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הקדמה
המאה ה 21-היא עידן הלומד החדש .בתקופה הזו אי-אפשר להמשיך ללמד בשיטות
המקובלות ,ועלינו לחשוב על גישות חדשניות ויצירתיות להוראה וללמידה .מכללה
המכשירה מורים צריכה לעודד את הבוגרים והבוגרות שלה להוביל חדשנות .עלינו לחשוף
בפני הסטודנטים מודלים פדגוגיים קיימים (בארץ ובעולם) ,להציג להם מודלים פדגוגיים
חדשים ולפתח אותם בהתמדה .כמו כן עלינו להשפיע על מערכת החינוך בכלל .אנו מצפים
לכך שהסטודנטים שלנו במכללת גורדון יהיו סוכני שינוי ,ולשם כך עליהם לקבל מאיתנו
את ההכשרה ,התמיכה והביטחון בכוחם לשנות שיטות הוראה וניהול בגני הילדים ובבתי
הספר בישראל .אנו חותרים לטפח למידה פעילה ומערבת:
 למידה – הצעד הראשון בכל תהליך של שינוי מצריך למידה .אנו מלמדים את הסטודנטיםשלנו להתבונן בסביבתם ,להכיר את תלמידיהם .אנו גם מכשירים אותם לאמץ ִמגוון של
שיטות הוראה ,עקרונות של פדגוגיה מיטבית ותאוריות חדשניות בתחומים אלה.
 פעילה – איננו מאמינים בישיבה ובהקשבה פסיבית .אנו מעודדים את המרצים שלנולפעול יחד עם הסטודנטים וללמד אותם לעסוק בחומר הלימוד ,להשתתף בכיתה
ולשתף פעולה עם עמיתיהם .המרצים שלנו מסייעים לסטודנטים לעבד ֵמידע לידע תוך
כדי ניתוחו ויישומו במצבים אמיתיים.
 מערבת – למידה היא תהליך בין-אישי פעיל המצריך שימוש במיומנויות של שותפותושיתופיות .עבודה קבוצתית מפתחת מודעּות לזולת ותחושה של ערבות הדדית .רק
בדרך זו הבוגרים שלנו יצליחו לגרום לתלמידיהם להיות אנשים מעורבים ואחראים .אנו
מעודדים את הסטודנטים שלנו לגלות מעורבות חברתית ,להתמודד עם דילמות אתיות
ומוסריות ,להתנדב למען יחידים וקבוצות ולהפיק תוצרים בעלי ערך.
אני מברך את הסגל במכללת גורדון אשר פועל במסירות ובדבקות לקידום למידה פעילה
ומערבת .תודתי לעורכי הגיליון המיוחד הזה של רב-גוונים ,ד"ר הדס שלי-הובר ופרופ'
אליעזר יריב ,על יוזמתם לפתוח ערוץ חדש למחקר ולפרסום בנושא של למידה פעילה
ומערבת .אני משוכנע שהמאמרים החשובים הנכללים בגיליון יעודדו אנשי אקדמיה
נוספים לאמץ את הרעיונות ואת שיטות ההוראה היצירתיות המוצגים בו.
בברכה,
פרופ' יחזקאל טלר
נשיא האקדמית גורדון
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דבר העורכים
זה למעלה מעשור מכללת גורדון מטפחת את המודעּות של המרצים והסטודנטים בה
לחשיבות ההכוונה העצמית בלמידה .לשם כך נערכה במכללה תוכנית ניסויית שעודדה
הוראה המכוונת ללמידה עצמית משתפת .לאחר ארבע שנים נפתחה תוכנית המשך
בנושא של הוראה ולמידה המתמקדות בפרויקטים ובפתרון בעיות .כיום אנו נמצאים
בעיצומו של תהליך :המרצים מפתחים מודלים של למידה פעילה ומערבת ומנסים
להטמיע למידה יצירתית זו ,על כל גווניה ,בקרב הסגל האקדמי ,הסטודנטים וצוותי
חינוך הפעילים בקהילה.
למידה כזו מזמנת שינוי תפיסתי אצל הסטודנטים והמרצים .באמצעות תהליך מובנה
מונחלות לסטודנטים פרקטיקות הוראה המעודדות למידה עצמית משתפת ,הכוונה
עצמית בלמידה ,טיפוח שיח שיתופי ,השתתפות בקהילת לומדים וקידום צדק חברתי,
מחויבות ומעורבות בקהילה .הסטודנטים מיישמים את המיומנויות האלו באמצעות
פיתוח פרויקטים חינוכיים .בד בבד הצוות האקדמי מפתח מחווני הערכה חלופית אשר
מתמקדים בתהליכי העבודה ,במיומנויות רכות ,בתוצר ובעבודה אקדמית.
גיליון זה של רב-גוונים מוקדש כולו ללמידה פעילה ,ובכך הוא הראשון מסוגו בארץ.
