ולהצליח בביצוע משימות למידה מורכבות .פדגוגיות הלמידה בקבוצות קטנות כוללות
ִמגוון של דרכי הוראה אינדוקטיביות ופעילויות המשפרות את הלמידה ,וזאת בד בבד
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
50

טובים השניים מן האחד

עם הנהגת למידה אינטראקטיבית ושיתופית .למידה שיתופית ,למידה מבוססת חקר,
למידה המבוססת על פתרון בעיות ,למ"פ – כל אלו הן דוגמאות לפדגוגיות למידה
בקבוצות קטנות ,פדגוגיות אשר מסוגלות לפתח ולשפר את המיומנויות החברתיות
והקוגניטיביות של הלומדים (.)Cartney & Rouse, 2006; Fink, 2004
בתוכנית להכשרת מורים פרחי ההוראה לומדים את תאוריות הלמידה שבבסיס
פדגוגיות ההוראה בקבוצות קטנות ,אבל לא מתאפשר להם ליישם בפועל את התאוריות
האלו ( .)Schmidt & Datnow, 2005; Smith & Southerland, 2007למידה בקבוצות
קטנות נתפסת כ"צרכנית זמן" וכגורם אשר יוצר קשיים ארגוניים ומאיים על יכולתם של
המורים לשלוט בתהליך הלמידה בכיתה .התנסות של פרחי הוראה בלימוד בפועל של
הפדגוגיות האלו עשויה להשפיע חיובית על העמדות ועל הפרקטיקה הפדגוגית שלהם
( .)Crawford, 2007; Windschitl, 2003; Yoon & Kim, 2010המחקר הנוכחי בחן את
חוויותיהם ועמדותיהם של פרחי הוראה לאחר התנסות בפועל בהוראת מדעים בשיטת
הלמ׳׳פ (דוגמה מובהקת לפדגוגיה של למידה בקבוצות קטנות) ,כמו גם את החלטתם
אם ליישם את השיטה הזו בהמשך עבודתם המעשית.

למידה התנסותית
בבסיס המחקר הנוכחי עומדת תאוריית הלמידה ההתנסותית ( ,)Kolb, 1984ולפיה
למידה היא תהליך של בניית ידע באמצעות התנסות קונקרטית .שורשי התאוריה הזאת
נמצאים בעבודותיהם של ג'ון דיואי ,קורט לוין ,ז'אן פיאז'ה ,ויליאם ג'יימס ,קרל יונג,
פאולו פריירה ,קרל רוג'רס ואחרים ,והיא נשענת על שש הנחות יסוד (Kolb & Kolb,
:)2005
 למידה היא תהליך – בלמידה יש לבחון לא רק את התוצאות ,אלא גם את הדרך .עלמנת לשפר את הלמידה יש להתמקד כבר בבית הספר היסודי במעורבות של התלמידים
בתהליך הלמידה ,לרבות מתן משוב ליעילות הלמידה שלהם.
 כל למידה היא תהליך משחרר – תהליך הלמידה "מציף" עמדות ורעיונות שלהתלמידים על אודות הנושא החדש אשר נלמד ,ולכן יש בלמידה ממד של שחרור.
 למידה מצריכה פתרון של התנגשויות (קונפליקטים) בין שני מצבים – דילמות,הבדלים ואי-הסכמה הם גורמים המניעים את הלמידה .בתהליך הלמידה יש לנוע
"קדימה ואחורה" בין מודלים ,מחשבות ורגשות מנוגדים.
 למידה היא תהליך כולל (הוליסטי) של הסתגלות לעולם – למידה איננה רק תוצאהשל קוגניציה ,אלא תהליך המשלב בין מחשבה לבין רגשות ,תפיסות והתנהגות.
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 למידה היא תוצאה של סינרגיה בין האדם לסביבה – לפי פיאז'ה ,למידה מתרחשתבאמצעות הטמעת חוויות חדשות לתוך החוויות הקיימות.
 למידה היא תהליך של יצירת ידע – תאוריית הלמידה ההתנסותית היא תאוריהקונסטרוקטיביסטית הטוענת שהידע נוצר ומתחדש ,או נוצר מחדש ,בהכרתו של
הלומד .הנחה זו מנוגדת למודל החינוכי המקובל של "העברה" ,ולפיו הלומד קולט גופי
ידע קבועים אשר המורה מעביר אליו.
"מעגל הלמידה ההתנסותית" הוא רכיב מרכזי בתאוריה של קולב ( .)Kolb, 1984מעגל
הלמידה הזה כולל ארבעה שלבים :התנסות קונקרטית ,התבוננות רפלקטיבית ,הבניית
תפיסות ,בחינה של השימוש בתפיסות החדשות במצבים חדשים .מודל מעגל הלמידה
מיושם בדרכים רבות בהוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר (דרסלר .)2013 ,במחקר
הנוכחי יושמו תאוריית הלמידה ההתנסותית ומעגל הלמידה של קולב במהלך ההתנסות
המעשית של הסטודנטים בהוראת מדעים בהתאם לשיטת הלמ׳׳פ :התנסות בפועל
בהוראה ,התבוננות רפלקטיבית ,הבניית תפיסות והשקפות חינוכיות חדשות ,ולבסוף
בחינה אקטיבית של השימוש בתפיסות החדשות במצבים חדשים – יישום פדגוגיות
למידה בקבוצות קטנות.