מטרתו העיקרית היא להציג את תוצרי עבודתם של מרצים מובילים וחוקרים במכללות
לחינוך בארץ .כל הכותבים מציגים במאמריהם עשייה חדשנית בקורסים ובתוכניות שהם
מלמדים .התיאורים המפורטים של סגנונות הוראה פעילה יאפשרו לקוראים המעוניינים
בכך ליישם את דגמי ההוראה האלה .כל המאמרים כוללים תיעוד מחקרי המאפשר לבחון
את התקפות והרלוונטיות של שיטות ההוראה ותוצרי ההוראה .אנו מקווים שגיליון זה
והמׂשגות
ָ
יעודד חוקרים נוספים להציג שיטות הוראה חדשניות ,כמו גם מחקרים מבוקרים
תאורטיות שיקדמו את ההוראה האיכותית והפעילה במכללות ובאוניברסיטאות.
המאמרים בגיליון נחלקים לשלושה נושאים( :א) פיתוח ויישום חדשני של למידה פעילה
ומערבת; (ב) דגמי הערכה חלופית הנדרשים במעבר מהוראה מסורתית להוראה המחייבת
יוזמות; (ג) בחינה של הטמעת הדרך בהדרכה הפדגוגית.
במאמר הפותח אנו ,פרופ' אליעזר יריב וד"ר הדס שלי-הובר ,עוסקים תחילה
בתמורות המהירות אשר מחייבות את האקדמיה להתאים את עצמה לרוח הזמן
ולשינויים החברתיים ,הכלכליים והדמוגרפיים .לאחר סקירה של התפתחויות אלו אנו
מציגים את החזון שלנו :כל מרצה חדש המתקבל לאקדמיה יידרש ללמוד שיטות הוראה
במשך שנתיים .הלימודים האלה ותעודת הגמר יהוו תנאי הכרחי להמשך עבודה ולקידום
מקצועי .המאמר מציע תוכנית שיטתית כוללת המבוססת על עקרונות הוראה מבוססי
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מחקר .אנו מאמינים שפיתוח דרכי הוראה חדשניות ישפר את ההוראה והלמידה ,כמו גם
את כוח המשיכה של האקדמיה לצעירים בימינו.

נושא ראשון :פיתוח ויישום חדשני של למידה פעילה ומערבת
ד"ר דינה ציבולסקי וד"ר עתר עוז עוסקות בסינרגיה שבלמידה פעילה .במאמרן
"טובים השניים מן האחד" מוצג חקר מקרה הבוחן חוויות ותובנות של פרחי הוראה
במדעים בעקבות התנסותם בהובלת למידה מבוססת פרויקטים בבית ספר יסודי.
בין השאר הכותבות מצאו שפרחי ההוראה פיתחו עמדות חיוביות באשר לפדגוגיות
קונסטרוקטיביסטיות המבוססות על למידה בקבוצות קטנות ,ובהתאם לכך בחרו
ליישם בפועל את הפדגוגיות האלו בעבודתם המעשית.
ד"ר אמנון גלסנר מציג מחקר עצמי אשר בוחן את דרך ההוראה שלו בקורסי
חינוך בהשראת הגישה היוטגוגית ( .)self-determined learningקריאת יומני המסע
והרפלקציות האישיות של הסטודנטים מלמדת על קשיים בשינוי התפיסות ודפוסי
הלמידה שלהם .בסיום המאמר גלסנר תוהה למי למידה כזו מתאימה ,לאילו תחומי דעת
ותוכן ובאילו נסיבות ֶוהקשרים.
ד"ר רביב רייכרט בוחן למידה פעילה דמוקרטית בהכשרת מורים .במאמרו "סדנת
החממה כדגם פדגוגי דמוקרטי של הכשרת מורים" הוא מציג מחקר נרטיבי בנושא
ה"חממה ליזמות חינוכית-חברתית" – דגם פדגוגי דמוקרטי של הכשרת מורים אשר
מיושם במשך כעשור ומחצה בסמינר הקיבוצים .המאמר בוחן באיזו מידה הדגם הפדגוגי
הזה של הכשרת מורים משקף את עקרונות הגל הדמוקרטי בחינוך הפרוגרסיבי.
ד"ר רבאח חלבי עוסק בפיתוח שיטת הוראה המבוססת על התפיסה הדיאלוגית
הפרייריאנית .במאמרו "הוראה דיאלוגית באקדמיה :קשיים ,אתגרים והזדמנות ללמידה
ביקורתית ,פעילה ומעורבת" הוא מבסס את תובנותיו על ההתנסות שלו בהוראת עשרה
קורסים בשנים האחרונות .המאמר כולל סקירה קצרה של עיקרי הפדגוגיה הביקורתית,
הגדרה של ההוראה הדיאלוגית ,תיאור של שיעור דיאלוגי ובחינה של הקשיים והאתגרים
הכרוכים ביישום גישה זו .מהמאמר עולה שהגישה הדיאלוגית תורמת לסטודנטים
בתהליך לימודיהם ומאפשרת להם לפתח מיומנות של התמודדות עם שפע המידע.
ד"ר יורם רבובסקי מציג במאמרו "הוראה ולמידה פעילה באמצעות דיבייט" את הדיבייט –
ויכוח פורמלי בעל-פה על אודות נושא נתון ,כלומר ויכוח שכלליו מוגדרים ומקובלים על שני
הצדדים .במהלך הדיבייט הצדדים דנים בסוגיות מרכזיות בנושא הנתון ומנסים לשכנע
בצדקת עמדתם בהתבסס על טיעונים לוגיים .בישראל הדיבייט החל להיכלל בקוריקולום
האקדמי רק בשנים האחרונות ,והמאמר מציע להשתמש בו בשיטתיות בתחומי מחקר מגוונים.
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ד"ר רוקסנה רייכמן בוחנת במאמרה את יכולתו של מודל להוראה מבוססת דילמות
מוסריות ( )DBMליצור למידה פעילה וחווייתית .המודל כולל שישה שלבים ,והגישה
הקונסטרוקטיביסטית שבבסיסו מתאימה ללימוד כמה דיסציפלינות ומאפשרת הוראה
בין-תחומית.
ד"ר ניצה שוובסקי וד"ר מירית שרון מציגות במאמרן למידה פעילה מבוססת
פרויקטים באמצעות כנס אקדמי .מהמאמר עולה כי הכנס האקדמי הוא כלי דידקטי
אשר מצליח לשלב בין למידה פעילה ומערבת (בהתאם לגישה הקונסטרוקטיביסטית)
לבין מוטיבציה פנימית של הסטודנטים לרכוש כלי הוראה ולמידה ,מיומנויות חקר
ודרכים חדשות להפצת ידע.

נושא שני :דגמי הערכה חלופית הנדרשים במעבר מהוראה מסורתית להוראה
המחייבת יוזמות
מאמרה של ד"ר עדי לוי-ורד עוסק בצורך בהערכת לומדים חלופית באקדמיה .התעצמותן
באקדמיה של גישות ההוראה הפעילה והלמידה הפעילה מעוררת חשיבה מחודשת על
לעצבן מחדש .במאמר "לפרוץ את גבולות
ָ
אודות דרכי ההערכה הנהוגות כיום והצורך
ההערכה באקדמיה" היא מציגה חמישה קווים מנחים לתכנון וליישום הערכה מיטבית
של הלמידה.
נושא שלישי :מאמרים הבוחנים את הטמעת הדרך בהדרכה הפדגוגית
מאמרן של ד"ר מירית שרון ,ד"ר פני שמעוני ,ד"ר ליאת סובולב-מנדלבאום ,מיכל קופר,
פאני אלזרע ,כואכב סיף ,מירי הילאי ,באסמה חלבי ואורנה כץ" ,מראה דו-צדדית:
מקומה של למידת עמיתים בהבניית הלמידה של הסטודנט במסגרת קבוצתית" ,עוסק
בתהליכים של למידה פעילה קבוצתית המתקיימת בתוכנית ההכשרה "עמית אקדמיה"
אשר פועלת במכללת גורדון .בתוכנית ההכשרה הזו עשרה עד שנים-עשר סטודנטים
ממגוון חוגי לימוד מתנסים פעמיים-שלוש בשבוע בלמידה קבוצתית .מדריכה פדגוגית
ִ
מובילה שוהה יחד איתם במסגרות המכשירות (בתי ספר וגני ילדים) במשך כל יום
ההתנסות .מאמר זה מאיר את חשיבות ההתנסות בדגם של שותפּות-עמיתּות כבר
בשלב ההכשרה המעשית ,שלב שהוא הכרחי להשתלבותם של הסטודנטים במסגרת
חינוכית דינמית ומורכבת (בית ספר או גן ילדים) בהמשך דרכם המקצועית.
ד"ר תרצה לוין וד"ר יהודית סלפטי-כהן (בשיתוף עם ד"ר איברהים אבו עג'אג',
ד"ר אמאל אבו סעד ודינה שחאדה) עוסקות במאמרן בלמידה מבוססת פרויקטים של
סטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם בתוכנית להכשרת מורים במכללה האקדמית
לחינוך על-שם קיי .המאמר מציג את השיתופיות ,המעורבות והלמידה הפעילה
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שהתקיימו בין המרצים ובינם לבין הסטודנטים בתהליך הלמידה של קורסי חינוך בשנה
א' .המאמר מתבסס על ממצאי מחקר איכותני שנערך בקרב הסטודנטים ,ועולות ממנו
ארבע תמות מרכזיות .מהמחקר עולה כי חשוב שפרחי הוראה יתנסו בשיתופיות במהלך
הכשרתם ,כיוון שזו מהווה חלק בלתי-נפרד מעבודת המורה .נמצא כי למידה מבוססת
פרויקטים מגבירה בקרב הלומדים את תחושת האוטונומיה ,חופש הפעולה ,ההנאה
מהעשייה והמוטיבציה הפנימית.