מתודולוגיה
תוכנית ההכשרה הפדגוגית של מורים למדעים אשר נבחנה במחקר הנוכחי
המחקר המתואר במאמר זה נערך כחלק משיתוף פעולה בין העיר חולון למכללת
סמינר הקיבוצים :כמדי שנה התנסותם המעשית של סטודנטים מהמכללה בהוראת
מדעים התקיימה באחד מבתי הספר היסודיים בחולון .בכל אחד משני הסמסטרים
פרחי ההוראה התבקשו ללמד נושא אחד "באופן עצמאי לחלוטין" – הם בחרו את
הנושא הנלמד והופקדו על לימודו ועל הערכת הישגי התלמידים בנושא זה (בשאר
השעות שהוקצו ללימוד מדעים ,המורה המאמנת לימדה נושא אחר אשר נכלל
בתוכנית הלימודים) .אחת לשבוע קבוצת פרחי ההוראה הגיעה לבית הספר יחד עם
מדריכה פדגוגית .המדריכה הפדגוגית בדקה מקצועית את כל מערכי השיעור של פרחי
ההוראה והעבירה אותם למורה המאמנת; זו ערכה בדיקה נוספת של מערכי השיעור
והתאימה אותם דידקטית לכיתת הלימוד .לאחר כל שיעור פרחי ההוראה התבקשו
לכתוב רפלקציה אישית ,ובהמשך הם קיבלו משוב (בכתב) לרפלקציה שלהם .מדי שבוע
המדריכה הפדגוגית צפתה בארבעה שיעורים ונתנה משוב (בשיחה אישית שהתקיימה
לאחר השיעור) .מודל השותפּות הזה בין המכללה לבין בית הספר (PDS: Professional
 )Development Schoolsמתבסס על הרעיון של יצירת "קהילות לומדות" ,קהילות
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שחברים בהן כל העוסקים במלאכה :סטודנטים להוראה ,מורים מהמכללה ,מורים
חונכים מבית הספר ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר .בקהילות לומדות תהליכי חקר
ולמידה יכולים להתרחש כל העת ,ואלה תורמים להתפתחות מקצועית של החברים
בקהילות הללו (אריאב וסמית.)2006 ,
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ו הוחלט שבסמסטר א׳ הסטודנטים יְ לַ מדו
נושא בתחום המדעים בשיטת הלמ׳׳פ .צוות הניהול בבית הספר והצוות הפדגוגי
במכללה החליטו יחדיו שהסטודנטים יובילו את תהליך הלמידה של נושא זה ,והמורות
המאמנות יהיו שותפות בתהליך .יישום ההחלטה הזו הצריך הכנה והתארגנות ,כיוון
שהסטודנטים לא הכירו את שיטת הלמ"פ ולא התנסו בה .לפיכך בשלושת השבועות
הראשונים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ו השתתפו הסטודנטים בסדנאות של
למ"פ ( 24שעות לימוד) ולמדו את העקרונות הפדגוגיים של השיטה .יחד איתם השתתפה
בסדנאות מדריכה פדגוגית ,והיא ליוותה אותם במשך כל התהליך.
לאחר מכן בחרו הסטודנטים תת-נושא בתחום המדעים ולימדו אותו בבית הספר
בשיטת הלמ"פ בששת השבועות האחרונים של סמסטר א' .לימוד תת-הנושא כלל את
פרה" ,פיתוח
כל השלבים המקובלים בלמ"פ :שיעור פתיחה חווייתי ,איתור "שאלה ַמ ָ
מיומנויות ,עבודה בקבוצות ותערוכת תוצרים .הפרויקט כולו תוכנן בתחילת השנה ,ולכן
בחלק הראשון של סמסטר הלימוד בשיטת הלמ"פ התמקד בתחום המיומנויות .המורות
המאמנות היו שותפות בכל התהליך ,אך לא הובילו אותו .יש לציין כי גם עבור המורות
המאמנות הלימוד בשיטת הלמ''פ היה חוויה חדשה ולא מוכרת.
קבוצת פרחי ההוראה הגיעה לבית הספר אחת לשבוע ושהתה בו במשך שש שעות.
הסטודנטים לימדו בכיתות ,צפו בשיעורי עמיתים ,ובשעה האחרונה השתתפו בישיבת
צוות .הקבוצה פעלה כמעבדה "חיה ונושמת" לשיעורי מדעים :הסטודנטים היו מעורבים
בפרויקטים של עמיתיהם וסייעו זה לזה (באמצעות חשיבה משותפת ושיתוף פעולה
בפעילויות מורכבות מיוחדות) .לאחר שבסמסטר הראשון הובילו את הלמ"פ בכיתות,
בסמסטר השני התאפשר לסטודנטים ללמד בדרך שהם בחרו (למ"פ או כל דרך אחרת).
פרחי ההוראה עבדו בקבוצות ברמה הכיתתית (שני סטודנטים בכל כיתה) וברמה
השכבתית (ארבעה-חמישה סטודנטים ושתיים-שלוש מורות מאמנות) .שתי קבוצות
לימדו בכיתות החינוך המיוחד (כיתה ג' וכיתה ו') ,כיתות שמספר התלמידים בהן קטן
ממילא (שישה עד שנים-עשר); גם בקבוצות האלו הלמידה הייתה בקבוצות קטנות .בכל
הכיתות פרחי ההוראה לימדו נושא שנכלל בתוכנית הלימודים .תחילה הם הגדירו תת-
נושא (פרק) שיילמד בשיטת הלמ"פ ,ולאחר מכן ניסחו את השאלה המובילה ותכננו את
רצף ההוראה.
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הנושא
שכבה שם
הפרויקט הרלוונטי
(השאלה בתוכנית
המובילה) הלימודים

תוצר
סופי

תערוכת מוצרים
שהוכנו משני
בקבוקי פלסטיק

כיתות תקשורת סימני חיים :סרטון הממחיש
שלוש דרכי
ומידע – תקשורת
ב'
תקשורת
איך נדע?

כיתות זרקתי לפח תכונות
חומרים:
וחסל?
ג'
התכלות
ואיכות
הסביבה

תוצרי
ביניים

פעילויות
מרכזיות

מיומנויות
עיקריות

 לימוד דרכי  -מיומנויותהצגת
חקר :איסוף
תקשורת
חמישה
 יצירת שלוש נתונים ,הצגתםמושגים
בשלוש דרכי דרכי תקשורת בדיאגרמה,
להצגת מושג השוואה ,הסקת
תקשורת:
מסקנות
ציור ,כתב
 חשיבהסתרים
יצירתית
ופנטומימה
 עבודהבקבוצות
סקיצה של
המוצרים
הסופיים

תכנון וביצוע
של ניסוי
בנושא
התכלות
חומרים

 מיומנויותחקר :זיהוי בעיה,
תכנון ניסוי
וביצועו ,ניתוח
מידע ,הסקת
מסקנות
 פתרון בעיות:תכנון וביצוע של
פתרון טכנולוגי
 חשיבהיצירתית
 עבודהבקבוצות

דינה ציבולסקי ,עתר עוז
טבלה  1שלהלן מסכמת את נושאי הפרויקטים ,השאלות המובילות ,תוצרי
הביניים ,התוצרים הסופיים ,הפעילויות המרכזיות והמיומנויות הנלמדות בכל פרויקט.
הפרויקטים תוכננו ובוצעו בהתאם לדרישות של תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי
ובהתאם לגיל הלומדים.

טבלה  :1מיפוי הפרויקטים

כיתות סביבה –
האם היא
ד'
מתאימה?

כיתות מי ישן
אצלי
ד'
בבית?

הנושא
שכבה שם
הפרויקט הרלוונטי
(השאלה בתוכנית
המובילה) הלימודים

בעלי חיים:
צורכי קיום
של בעלי
חיים בשבי

בעלי חיים:
טיפול
בחיות
מחמד

תוצר
סופי

דגמים של
סביבות חיים
מלאכותיות
לבעלי חיים
בשבי

תוצרי
ביניים

פעילויות
מרכזיות

סיור בספארי
מצגת
המתמקד בבעלי
המציגה
חיים בשבי
"תעודת
זהות" של
בעל חיים
הגדל בשבי
ֵ

מיומנויות עיקריות

 חקר :חקירה מידענית תצפית :איסוף נתונים בסיור פתרון בעיות :בניית דגם בהתאםלדרישות ולאילוצים
 חשיבה המצאתית חשיבה יצירתית עבודה בקבוצות -אוריינות מחשב

 חקר :חקירה סיורמדריך לטיפול מצגת
מידענית
בספארי
בחיות מחמד המציגה
 תצפית :איסוףהמתמקד
"תעודת
נתונים בסיור
זהות" של בבעלי חיים
 מפגש עםחיית מחמד בשבי
 מפגש עם וטרינר מומחה (וטרינר) עבודהבקבוצות
טובים השניים מן האחד
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הנושא
שכבה שם
הפרויקט הרלוונטי
(השאלה בתוכנית
המובילה) הלימודים

כיתות נקניקיות תזונה
או להיות? נכונה:
ה'
תפריט
מומלץ
לספורטאים

מערכות
כיתות חולות –
מה יש שם אקולוגיות:
ו'
בית הגידול
לראות?
החֹולי

תוצר
סופי

תוצרי
ביניים

פעילויות
מרכזיות

 חקירת קבוצותטקסט
 סרטמזון
מידעי
במתכונת
 תכנון שלוטיעוני
של תוכנית
ריאיון ומפגש עם
בנושא
טלוויזיה
תזונה נכונה תזונאית
 שיח תכנון של("שולחן
תוכנית טלוויזיה
עגול") בנושא
בנושא (טקסטים,
של תפריט
תפאורה ,משחק
מומלץ
תפקידים)
לספורטאים

מיומנויות
עיקריות

 חקר :שאילת שאלות ,חקירה מידענית,איסוף נתונים
 מפגש עם מומחה (תזונאית) כתיבת טיעון חשיבה יצירתית הכנת סרט (משחק תפקידים ,בנייתתפאורה ,הקלטה ,עריכה)
 -עבודה בקבוצות

 חקר :חקירה מידענית  -תצפית :איסוףנתונים בסיור
 הסרטה :הכנת סרט ,עריכתו והצגתובפני קהל
 -הכנת עלון