אנו מודים לפרופ' יחזקאל טלר ,נשיא האקדמית גורדון ,שפעל לפתיחת צוהר מגמתית
ושיטתית לקראת שינוי תפיסת ההוראה והלמידה; לפרופ' דיצה משכית ,המייסדת
והעורכת הראשית של כתב העת רב-גוונים :מחקר ושיח ,על האמון ,הסבלנות הרבה,
שאפשר לנו לקדם
הליווי והתמיכה; לפרופ' ליהוא זיסברג ,ראש רשות המחקר במכללהִ ,
את תחום ההוראה והלמידה באקדמיה; לעורך הלשוני שמוליק אבידר ולעורכת הגרפית
מעיין ברקוביץ על הנועם ,העבודה המקצועית ושיתוף הפעולה; לחברי צוות הפיתוח
והיישום במכללת גורדון; ולחברי קבוצת החשיבה הארצית אשר פועלים לקידום למידה
פעילה ומערבת בהשכלה הגבוהה בארץ ובעולם.
צוות "אקדמית גורדון" :ד"ר הדס שלי-הובר (רכזת) ,מיה אבינרי ,ד"ר ענת אברמוביץ',
ד"ר שמחה אהרון ,פאני אלזרע ,ד"ר צחי בלאו ,ד"ר אתי גורדון-גינזבורג ,ד"ר שוש
דוידסון ,מירי הילאי ,ד"ר חוה וידרגור ,ד"ר דיאנה טל ,ד"ר ג'קי טפליץ ,פרופ' אליעזר
יריב ,אורנה כץ ,אסתי כץ ,סימי מינץ ,ד"ר ליאורה נוטוב ,כדית ניסן זילביגר ,ד"ר שירלי
נתן-יולזרי ,ד"ר ליאת סובולב-מנדלבאום ,ד"ר סטן סופר ,ד"ר רונדה סופר ,ד"ר סילויה
סאבא-סעדי ,דוידה פולק ,ד"ר אסתר פירסטטר ,ד"ר עפרה רוזנשטיין ,ד"ר רוקסנה
רייכמן ,ד"ר ניצה שוובסקי ,ד"ר רונית שירן וד"ר מירית שרון.
חברי קבוצת החשיבה הארצית :ד"ר סלים אבו ג'אבר ,ד"ר אמנון גלסנר ,ד"ר אתי
גרובגלד ,ד"ר הדס שלי-הובר ,ד"ר שוש דוידסון ,ד"ר תרצה לוין ,ד"ר צבי לירז ,ד"ר אורלי
מורג ,ד"ר סילויה סאבא-סעדי ,ד"ר דינה ציבולסקי וד"ר גידי קפלן.
בברכה,
ד"ר הדס שלי-הובר ,פרופ' אליעזר יריב
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אתגר ההוראה במערכת ההשכלה הגבוהה:
הכשרת הסגל החדש
אליעזר יריב ,הדס שלי-הובר
אני חושב שהמרצים שעוסקים במחקר מפתחים שנאה כלפי הסטודנטים,
שבסך הכל מפריעים להם לעשות את מה שהם באמת רוצים לעשות –
לחקור[ ]...התוצאה היא שרוב המרצים משעממים ,וכך אתה מוצא את עצמך
יושב בהרצאה גרועה ,ממש כמו שישבת בשיעור משעמם בתיכון ,ורק מחכה
שזה ייגמר .אנחנו גולשים בשקט בפייסבוק או משחקים קנדי קראש .ואגב ,לא
נראה שלמרצים זה מפריע .מה שכן מפריע להם זה שאתה מעז לשאול שאלות
קשות או להעביר ביקורת – אז יש כאלה שנהיים תוקפניים ולא מסוגלים
להתמודד .הם רוצים שתדקלם כמו שדיקלמת בבגרויות( .דטל ולוצקי)2013 ,

מבוא
אתגר גדול עומד בפני המרצים באוניברסיטאות ובמכללות :לגשר על הפער בין שני
הכוחות המרכזיים אשר משפיעים על תפקודם וקידומם .מחד גיסא ,הם נדרשים
לעסוק במחקר ולפרסם; מאידך גיסא ,מצפים מהם להוראה איכותית שתענה על
הצרכים והציפיות של הסטודנטים .דומה שדברי הסטודנט בציטוט שלעיל משקפים
את התפיסה כי המחקר חשוב יותר מההוראה .לתפיסה הזו יש באקדמיה הישראלית
ביטויים מגוונים .כך למשל קרוב למחצית מהסטודנטים שהשתתפו בסקר של
התאחדות הסטודנטים בישראל ,ציינו כי איכות ההוראה במוסדות הלימוד שלהם
היא בינונית ומטה .עוד נמצא באותו הסקר ששביעות הרצון של הסטודנטים מאיכות
ההוראה פחתה בהשוואה לשנה שלפניה (התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
בישראל .)2017 ,ביטוי נוסף לירידה באיכות ההוראה הוא היחס בין מספר הסטודנטים
לבין מספר המרצים הבכירים אשר מלמדים במוסד האקדמי :הנגישות של הסגל
הבכיר באקדמיה לסטודנטים נמוכה בישראל יותר מאשר במדינות אחרות ,וישראל
מדורגת בתחום זה באחד המקומות הנמוכים בעולם המערבי (.)QS, 2019
בחרנו להקדיש את הגיליון הנוכחי של כתב העת לעיסוק בהכשרת מרצים להוראה
איכותית .החזון שלנו הוא שכל מרצה אשר מתחיל ללמד במוסד להשכלה גבוהה
בישראל ,יקבל הכשרה שיטתית להוראה אשר תשפר את יכולותיו הפדגוגיות
והדידקטיות .מתן הכשרה כזו אמור להניב כמה יתרונות( :א) הקורסים והשיעורים
יהיו מעניינים ועדכניים יותר; (ב) הוראה איכותית יותר תגביר את מעורבות
הסטודנטים ותשפר את הלמידה שלהם; (ג) הגברת האטרקטיביות של המוסדות
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
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האקדמיים עבור מועמדים חדשים ללימודים; (ד) צמצום היקף הנשירה של
סטודנטים במהלך לימודיהם; (ה) עידוד מוסדי לפתח כלים לשיפור שיטות ההוראה
וההערכה; (ו) צמצום תחושות הניכור והשחיקה בקרב הסגל האקדמי.
הגיליון הנוכחי של כתב העת פועל לממש את החזון הזה בשתי דרכים .הדרך
הראשונה היא הצגת ִמגוון של דרכי הוראה ולמידה פעילה .קורפוס המאמרים בגיליון
יוצר תשתית רחבה ,וזו עשויה לשרת מרצים בכל המוסדות והפקולטות .האם הם
יבחרו להסתייע בחומרים האלה כדי לשפר את הוראתם? הניסיון מלמד שהסיכויים
לכך אינם גבוהים ,ולכן נחוצה דרך פעולה שנייה :הכנת תוכנית הכשרה כוללת אשר
במגוון שיטות ההוראה המוצגות בגיליון
תחייב את כל המרצים החדשים להתנסות ִ
זה .במאמר הנוכחי אנו מציגים תוכנית שתילמד במשך שנתיים ,וקבלת תעודה לאחר
השלמת הלימודים בתוכנית תהווה תנאי להמשך קידומם של המרצים החדשים.
התוכנית הזו תואמת ואף משדרגת את התשתית שהמועצה להשכלה גבוהה מפתחת
בשנים האחרונות (דוח ועדת אריאב( :)2006 ,א) היא מציעה מתווה שיטתי המבוסס
על עקרונות דידקטיים מוכחים; (ב) התוכנית תונהג בכל המוסדות להשכלה גבוהה;
(ג) השתתפות בתוכנית תהיה תנאי הכרחי לקבלה ולקידום של מרצים השואפים
לפתח קריירה אקדמית; (ד) אפשרות להרחבת הנלמד בתוכנית תינתן לבוגרי
ההכשרה ,כמו גם למרצים ותיקים אשר ירצו להתמחות בהוראה.
המאמר פותח בסקירה קצרה של השינויים המהירים בשנים האחרונות במערכות
השכלה גבוהה ברחבי העולם .תמורות אלו מגבירות את ה"לחץ" על המרצים
באוניברסיטאות ובמכללות לאזן בין מחקר ופרסום מחקרים לבין הוראה איכותית.
בהמשך הוא בוחן אם אוניברסיטאות ומכללות בעולם אכן נענות לאתגר של שיפור
ההוראה ומציעות למרצים החדשים בהן תוכניות הכשרה להוראה .לאחר מכן מוצגת
תמונת המצב במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל :נסקרות עמדותיהם של המועצה
להשכלה גבוהה ושל מוסדות נבחרים להשכלה גבוהה בישראל ,ומוצגים ממצאי סקר
שעניינם הוא הפעולות אשר מנהלים של מרכזי הוראה במוסדות כאלה עורכים כדי
להכשיר להוראה את אנשי הסגל בהם .בחלק האחרון של המאמר מוצעת תוכנית
שיטתית להכשרת מרצים חדשים .תוכנית זו מתבססת על עקרונות פדגוגיים ומבניים
של פיתוח מקצועי ,ובהתאם לכך נסקר חלק מהספרות המקצועית הענפה בנושא
של הכשרת מורים (לרבות רעיונות המוצגים בגיליון זה ובמחקרים רבים אחרים).
כמו כן נבחנות היׂשימּות והרלוונטיות של התוכנית.
אף שהמאמר מתפרסם בכתב עת העוסק בהכשרת מורים ,אנו ַמפנים אותו
למועצה להשכלה גבוהה ולראשי המוסדות האקדמיים בישראל .בעת הכתיבה עמדו
לנגד עינינו כל המרצים אשר מלמדים במוסדות להכשרה גבוהה בישראל – מרצים
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
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במדעי הרוח והחברה ,מרצים בתחומי המדעים המדויקים והטכנולוגיה .חשוב לציין
שהמאמר אינו עוסק בתהליכים של מיון ,קבלה ושילוב אנשי סגל חדשים במוסדות
האקדמיים ( .)Dunkin, 1991כמו כן הוא אינו דן בסקרים ובמשובי הוראה ,שכן
אלה אמצעים מנהליים המשמשים את הנהלות המוסדות האקדמיים לשיפור איכות
ההוראה של חברי הסגל בהם.