 מיפוי המערכתהאקולוגית
 בחירת מוקדיהסיור
 כתיבת הטקסטשיופיע במדריך
 הכנת המדריךהמצולם

מדריך לסיור שישה
סרטונים
בחולות –
העוסקים
דף מסלול
הכולל ארבע בארבע
התחנות:
תחנות
(סריקה של  -בעלי חיים
קוד  QRבכל – שועל
וגרביל
תחנה)
 צמחים– רותם
ולענה
 החול איכותהסביבה

דינה ציבולסקי ,עתר עוז

טובים השניים מן האחד

שאלות המחקר
 .1מה הן החוויות של פרחי הוראה במהלך התנסותם בהוראת מדעים לפי שיטת הלמ׳׳פ?
אילו מחשבות ,תחושות ורגשות היו להם בעת התנסותם בהובלת למ''פ בקבוצות קטנות?
 .2מה הן העמדות של פרחי הוראה באשר ליישום של פדגוגיית למידה בקבוצות קטנות?
אילו עמדות הם מביעים במהלך התנסותם בלמ''פ ואחריה?
 .3מה הן הפרקטיקות הפדגוגיות של פרחי הוראה בשיעורי מדעים (בעבודתם המעשית)
לאחר התנסותם בלמ''פ? האם לאחר ההתנסות בהוראה לפי שיטת למ"פ הם יבחרו
ליישם (בעבודתם המעשית) פדגוגיות של למידה בקבוצות קטנות בשיעורי מדעים?

גישה מחקרית
המחקר התמקד בחקר מקרה ( ,)Swanborn, 2010גישה המתבססת על פרדיגמה איכותנית-
פנומנולוגית .פרדיגמה זו מבקשת להבין חוויות באמצעות בחינת הפרשנויות של הנחקרים
למצבים ,לתופעות או להשקפות אישיות (.)Patton, 1990; Rosenblatt & Fischer, 1993
המטרה היא "ללכוד" את הניסיון האנושי ,כפי שכל אחד מהמשתתפים במחקר תופס וחווה
אותו סובייקטיבית .סוג המחקר הזה מאפשר להבין את החוויות של הסטודנטים בעת
התנסותם בהובלת למ"פ בשיעורי מדעים ,כמו גם את השפעת ההתנסות הזו על עמדותיהם
ועל הפרקטיקות הפדגוגיות שלהם .אף שבמחקר איכותני אי-אפשר להסיק כי קיימת השפעה
ישירה ומובהקת של ההתנסות בלמ"פ על העמדות ועל הפרקטיקה החינוכית של הסטודנטים,
אפשר לתאר את קיומו של קשר כזה במקרים אשר נבחנו (מנקודת מבט פנומנולוגית).
המשתתפים
המשתתפים במחקר היו  17סטודנטיות בשנת הלימודים השלישית שלהן לקבלת תואר
ראשון בהוראה .הסטודנטיות למדו במכללת סמינר הקיבוצים במסלול להוראת מדעים
בבתי הספר היסודיים .כולן היו יהודיות בנות  24עד  ,28הן גרו במרכז הארץ ,ומעמדן
הסוציו-אקונומי היה בינוני-גבוה .הסטודנטיות ידעו כי ההתנסות שלהן נחקרת ושיתפו
פעולה באופן מלא .ההשתתפות בראיונות הייתה וולונטרית ,והובהר למשתתפות כי
תשובותיהן בראיונות והרפלקציות שהן כתבו לא ישפיעו על הציונים שלהן בקורס.
כלי המחקר
ארבעה כלים שימשו לאיסוף נתונים :ראיונות עומק ,כתיבה רפלקטיבית ,תכנון מערכי
שיעור ותצפיות.
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א .ראיונות עומק – בתום הסמסטר הראשון נערכו  17ראיונות עומק עם הסטודנטיות.
ראיונות אלה התמקדו בחוויות של הסטודנטיות במהלך התנסותן בהובלת
למ׳׳פ .בתחילת הראיונות נשאלה שאלה פתוחה" :מה הן החוויות המרכזיות שלך
בהתנסות"? הריאיון ארך כשעה ונערך במקום ובזמן שהמרואיינת בחרה .הראיונות
הוקלטו ,ולאחר מכן תומללו .לא נשאלו בהן שאלות ספציפיות על אודות ההתנסות,
ולמרואיינות התאפשר לתאר את חוויות מרכזיות שלהן במהלך ההתנסות.
ב .רפלקציות – לאחר כל יום של התנסות מעשית בלמ''פ כתבו הסטודנטיות רפלקציה שבועית
ותיארו בה את התהליך שחוו .בתום התנסותן בהובלת הלמ"פ הן כתבו רפלקציה מסכמת
(בסך הכול נקראו במחקר  119רפלקציות של הסטודנטיות) .ההנחיה לסטודנטיות הייתה
לכתוב רפלקציות פתוחות לחלוטין ,ללא הכוונה והבניה ,ולתאר בהן באופן חופשי ומשוחרר
את חוויותיהן בהתנסות בהוראה – מה היה ,מה הן הרגישו ,מה הן חשבו ,מה למדו מהחוויה,
מה הן "לקחו איתן הלאה" .ברפלקציה המסכמת הן התבקשו לסקור את התהליך השלם
שחוו בהתנסות המעשית :מה היה משמעותי עבורן ,מה הרגישו וחשבו במהלך ההתנסות,
באילו קשיים נתקלו ,מה למדו מהתהליך ומה "לקחו הלאה לחייהן".
ג .תכנון מערכי שיעור – בסמסטר השני ,אחרי ההתנסות שלהן בלמ"פ ,תכננו
הסטודנטיות מערכי שיעור (בסך הכול נבדקו במחקר  48מערכי שיעור של
הסטודנטיות) .מערכי השיעור תאמו את תוכנית הלימודים במדעים ,ולסטודנטיות
ניתנה יד חופשית בבחירת שיטת ההוראה.
ד .תצפיות – במהלך שנת הלימודים נערכו "תצפית משתתפות" בשיעוריהן של
הסטודנטיות (בסך הכול  210שעות תצפיות) .התצפיות תועדו ביומן שדה של החוקרת:
ביומן נרשמו הערות ומחשבות שלה ,כמו גם שיחות אישיות עם פרחי ההוראה.