שינויים באקדמיה והשפעתם על איכות ההוראה
בשנים האחרונות יש שינויים דרמטיים בהגדרת תפקידיה של האקדמיה בישראל
ובמדינות אחרות ,כמו גם בציפיות ממנה (זילברמן ,גורי-רוזנבליט ,סלומון ,שר ופרנק,
 ;2005כשר ;2003 ,רוזנברג ,טלר ,ישורון ומאירשטייןHativa & Goodyear, ;2005 ,
 .)2002תהליכי גלובליזציה גורמים לכך שמערכות השכלה גבוהה הופכות אחידות
יותר ו"בין-לאומיות" במאפייניהן .כך למשל תהליך בולוניה הביא לקביעת אמות מידה
אקדמיות ומבניות אחידות במוסדות להשכלה גבוהה ,והדבר מאפשר לסטודנטים
ללמוד בכמה מוסדות ומדינות בדרכם אל התואר הנכסף .בלא מעט אוניברסיטאות
מתקיימות תוכניות המיועדות לסטודנטים מחו"ל ( ,)Lewin, 2009ואחרות מקימות
שלוחות שלהן במדינות אשר תרבותן יכולה להיות שונה מאוד מהתרבות הנהוגה
האם" ( .)Tange, 2010לעיתים המרצים שנשלחים לחו"ל
במדינה של "אוניברסיטת ֵ
כדי ללמד בתוכניות האלו ,צריכים ללמד בשפה זרה ( )Airey, 2011ולהסתגל לתרבות
ולמנהגים המקומיים ( .)Smith, 2009גם ההתפתחויות הטכנולוגיות משנות את אופייה
של ההוראה באקדמיה – קיומם של קורסים מקוונים מרובי משתתפים (MOOC:
 )Massive Open Online Courseהנלמדים בדרך של "למידה מרחוק" ,או של אמצעים
מקוונים דוגמת מערכת לניהול למידה ( )Moodleאשר מלווה את הלימודים בקורסים,
מייתר את הנוכחות של הסטודנטים בקמפוס .שינויים דמוגרפיים גורמים לעלייה
במספר הסטודנטים ,והייצוג באקדמיה של קבוצות אוכלוסייה מגוונות הוא שוויוני יותר.
שינוי נוסף בדור האחרון הוא ביחסם של הסטודנטים למוסד האקדמי ולאנשי הסגל :אם
בדור הקודם לימודים אקדמיים נתפסו כתחנה הכרחית בדרך לרכישת השכלה ו"מקצוע
טוב" ,הרי כיום עליית קרנם של תחומי עיסוק ומחקר חדשים ,ירידת קרנם של מקצועות
ותיקים וההתרחבות של מסלולי הכשרה לא אקדמיים מציעים לצעירים כמה חלופות
לרכישת מקצוע .גם הכבוד שצעירים ייחסו למוסד האקדמי ולפרופסורים ,התחלף
בבחינה קפדנית וביקורתית של איכות ההוראה ושל רלוונטיות התכנים הנלמדים
למתרחש בעולם שמחוץ למגדל השן האקדמי (אלמוג ואלמוג .)2016 ,המגמות האלו
מטרידות ומבלבלות את קברניטי ההשכלה הגבוהה ,כמו גם את החוקרים והמרצים
בעבודתם השוטפת (פסיג ;2010 ,קאקו.)Fanghanel, 2012 ;2015 ,
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על מנת להבין את השפעת השינויים האלה על עבודת המרצים כדאי להרחיק את
נקודת המבט ולבחון את הדברים ברמה הלאומית וברמה הגלובלית .דוח של אונסק"ו
שעניינו מערכת ההשכלה במדינות במזרח אסיה ( ,)UNESCO, 2014מצביע על אופן
ההתמודדות במדינות האלו עם הגידול הדרמטי בביקוש להשכלה גבוהה .בשלב
הראשון הוחלט באותן המדינות להרחיב את הבנייה של מוסדות אקדמיים ציבוריים
ופרטיים .לאחר מכן היה עליהן לגייס חוקרים ומרצים כדי לענות על הביקוש הגובר
להשכלה גבוהה .ברוב המוסדות להשכלה גבוהה במדינות הללו לימדו בוגרים של
תוכניות לימודים לתארים מתקדמים באוניברסיטאות הוותיקות .אולם בגלל הביקוש
הגדול להשכלה גבוהה היה צורך להוסיף מסלולי הכשרה ,לחזק את התוכניות לתארים
מתקדמים ולשלוח חוקרים צעירים רבים להשתתף בתוכניות פוסט-דוקטורט במוסדות
לימוד בחו"ל .הגיוס וההכשרה של חוקרים נוספים נתפסו באותן המדינות כמהלך
שישפר את איכות אנשי המקצוע אשר האוניברסיטאות מכשירות ,והודות לו משקיעים
בין-לאומיים יסייעו לפתח את הכלכלה המקומית .הרחבת המסלולים הקיימים והוספת
המסלולים החדשים לתארים מתקדמים גם נועדו להגדיל את היקף המחקר ולשפר את
איכותו .ההשקעה הגדולה של אותן המדינות בהכשרת חוקרים לוותה בדרישה מהם
לפרסם מספר גדול של מאמרים :הקברניטים וראשי האוניברסיטאות באותן המדינות
קיוו ששיפור הדירוג במדדים הבין-לאומיים (דירוג זה נקבע לפי מספר הפרסומים
בכתבי עת מובילים) יעלה את יוקרתה של המדינה ויגביר את כושר התחרות שלה.