ניתוח הנתונים
הנתונים שנאספו מהראיונות ומהרפלקציות נותחו בהתאם לגישה הקוגניטיבית-נושאית,
גישה המבוססת על ניתוח תוכן פתוח (שקדי .)2011 ,הנתונים סיפקו מידע ישיר על אודות
חוויותיהם של פרחי ההוראה במהלך התנסותם בהוראת מדעים בקבוצות קטנות לפי שיטת
הלמ׳׳פ ,כמו גם על עמדותיהם באשר לפדגוגיות של למידה בקבוצות קטנות .בקריאה
הראשונית של הנתונים הוגדרו קטגוריות ראשוניות ,ואלו אפשרו מיון ראשוני של הנתונים.
כיוון שהרפלקציות נכתבו "באופן פתוח" (ללא הכוונה) וראיונות העומק היו פתוחים (ללא
שאלות מכוונות) ,התקבלו הרבה מאוד נתונים .מתוך הנתונים האלה נבחרו נרטיבים שעסקו
ישירות בחוויות ובעמדות של פרחי ההוראה באשר ללמידה בכיתות בקבוצות קטנות .המיון
הראשוני של הטקסטים היה אפוא לשתי קטגוריות-על :חוויות ועמדות .בשלב השני של
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הניתוח סווגו יחידות המשמעות לקטגוריות-על נושאיות והוצגו ַה ְקשרים בין קטגוריות אלו.
בהמשך נקבעו הקטגוריות המהותיות ,אלו אשר מאפשרות לענות על שאלות המחקר ולהציג
את תוצאותיו .הקטגוריות הללו עוסקות בייחוד בחוויות של פרחי ההוראה במהלך התנסותם
בהובלת הלמ׳׳פ ובעמדותיהם באשר לפדגוגיות למידה בקבוצות קטנות ,והן כוללות רכיבים
קוגניטיביים ,רגשיים והתנהגותיים .בשלב הזה החלוקה לקטגוריות נעשתה באופן הבא:
 אם המרואיינים בחרו במילים דוגמת "הרגשתי"" ,חוויתי" או "חשתי" כדי לתאר אתחוויותיהם ,מחשבותיהם ותחושותיהם באשר ללמידת תלמידים בקבוצות קטנות ,אזי
הנרטיבים שלהם נכללו בקטגוריית העל "חוויות" .בדיקת הנרטיבים בכמה נקודות זמן
אפשרה למיין לתתי-קטגוריות את החוויות המאפיינות את התקופה המתוארת .כך
למשל אם המרואיין תיאר חוויה של הצלחה ,התיאור נכלל בתת-הקטגוריה "חוויות
הצלחה".
 אם המרואיינים פירטו בנרטיבים שלהם מחשבות ,רגשות ונטיות לדרכי פעולהמעשיות בפדגוגיה של למידה בקבוצות קטנות ,אזי הנרטיבים הללו נכללו בקטגוריית
העל "עמדות" .אם המרואיינים האלה ציינו את שהם "חושבים"" ,למדו" או "רכשו"
בתהליך ,דבריהם מוינו לתת-הקטגוריה "רכיב קוגניטיבי" (בקטגוריית העל "עמדות");
אם המרואיינים תיארו את שהם "מרגישים" ,אזי הנרטיבים שלהם מוינו לתת-הקטגוריה
"רכיב רגשי" (בקטגוריית העל "עמדות"); ואם המרואיינים תיארו את שהם נוטים לעשות
("לקחתי על עצמי") ,אזי הנרטיבים שלהם מוינו לתת-הקטגוריה "רכיב התנהגותי"
(בקטגוריית העל "עמדות").
בשלב הסופי נערך ניתוח תאורטי ממוקד של הנתונים .ניתוח זה לווה בכתיבה נרטיבית
של הממצאים והתאפיין בדיאלוג עם הספרות המקצועית ,וזאת בד בבד עם הצגת
ציטוטים נבחרים מהראיונות ומהרפלקציות של פרחי ההוראה .הנתונים שהתקבלו
מבחינת מערכי השיעור והתצפיות נותחו באופן הבא:
 בדיקה בכמה מתוך שמונת השיעורים שהסטודנטיות תכננו ולימדו בפועל ,הן השתמשובאסטרטגיית הוראה המבוססת על למידה בקבוצות קטנות.
 בכל שיעור שהייתה בו למידה בקבוצות קטנות ,נבדק איזה חלק ממנו הוקדש ללמידהזו (משך השיעור היה  90דקות) .הנתונים שהתקבלו בניתוח של מערכי השיעור ,התצפיות
והרישום ביומן השדה סיפקו מידע על אודות הפרקטיקות הפדגוגיות של פרחי ההוראה
לאחר התנסותם בלמ׳׳פ (שאלת המחקר השלישית).
התקפּות והמהימנות של המחקר הושגו בכמה דרכים .כך למשל נעשה שימוש בכמה כלי
מחקר (טריאנגולציה) כדי לבחון את שאלות המחקר .כמו כן שתי חוקרות – המדריכה
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הפדגוגית של פרחי ההוראה וזו שערכה את התצפיות והראיונות – בדקו את שלבי הניתוח.
במפגשים ביניהן נדונו שאלות המחקר וממצאי הניתוח של כל אחת מהן .אם לא הייתה הסכמה
ביניהן ,הדיון והחשיבה המשותפת נמשכו עד לקבלת החלטה סופית וגיבוש הסכמה מלאה.

ממצאים
חוויות של פרחי ההוראה במהלך התנסותם בהובלת למ׳׳פ בקבוצות קטנות
הממצאים בנושא החוויות של פרחי ההוראה התקבלו מניתוח הרפלקציות השבועיות
(אלו נכתבו מדי שבוע לאחר יום ההתנסות בבית הספר) ,הרפלקציה המסכמת (זו נכתבה
בתום סמסטר א') וראיונות העומק (אלה התקיימו בתום סמסטר א') .מהנתונים עולה כי
בתחילת ההתנסות בהובלת הלמ׳׳פ היו חששות .בשלב הזה הידע של פרחי ההוראה באשר
ללמ׳׳פ היה כללי ,וחששותיהם היו מעצם ההתנסות במודל למידה חדש" :מאוד חששתי
מהפרויקט ,לא ידעתי למה לצפות״ (נעם); "הרגשתי בלבול ,חוסר אונים ,סקרנות ,פחד,
חוסר הבנה ,חוסר ידיעה וציפייה לבאות" (לידור) .רק סטודנטית אחת ציינה חשש ספציפי
שלה מהלמידה בקבוצות :״אני חוששת איך התלמידים יתמודדו עם עבודה בקבוצה״
(ענת) .כפי שצוין לעיל ,כתיבת הרפלקציה הייתה "פתוחה" לחלוטין (ללא שאלות מנחות).
לפיכך בשלב ההתחלתי של הפרויקט רוב פרחי ההוראה לא ראו בעיה בהטמעת דרך
ההוראה (למידה בקבוצות קטנות) בכיתת ההתנסות שהם לימדו בה.
העיסוק ברפלקציות בלמידה בקבוצות היה "אותנטי" ,כלומר ללא שאלות מכוונות.
מהרפלקציות שנכתבו במהלך ההתנסות בלמ׳׳פ ,עלו ארבע חוויות עיקריות של פרחי
ההוראה בהקשר של העבודה בקבוצות :תסכול ,קושי (בעיות משמעת וחוסר זמן),
התגברות על קשיים (או התמודדות עימם) והצלחה:
א .תסכול – תחושת התסכול שפרחי ההוראה ציינו ,נבעה מהפער בין המצוי לצפוי :״אחרי
השיעורים הרגשתי אבודה ומתוסכלת״ [נעם] .בלימודיהן במכללה הסטודנטיות חוו למידה
בסדנה דידקטית ,ובהתנסות המעשית הן התקשו להסתגל לדרך למידה אחרת" :העבודה
בקבוצות מאתגרת מאוד עבור התלמידים ,בשיעור עלו הרבה תחושות של תסכול וכעסים"
(איילת); "בתחילת התהליך לא היה שיתוף פעולה מצד התלמידים בעבודה בקבוצות" (פמלה).
ב .קשיים – פרחי ההוראה הצביעו על שני קשיים עיקריים שהם חוו בעבודה בקבוצות:
( )1חוסר זמן – הלמידה בקבוצות ארכה זמן רב יותר מהוראה פרונטלית" :העבודה
בקבוצות גזלה זמן רב יותר מדרך הוראה למידה אחרת" (עדי); ( )2בעיות משמעת –
התלמידים רבו ביניהם על חלוקת התפקידים ועל מקומם החברתי והמקצועי .הדבר
גרם לבעיות משמעת שפרחי ההוראה לא צפו אותן" :בהתחלה היו הרבה ריבים בין
התלמידים במהלך העבודה בקבוצות" (נעם); "היו ויכוחים על מי יהיה זה שיכתוב ,ילדים
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
60

טובים השניים מן האחד

שמבקשים לעבור קבוצה כי החברים שלהם בקבוצה אחרת" (איילת).
ג .התגברות על קשיים – פרחי ההוראה ציינו דרכי התמודדות שלהם עם בעיות הנובעות
מהלמידה בקבוצות .כך למשל פמלה תיארה כמה מדרכי ההתמודדות האלו:

ההתמודדות הייתה במספר מישורים :במישור חברתי – חיזקנו התנהגויות
חיוביות שראינו בקבוצה עד כדי עצירת הכיתה והפניית תשומת הלב לעבודה
בקבוצה הספציפית .התלמידים חיפשו את החיזוקים ,והתנהגותם השתפרה
משמעותית .במישור אישי – ערכנו שיחות אישיות :לקחנו את התלמידים
החוצה וביררנו מה הבעיה .רבות הפעמים שפעלנו כמגשרות וניסינו להראות
כי למטבע יש שני צדדים ,עד להגעה להחלטה משותפת מתאימה לכולם.
ככל שהתקדם הפרויקט ,פרחי ההוראה הבינו כי עליהם לפעול כדי לאפשר עבודה
בקבוצות .הם התערבו בחלוקת התפקידים בקבוצה ,תיווכו בין התלמידים והבינו
שעליהם לעשות זאת למרות הלמידה הקבוצתית" :הרגשתי שעם כל השאיפה ללמידה
עצמאית הם צעירים וזקוקים לדמות מתווכת שתהיה זמינה עבורם" (איילת);

התלמידים היו צריכים לחלק ביניהם את המשימות .היו תלמידים שהתקשו מאוד
לוותר על משהו שהם רצו ,ונוצרו מריבות בין חברי הקבוצה .דרך התמודדות
אחת של התלמידים הייתה לעשות הגרלות על מנת להחליט מי יעשה מה.
מקרה שקרה בשיעור הנוכחי הוא תלמיד שמאוד רצה לרדת להביא חול .חברי
הקבוצה עשו הגרלה בין כולם ,ולבסוף מישהי אחרת נבחרה .הוא התחיל לבכות.
לבסוף הוא התגבר על הקושי ,עשה משימה אחרת ואף סייע לחברת הקבוצה
לאחר שחזרה עם החול .אנחנו שיבחנו אותו רבות על הבגרות שהוא הפגין( .חן)
ד .הצלחה – לקראת אמצע הפרויקט פרחי הוראה החלו לחוש כי יש התקדמות בתהליך
העבודה בקבוצות ולראות את היתרונות שבדרך עבודה זו .בשלב הזה הם חוו את חוויית
ההצלחה .אחד הדברים הבולטים שצוינו היה ההזדמנות ליצור קשר אישי עם תלמידים:
"העבודה בקבוצות קטנות ואופן הלמידה במהלך הפרויקט אפשרו לי להתקרב אל ילדה
עם בעיה בכיתה ,לנסות להעצים אותה באופן שנכון לה" (אדוה) .פרחי ההוראה חשו בשינוי
שחל בכיתה .האווירה בכיתה השתנתה ,התלמידים התחילו לשתף פעולה ,והמוטיבציה
שלהם ללמוד התחזקה .העבודה המשותפת הניבה שיפור גם בפן החברתי :תלמידים
עזרו לעמיתיהם ,גילו סבלנות והבינו את הקשיים של אחרים .הם למדו לעבוד בקבוצות,
לשתף ולכבד תלמידים אחרים ולהתגבר על הקשיים" :בסוף ניתן היה לראות כי התלמידים
מתגברים על הקשיים ,עוזרים אחד לשני ,משתפים פעולה זה עם זה ועובדים בצוות" (חן);

רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
61

דינה ציבולסקי ,עתר עוז

השיעור האחרון של הפרויקט ,בו עסקנו בהכנה של התוצרים ,היה שיא
הפרויקט עבורי .התלמידים עבדו בצורה יוצאת מן הכלל ,עזרו אחד לשני,
הסבירו אחד לשני ,הדביקו ,חשבו בצורה יצירתית ,היו סבלניים אחד כלפי
השני כשחיכו בתור לדבק החם ולקבלת מדבקות ובריסטולים ממני .הייתה
בי תחושה שהצלחנו מעל ומעבר בקידום התלמידים בנושאים ערכיים
ורכישת כלים חברתיים ,תוך כדי הצלחה בשילוב נושאים לימודיים( .יפעת)
פרחי ההוראה ציינו שני גורמים שעזרו להם להצליח:
 עזרה ותמיכה של המדריכה הפדגוגית והמורה המאמנת – ״אני חושבת שתחושתההצלחה ,הסיפוק והלמידה המשמעותית שעברתי ,ואני משערת שגם שאר הסטודנטים
עברו ,נבעה באחוז גדול מההדרכה שקיבלנו ,הכלים שרכשנו ,מתחושת הביטחון שניתנה
לנו מצד המדריכה הפדגוגית והמורה המאמנת״ (נעם).
 שיתוף הפעולה של העמיתים – "אחד הדברים המשמעותיים בעיניי בשיתוף הפעולה בין אנשיהצוות היה היכולת להצפה של קשיים במהלך הפרויקט .העבודה בקבוצות קטנות לא הייתה
פשוטה בהתחלה[ ]...במפגש בסוף היום היה מקום בו יכולנו לפרוק ,לשתף ולקבל תמיכה" (לידור).
בראיונות וברפלקציה המסכמת שאחרי ההתנסות בלמ׳׳פ ציינו פרחי ההוראה את
הסיפוק הרב הנובע מעצם ההתמודדות שלהם עם קשיים ומהצלחת הפרויקט .תחושת
הסיפוק התבטאה בהעצמה אישית ומקצועית ,בעלייה בביטחון העצמי ובתחושה של
מסוגלּות עצמית ללמוד דרכי עבודה חדשות:

למדתי על עצמי שאני מסוגלת .מסוגלת להביא את עצמי לא רק בפורמט הרגיל
שלימדו אותי ,אלא גם בשיטה הלא-מוכרת והלא-בטוחה .למדתי להעז ,לשחרר,
לזרום ,להתגמש הרבה יותר ממה שאני חשבתי שאני מסוגלת .למדתי לא לפחד
ולא לחשוש מדברים חדשים ולא מוכרים .גיליתי יתרונות רבים במתודות שבעבר
לא תמיד נראו לי אפקטיביות ומוצלחות ,כמו עבודה בקבוצות למשל .נוכחתי
לדעת שיש לי יותר הרבה ביטחון וכריזמה ממה שחשבתי ,ההתנסות הזו קידמה
אותי הן בתור מורה לעתיד והן בתור אישיות( .נדיה)
״למדתי על עצמי כמורה שאני מסוגלת לא להיות מרובעת בחשיבה שלי ,שאני יכולה
לצאת מהקופסה[ ]...ההצלחה בפועל של הדברים גרמה לי הרגשה טובה והשפיעה על
האופן שבו אני רואה את עצמי כמחנכת בעתיד״ (אדוה).
ככלל אפשר לקבוע אפוא שבשלבים הראשונים של ההתנסות פרחי ההוראה חוו
חוויות שליליות (חששות ,תסכול וקשיים) ,ואילו בשלבים מתקדמים יותר הם חוו חוויות
חיוביות (התגברות על הקשיים ,הצלחה וסיפוק).
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עמדות של פרחי ההוראה באשר לפדגוגיות של למידה בקבוצות קטנות
גם הממצאים בנושא העמדות של פרחי ההוראה התקבלו מניתוח הרפלקציות השבועיות,
הרפלקציה המסכמת וראיונות העומק .נמצא כי שינויים בעמדות של פרחי ההוראה
באשר ללמידה בקבוצות קטנות תאמו את השינויים בחוויותיהם .כך למשל בשלבים
ההתחלתיים שהתאפיינו בחוויות שליליות (חששות ,תסכול וקשיים) ,פרחי ההוראה
הביעו עמדות שליליות באשר ללמידה בקבוצות קטנות :״אני חושבת שעבודה בקבוצות
גוזלת המון זמן ולא משאירה מספיק מקום לתוכן עצמו[ ]...יש לי תחושה שמשהו
מתפספס״ (איילת) .לעומת זאת בשלבים המתקדמים יותר שהתאפיינו בחוויות חיוביות
(התגברות על קשיים ,הצלחה וסיפוק) ,פרחי ההוראה אימצו עמדות חיוביות באשר
ללמידה בקבוצות קטנות .ברוב המקרים השינויים בעמדות התרחשו בשלב של חוויות
ההצלחה :״אחד הדברים שלקחתי איתי הלאה הוא לא לפחד מעבודה בקבוצות[]...
עבודה בשיתוף פעולה הינה מיומנות נדרשת ללימודים בפרט ולחיים בכלל .לא האמנתי
כשראיתי כיצד התלמידים משתנים לנגד עיניי .מצעקות ,רעש ובכי אני פתאום רואה
קבוצה לומדת״ (יפעת).
מהראיונות ומהרפלקציה המסכמת (זו נכתבה אחרי ההתנסות בלמ׳׳פ) עולה כי
פרחי ההוראה פיתחו עמדות חיוביות באשר לפדגוגיות למידה בקבוצות קטנות .השינוי
הזה ניכר בכל שלושת הרכיבים של עמדותיהם – הקוגניטיבי ,הרגשי וההתנהגותי:
 בפן הקוגניטיבי פרחי ההוראה הבינו את החשיבות ואת היתרונות של למידה בקבוצותקטנות" :העבודה מול קבוצות קטנות של תלמידים מאפשרת היכרות עם התלמידים
ובניית מערכת יחסים עם התלמידים" (שירה); "למדתי את החשיבות של עבודה
בקבוצות[ ]...דרך הלמידה בקבוצות מתאימה לשיעורי מדעים ,שכוללים בדרך כלל
עריכת ניסויים וחקר" (טל).
 בפן הרגשי נמצא כי בקרב פרחי ההוראה פחתו החששות וגברו תחושת המסוגלותוהרצון ליישם בכיתה את שיטת הלמ"פ :״למדתי לא לפחד ולא לחשוש מדברים חדשים
ולא מוכרים .גיליתי יתרונות רבים במתודות שבעבר לא תמיד נראו לי אפקטיביות
ומוצלחות ,כמו עבודה בקבוצות למשל״ (נדיה); "אחד הדברים שלקחתי איתי הלאה
הוא לא לפחד מעבודה בקבוצות ,גם כאשר יש התנגדות מצד התלמידים" (יפעת) .פרחי
ההוראה ציינו תחושות ורגשות חיוביים שלהם באשר ללמידה בקבוצות קטנות :״אחד
הדברים הטובים ביותר שקרו במסגרת הפרויקט הינו העובדה כי יצא לי להכיר את
התלמידים באופן אישי ,ללמוד את שמותיהם ולהכיר צדדים שונים בחלק מהתלמידים.
אני חשה סיפוק אדיר ומוטיבציה להמשיך ללמד בדרך זו״ (שירה).
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 בפן ההתנהגותי פרחי ההוראה ציינו כי עבודה בקבוצות היא דרך עבודה ראויה שהם ירצוליישם בעתיד בהוראתם :״למדתי מה אפשר להפיק מעבודה בקבוצות וארצה לעבוד כך בעתיד"
(אדוה); ״בעתיד ארצה להשתמש בשיטת הוראה זו כפי שנלמד במסגרת העבודה המעשית,
או באופנים דומים לכך .ישנם מספר מרכיבים מרכזיים שאני מקווה להשתמש בהם גם בסוגי
הוראה אחרים ,כמו עבודה בקבוצות ,העברת האחריות על הלמידה לתלמיד ,גיוס מוטיבציה של
התלמידים לקראת תוצר מסוים ,יחס אישי לכל תלמידי הכיתה והתייחסות לרצונם (במסגרת
האפשר ולצורך למידה)״ (נעם); ״אני מקווה להשתמש בהוראתי בדרך עבודה בקבוצות ,אשר
איתה ניתן להקנות חומר לימודי בצורה מעניינת תוך חיזוק ערכים בין חברי הכיתה :שיתוף
פעולה ,חברות ,סובלנות וכו׳״ (חן).
ממצאים אלה מצביעים על שינויים שחלו בעמדות של פרחי ההוראה באשר ללמידה
בקבוצות קטנות .ניכר כי בעקבות התנסותם המוצלחת בלמ׳׳פ אימצו פרחי ההוראה
עמדות חיוביות באשר לשיטת למידה זו.

יישום פדגוגיות למידה בקבוצות קטנות
הממצאים באשר לפרקטיקה הפדגוגית של הסטודנטים ,ובפרט ליישום של פדגוגיות למידה
בקבוצות קטנות בכיתות ,התקבלו מניתוח של מערכי שיעור שהסטודנטיות תכננו ומתצפיות
שתועדו ביומן שדה .כפי שצוין לעיל ,בסמסטר ב' הסטודנטיות בחרו את שיטת ההוראה של נושא
חדש .בסך הכול הן לימדו שמונה שיעורים (כל שיעור ארך  90דקות); באחד מהשמונה נערך מבחן
ואחר היה שיעור מסכם ,ולכן הניתוח בחן רק שישה שיעורים .בניתוח של תכנון מערכי השיעור
ֵ
ושל ממצאי הצפייה בשיעורים נמצא כי שישה משמונת הצוותים בחרו ללמד בקבוצות קטנות
ב 80%-לפחות מהשיעורים בסמסטר ב' ,כלומר אחרי ההתנסות בלמ"פ (ראו טבלה  .)2שני
הצוותים האחרים לימדו בכיתות החינוך המיוחד ,כיתות קטנות שממילא העבודה בהן אישית.
בטבלה  2שלהלן מוצגים הממצאים באשר לתכנון ולהוראה בפועל של שיעורים
שהסטודנטיות לימדו בכיתות :הנושאים שהן לימדו ,מספר השיעורים שהייתה בהם
פעילות בקבוצות ,משך הפעילות בקבוצות במהלך השיעור ומאפייני הפעילות .הפעילויות
בקבוצות כללו בחינת קטעי מידע בדרך של הוראת עמיתים ,פעילות חוץ-כיתתית
בקבוצות (והשוואה בין הקבוצות) ,חקירה ברשת האינטרנט ויצירת מצגת שיתופית של
כל הכיתה ,ביצוע ניסויים תוך כדי חלוקת תפקידים בין חברי הקבוצה ,פתרון חידות
(שיתוף פעולה בין המשתתפים נדרש כדי לפתור אותן) ,בניית דגם (מודל) בקבוצות
ויצירת תערוכה משותפת .מהממצאים עולה שפרחי ההוראה אימצו עמדות חיוביות
באשר לפדגוגיות של למידה בקבוצות קטנות ,והדבר התבטא גם בבחירה שלהם לכלול
בהמשך את הלמידה הזו בפרקטיקה הפדגוגית שלהם.
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טבלה  :2היישום של פדגוגיות למידה בקבוצות קטנות
צוות
פרחי
ההוראה

השכבה

הנושא
הנלמד

מספר
השיעורים
שהייתה
בהם
פעילות
בקבוצות

מספר
משך
העבודה הילדים
בקבוצות בכל קבוצה
(בדקות)

מאפייני הפעילות

צוות 1

כיתות ב' תכונות
חומרים

( 3מתוך 60 )6
(מתוך
)90

חמישה או
שישה

ניסויים (הפעילות
התמקדה בחלוקת
תפקידים בתוך
הקבוצה)

צוות 2

כיתות ג' השמש,
כדור
הארץ
והירח

( 4מתוך 45 )6
(מתוך
)90

חמישה או
שישה

הוראת עמיתים
(בחינת קטעי
מידע)

צוות 3

כיתות ד' גוף
האדם

( 4מתוך 50 )6
(מתוך
)90

חמישה

חידות שפתרונן
מצריך שיתוף
פעולה בין
התלמידים
מאפייני הפעילות

צוות
פרחי
ההוראה

השכבה

הנושא
הנלמד

מספר
השיעורים
שהייתה
בהם
פעילות
בקבוצות

מספר
משך
העבודה הילדים
בקבוצות בכל קבוצה
(בדקות)

צוות 4

כיתות ד' גוף
האדם

( 5מתוך 40 )6
(מתוך
)90

חמישה או
שישה

פעילות קבוצתית
בתחנות ועידוד
המשתתפים לשאול
שאלות

צוות 5

כיתות ה' מערכת
השמש

( 6מתוך 60 )6
(מתוך
)90

שניים עד
ארבעה

 פעילות בתחנות חקירה ברשת -הוראת עמיתים

צוות 6

כיתות ו' אור
וראייה

( 4מתוך 50 )6
(מתוך
)90

ארבעה

 פעילות חוץ-כיתתית יצירתית
 -פעילות בתחנות

רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
65

דינה ציבולסקי ,עתר עוז

ממצאי המחקר מראים אפוא כי התנסותם של פרחי ההוראה בהובלת למ׳׳פ גרמה
לשינוי חוויותיהם מחששות ,תסכול וקשיים להתגברות על הקשיים ,הצלחה וסיפוק.
כמו כן נמצא כי פרחי ההוראה פיתחו עמדות חיוביות באשר לפדגוגיות למידה בקבוצות
קטנות בעקבות התנסותם בהובלת למ''פ .מהממצאים גם עולה שהייתה התאמה בין
שינויים בעמדות לבין שינויים בחוויות :בשלבים שהחוויות היו שליליות (חששות ,תסכול
וקשיים) ,פרחי ההוראה הביעו עמדות שליליות באשר ללמידה בקבוצות קטנות; לעומת
זאת בשלבים שהחוויות היו חיוביות (התגברות על קשיים ,הצלחה וסיפוק) ,פרחי
ההוראה אימצו עמדות חיוביות באשר ללמידה בקבוצות קטנות .עוד נמצא כי רוב פרחי
ההוראה בחרו ליישם את פדגוגיות הלמידה בקבוצות קטנות בעבודתם המעשית לאחר
התנסותם בהובלת למ׳׳פ .תרשים  1שלהלן מסכם את הממצאים אשר תוארו לעיל.

תרשים  :1סיכום הממצאים

דיון והשלכות
בתוכנית ההכשרה המתוארת במאמר זה "נחשפו" פרחי ההוראה ללמידה התנסותית
בעבודתם המעשית בבית ספר יסודי בחולון .ההתנסות בהוראת מדעים לפי שיטת
הלמ׳׳פ אפשרה לסטודנטיות לחוות את כל ארבעת השלבים של "מעגל הלמידה
ההתנסותית" :התנסות בפועל בהוראה ,התבוננות רפלקטיבית ,הבניית תפיסות
והשקפות חינוכיות חדשות ,שימוש בתפיסות החדשות במצבים חדשים (יישום של
פדגוגיות למידה בקבוצות קטנות בפרקטיקה הפדגוגית) .הלמידה ההתנסותית אפשרה
לסטודנטיות לקשור בין תאוריה למעשה באמצעות פעולות של תכנון ועשייה ,וזאת תוך
כדי שימוש בתהליכים רפלקטיביים .המחקר הראה כי הודות ללמידה ההתנסותית חוו
פרחי ההוראה חוויות משמעותיות ,ואלו תרמו לפיתוח עמדות חיוביות של פרחי ההוראה
באשר לפדגוגיות למידה בקבוצות קטנות וליישום בפועל של פדגוגיות אלו בעבודה
המעשית .ממצאי המחקר הראו כי במהלך ההתנסות בהובלת למ׳׳פ השתנו החוויות
של פרחי ההוראה – מחוויות שליליות של חששות ,תסכול וקשיים לחוויות חיוביות של
התגברות על הקשיים ,הצלחה וסיפוק.
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שני גורמים סייעו – בדרך שהייתה מורכבת ,אך ללא ספק מוצלחת – לפרחי ההוראה:
(א) שיתוף פעולה עם עמיתיהם; (ב) קבלת תמיכה וליווי מקצועי מהמדריכה הפדגוגית
ומהמורות המאמנות .ההתנסות המאתגרת סיפקה לפרחי ההוראה את חוויית ההצלחה,
וזו הובילה (בסופו של התהליך) לצמיחה מקצועית .פרחי ההוראה אימצו השקפות
חינוכיות קונסטרוקטיביסטיות ,השקפות שהתבטאו בעמדות חיוביות באשר לפדגוגיות
של למידה בקבוצות קטנות וביישום של עמדות אלו בהוראה המעשית .בהקשר הזה טען
קגן ( )Kegan, 1994כי מורים ,בדומה לאנשי מקצוע אחרים ,צומחים כשהם מקבלים
תמיכה ומתמודדים עם אתגר (בו-זמנית):
People grow best where they continuously experience an ingenious blend of
)support and challenge; the rest is commentary. (ibid, p. 42