הגידול במספר המוסדות האקדמיים ובמספר מסלולי הלימוד הצריך השקעות גדולות.
על מנת לצמצם את ההוצאות השוטפות העלו הממשלות באותן המדינות את שכר הלימוד,
הגדילו את מספר התלמידים שכל מרצה הנחה ,עודדו גיוס של מרצים זמניים חסרי ניסיון
ודרבנו את האוניברסיטאות להסתייע בשיטות לימוד המאפשרות לחסוך כסף (כמו למשל
הרצאות באולמות גדולים וקורסים מקוונים) .בד בבד הן עודדו את הקמתם של מוסדות
אקדמיים פרטיים ,כאלה שתקציבם התבסס על תרומות ועל שכר לימוד גבוה אשר שילמו
משפחותיהם העשירות של הסטודנטים .הצמיחה המהירה של המוסדות האקדמיים
הפרטיים הדירה אוכלוסיות שלמות מתחום ההשכלה הגבוהה והגדילה עוד יותר את
הפערים באיכות ההשכלה ובאיכות ההוראה (את הסטודנטים במוסדות הציבוריים
לימדו מרצים שעיקר הכשרתם הייתה למחקר ולא להוראת הדיסציפלינה) .שתי הדרכים
האלו להתמודדות עם הגידול בביקוש להשכלה גבוהה – הוספת מסלולי לימוד במוסדות
האקדמיים הקיימים וצמיחת המוסדות האקדמיים הפרטיים – נתפסו באותן המדינות
כאמצעי להגברת התחרותיות הכלכלית והטכנולוגית של המדינה (.)UNESCO, 2014
מגמות דומות אפיינו גם את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל .עם קום המדינה
היו בישראל שני מוסדות אקדמיים – הטכניון והאוניברסיטה העברית .בשנות החמישים
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והשישים של המאה ה 20-גדלה מאוד אוכלוסיית המדינה ,ובהתאם לכך גבר הביקוש
להשכלה גבוהה ולתארים אקדמיים .מדינת ישראל הקימה שש אוניברסיטאות
מחקר בזו אחר זו :אוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת בר-אילן ,אוניברסיטת חיפה,
אוניברסיטת בן גוריון ,מכון ויצמן והאוניברסיטה הפתוחה .בשנות התשעים הוחלט
להקים מכללות ציבוריות מתוקצבות ,כמו גם להנהיג אקדמיזציה בסמינרים להכשרת
מורים .החלטות אלו נועדו להגביר את הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות
רחבות בפריפריה .את כל המוסדות האקדמיים מתקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב
(ות"ת) ,וכולם נתונים לפיקוח של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) .יש לציין שהמל"ג
מפקחת גם על המכללות האקדמיות הפרטיות אשר המדינה אינה מתקצבת .הפיקוח
והתכנון נעשים באמצעות קביעת אמות מידה וכיווני התפתחות (עמידה באלה נדרשת
כדי לקבל אישורים לפתיחת מוסדות חדשים ותוכניות לימוד חדשות) .שיפור איכות
ההוראה במוסדות האקדמיים הוא אחד היעדים שנקבעו בתוכנית החומש של ות"ת
לשנים תשע"ז-תשפ"ב .כמו כן הוקם צוות בין-משרדי שמטרתו היא לקדם את ההוראה
והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה (לידור ,טלמור ,פייגין ,פרסקו וקופרמינץ;2013 ,
מל"ג2017 ,ב; .)Hativa & Goodyear, 2002

הכשרת סגלי הוראה במוסדות אקדמיים בעולם
במרבית מדינות אירופה רוב המוסדות האקדמיים משקיעים בעיקר במחקר וממעטים
להכשיר את חברי הסגל בהם לתפקידי הוראה ( .)Rosado Pinto, 2008אף שהמרצים
אינם נדרשים ללמוד ולהוכיח כישורי הוראה ,בשנים האחרונות מתחזקת ההבנה כי
גישה זו משמרת שיטות הוראה ישנות – כאלו אשר אינן רלוונטיות לתחומי העניין של
הסטודנטים ואינן מפתחות את הידע שלהם ( .)Pleschová et al., 2012הבנה זו ,כמו גם
הדרישה של הנציבות האירופית לשפר את איכות ההוראה באוניברסיטאות (European
 ,)Commission, 2013; Gibbs & Coffey, 2004הביאו להנהגת תוכניות הכשרה
משמעותיות בבריטניה ,בנורבגיה ,בסרי לנקה ובמדינות אחרות .היקף הלימודים
בתוכניות אלו הוא  120עד  500שעות לימוד ,וההשתתפות בהן היא תנאי לקבלת קביעּות
( .)Gibbs & Coffey, 2004להלן מוצגות שתי תוכניות הכשרה כאלו (תוכנית של מוסד
אקדמי ותוכנית לאומית) ,ולאחר מכן מוצגים ממצאי מחקרים בנושא התועלת של
תוכניות להכשרת מרצים להוראה.