נוסף על כך יש לציין כי פרחי ההוראה היו מחויבים לפדגוגיה של למידה בקבוצות
קטנות בעבודה המעשית שלהם ,ולכן גם לאחר סיום ההתנסות הם רצו להתמיד בדרך
שהניבה הצלחה .דומה שללא המחויבות לתהליך הקשיים בתחילת הדרך היו מרפים
את ידיהם של פרחי ההוראה בשלב מוקדם ,והם לא היו מגיעים לסוף הדרך (כלומר
להורות בהתאם לפדגוגיה של למידה בקבוצות) .המחויבות נבעה מהדרישה האקדמית
בקורס ללמד בשיטת הלמ׳׳פ ,דהיינו מסגרת ההכשרה במכללה יצרה את המחויבות
של פרחי ההוראה לתהליך .סטודנטים להוראת מדעים גם נדרשים להשתתף בשיעורים
המתקיימים במעבדות ,וזאת על מנת לפתח מיומנויות חקר וללמוד גישות של למידה
התנסותית במדעים .עם זאת ,לא רק מוטיבציה חיצונית (רצון להצליח בקורס אקדמי)
הניעה את הסטודנטיות .מתחילת התהליך הן (ולא מורות מאמנות) היו אלו שתכננו
והובילו את הלמ׳׳פ .חופש הפעולה המלא שניתן להן ,פיתח את המוטיבציה הפנימית
והגביר את תחושת האחריות והמחויבות שלהן לתהליך ,לבית הספר ולתלמידים.
אשר לעמדות של פרחי ההוראה הרי מהמחקר עולה כי בעקבות ההתנסות בלמ׳׳פ
הם פיתחו עמדות חיוביות באשר לפדגוגיות למידה בקבוצות קטנות (בכל שלושת
ההיבטים של העמדות :הקוגניטיבי ,הרגשי וההתנהגותי) .ממצא זה עולה בקנה אחד עם
ממצאי מחקרים אחרים ,ולפיהם ההתנסות בפועל בשיטות הוראה קונסטרוקטיביסטיות
המבוססות על חקר יכולה להשפיע חיובית על יחסם של פרחי הוראה לפדגוגיות האלו
( .)Crawford, 2007; Windscihtl, 2003; Yoon & Kim, 2010המחקר הנוכחי שופך אור
על סוגיה זו ובוחן אותה מנקודת מבטם של פרחי הוראה שהשתתפו בתהליך .ממצאיו
מראים התאמה בין שינויים בעמדות באשר ללמידה בקבוצות קטנות לבין שינויים
בחוויות :בשלבים שהחוויות של פרחי ההוראה היו שליליות (חששות ,תסכול וקשיים),
הם הביעו עמדות שליליות באשר ללמידה בקבוצות קטנות; לעומת זאת בשלבים
שחוויותיהם היו חיוביות (התגברות על קשיים ,הצלחה וסיפוק) ,פרחי ההוראה אימצו
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עמדות חיוביות .ברוב המקרים השינויים בעמדות התרחשו בשלב של חוויות ההצלחה.
ממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים קודמים שהצביעו על חשיבותן של
חוויות חיוביות בתהליך הלמידה (.)Tsybulsky et al., 2018; Yair, 2003, 2008
אשר לפרקטיקות פדגוגיות ,ובפרט ליישום של פדגוגיות למידה בקבוצות קטנות ,הרי
מהממצאים עולה כי לאחר התנסותם בהובלת למ׳׳פ פרחי ההוראה בחרו ליישם בעבודתם
המעשית את פדגוגיות הלמידה בקבוצות קטנות .ניכר כי ההתנסות בהוראה לפי שיטת הלמ׳׳׳פ
העשירה את ניסיונם של פרחי ההוראה ,אפשרה להם לחוות חוויות חיוביות והגבירה את
ביטחונם העצמי .דומה אפוא כי ההתנסות של פרחי ההוראה בהובלת למ׳׳פ בכיתות מאפשרת
להם להתמודד עם הקשיים העיקריים אשר מתוארים בספרות המקצועית בהקשר של יישום
פדגוגיות למידה בקבוצות (.)Schmidt & Datnow, 2005; Smith & Southerland, 2007
ממצאי חקר המקרה מצביעים על קשר ישיר בין חוויות לבין עמדות ופרקטיקות
פדגוגיות של פרחי ההוראה .סוגיית יחסי הגומלין בין אמונות (לרבות עמדות) לבין
פרקטיקות פדגוגיות היא סוגיה מורכבת ,ולא ברור "מה משפיע על מה" (& Buehl
 .)Beck, 2014היא נבחנה במחקרים רבים בחינוך בכלל (Basturkmen, 2012; Cross,
 )2009; Uzuntiryaki, Boz, Kirbulut, & Bektas, 2010ובחינוך מדעי בפרט (Kang,
 .)2008; Ogan-Bekiroglu & Akkoç, 2009; Savasci & Berlin, 2012לדעתן של
בול ובק ( ,)Buehl & Beck, 2014היחסים בין האמונות לבין הפרקטיקות הפדגוגיות
מורכבים מאוד ותלויים בהקשר ,ולכן חשוב לחקור את ההתאמה או את אי-ההתאמה
ביניהן בהקשר ספציפי .מהמחקר הנוכחי עולה כי בהקשר של פדגוגיות למידה בקבוצות
קטנות קיימת התאמה בין החוויות לבין העמדות והפרקטיקות הפדגוגיות.
חשוב לציין כי למחקר הנוכחי יש כמה מגבלות .ראשית ,בגלל האופי האיכותני
של המחקר אי-אפשר להסיק ממנו כי קיימת השפעה ישירה ומובהקת של ההתנסות
בלמ''פ על העמדות ועל הפרקטיקה הפדגוגית של פרחי הוראה .המחקר הנוכחי בוחן
את ההשפעה הזו מנקודת מבט פנומנולוגית ובוחר בגישה של חקר מקרה ,אולם נדרשים
מחקרים נוספים שיבחנו זאת באופן כמותי .שנית ,בגלל מספר האינפורמנטים הקטן
( )17ואופיו האיכותני של המחקר אי-אפשר לטעון כי התוצאות תקפות עבור כלל פרחי
ההוראה .כמו כן במחקר השתתפו רק נשים יהודיות ממרכז הארץ שלמדו במסלול
להוראת מדעים בבית הספר היסודי ,ולכן אי-אפשר להכליל את התוצאות על אוכלוסיות
אחרות – גברים ,סטודנטים מתרבויות אחרות הלומדים במסלולים אחרים ,סטודנטים
הלומדים במכללות אשר נמצאות באזורים גאוגרפיים אחרים וכן הלאה .לפיכך נדרשים
מחקרים נוספים שיבחנו את הממצאים בקרב אוכלוסיות נוספות .שלישית ,ייתכן
שהליווי הצמוד של המדריכה הפדגוגית את פעילותם של פרחי ההוראה גרם לאפקט
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של רצייה חברתית .על מנת לצמצם את האפקט הזה חוקרת חיצונית – כזו שלא הייתה
מורה מאמנת או מדריכה פדגוגית של פרחי ההוראה – ערכה את הראיונות והתצפיות.
המלצות מעשיות
מהתהליך שפרחי ההוראה חוו בחקר המקרה אשר תואר במאמר זה ,אפשר לגזור
כמה המלצות יישומיות שיסייעו לפרחי הוראה בהובלה של למ"פ:
 בשלבים הראשונים של ההתנסות חשוב שהמדריכה הפדגוגית והמורה המאמנת ,כמוגם העמיתים ,יתמכו בסטודנטים ויגלו יחס אמפתי אליהם .מומלץ להקצות זמן (שעה
אחת לפחות מדי שבוע) במערכת לישיבת צוות :לא נפגשים רק "כשיש צורך" ,אלא
במועד קבוע (כל הצוותים יושבים באותו המרחב) .על המדריכה הפדגוגית להיות זמינה
להתייעצות ("על בסיס קבוע" ,לא רק כשקוראים לה) ולעבור בין הקבוצות .מומלץ
שבתחילת השעה המשותפת – מדי שבועיים-שלושה ,או בהתאם להתפתחות התהליך –
כל קבוצה תשתף את שאר הקבוצות בהתקדמותה בתהליך כדי ליצור אווירת שיתוף בין
כל הצוותים ,לאפשר דיון בקשיים ולעודד הפריה הדדית של רעיונות.
 שיתוף בחוויות אישיות הוא כלי לצמיחה אישית ומקצועית .על מנת שכלי זה יהיה יעיל ,ישחשיבות רבה לתגובה האותנטית (בזמן ובמקום) לשיתוף בחוויות .במחקר הנוכחי נמצא כי
פרחי הוראה שדיווחו על קשיים ,וכתוצאה מכך על הרגשה לא טובה ,קיבלו תמיכה מעמיתיהם,
מהמורה המאמנת ומהמדריכה הפדגוגית .לאחר שהמצב השתפר ,שיפור שהתבטא גם
בהרגשתם של פרחי ההוראה (לרבות בשפת הגוף ובהבעות הפנים שלהם) ,התאפשרו בחינה
משותפת של התהליך וגיבוש תובנות" :בפעם הבאה שאתקל בקשיים ואצא מהשיעור בהרגשה
גרועה ,אני כבר יודעת באילו כלים להשתמש כדי להתגבר על הבעיה .הייתי במקום הזה ויצאתי
מנצחת ,ועל כך מעידות חוויות ההצלחה וההרגשה הטובה שלי" .חשוב לעודד את פרחי ההוראה
לאמץ את השימוש בכלי זה בהמשך דרכם המקצועית ,כשכבר יהיו "עצמאיים בשטח".
 ביטחון עצמי וחופש פעולה הם גורמים חשובים המאפשרים לפרחי ההוראה לפתחמוטיבציה פנימית ,מחויבות ואחריות מקצועית בתהליך הובלת הלמ׳׳פ .מורות מאמנות
ומדריכות פדגוגיות חייבות להיות מּודעות לכך ולספק לפרחי ההוראה את התנאים
המאפשרים זאת.
מסגרות של הכשרת מורים חייבות להטמיע את הלמ׳׳פ בקורסים דיסציפלינריים
הנלמדים בהן ,כמו גם בקורסים פדגוגיים ובעבודה המעשית .התנסות אשר תבטא
(באופן סמוי ובאופן גלוי) את חוויותיהם של הסטודנטים יכולה להוביל לצמיחה אישית
ומקצועית שלהם ,לפיתוח עמדות חיוביות וליישום בפועל של פדגוגיות המבוססות
על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים המותאמים לפיתוח מיומנויות המאה ה 21-בקרב
התלמידים.
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