באוניברסיטת הלסינקי המרצים אינם חייבים להשתתף בתוכנית ההכשרה
להוראה; ההשתתפות בתוכנית היא וולונטרית ,ושיעורי הנשירה ממנה אפסיים .אף
שבאוניברסיטה פועל מרכז מחקר ופיתוח בנושא ההשכלה הגבוהה אשר מופקד גם על
תוכניות ההכשרה בה ,בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה יש מחלקות עצמאיות שלה
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המציעות קורסים בסיסיים להכשרת מרצים להוראה (Postareff, Lindblom-Ylänne,
 .)& Nevgi, 2007האוניברסיטה מציעה שלוש רמות של הכשרה .הרמה הראשונה
היא קורס בסיסי של  .)ECTS 10-12( ECTS1קורס בסיסי זה נועד להקנות ללומדים

את היסודות הדרושים לתכנון קורס ,להוראתו ולהערכת הלמידה של הסטודנטים.
הלימודים בקורס הבסיסי נמשכים ארבעה עד שישה חודשים ,ואחת ממטרותיהם היא
להקנות למרצים "גישה מוכוונת סטודנט" .הרמה הבאה של ההכשרה היא קורס אשר
נמשך שנה ( .)ECTS 30קורס זה נועד לשפר את ההבנה של מהות ההוראה ולהרחיב
את תשתית החשיבה הפדגוגית .בקורס זה המרצים משתתפים בסדנה מעשית קצרה
(פרקטיקום) ,צופים בהוראה של עמיתיהם ומקבלים משוב ממומחה להוראה שלהם.
לאחר השתתפות בקורס הבסיסי ובקורס הארוך יותר המרצים יכולים ללמוד בקורס
אשר נמשך שנתיים ( )ECTS 70ומתקיים במוסד הלימודים שלהם ובמוסד אקדמי נוסף.
על המשתתפים בקורס זה לערוך מחקר העוסק בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה.
בסלובניה פועלות ארבע אוניברסיטאות .רק באחת מהן המרצים נדרשים להציג
תעודה המעידה על השתתפותם בתוכנית הכשרה להוראה (,)Aškerc & Kočar, 2015
ואילו בשלוש האחרות הם רק נדרשים להציג "הרצאה לדוגמה" .בשנים האחרונות
הוחלט לפתח תוכנית להכשרת מרצים להוראה .הלימודים בתוכנית אורכים  40שעות,
ההשתתפות בה וולונטרית ,ומספר המשתתפים קטן .בתוכנית ההכשרה נלמדים
נושאים דוגמת רטוריקה ,למידה מקוונת ,עבודת צוות והערכת הלמידה של סטודנטים.
בסקר מקוון שהשתתפו בו  511אנשי אקדמיה סלובנים ,נמצא כי כמחציתם לא השתתפו
בתוכנית הכשרה כלשהי וחסרים את הידע הפדגוגי המינימלי (שם) .שיעורי ההשתתפות
בתוכנית ההכשרה היו נמוכים יותר בקרב מרצים מתחומי ההנדסה ומדעי החיים וגבוהים
יותר בקרב מרצים מתחומי החינוך ומדעי החברה .לדברי המרצים שהשתתפו במחקר,
לא תמיד ההשתתפות בקורסים בנושאי חינוך מקנה את הכישורים הנדרשים להוראה
באקדמיה .אותם המרצים טענו כי השתתפות בתוכנית הכשרה להוראה והתנסות
קודמת בהוראה חיוניות במסלולי לימוד על-תיכוניים ובתוכניות לתארים נמוכים (כמו
למשל לימודי הנדסאים) יותר מאשר למרצים המלמדים בתוכניות לתארים מתקדמים
(כמו למשל לימודי דוקטורט) .לדעת המשיבים ,אין חשיבות להכשרה כזו בהקשר של
שיתוף פעולה בין-לאומי עם עמיתים ממוסדות אחרים בחו"ל.

1

 ,ECTSאו השיטה האירופית לצבירה והעברה של ניקוד אקדמי ,הוא תקן אחיד המשמש להשוואה בין
הישגיהם האקדמיים של סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה במדינות האיחוד האירופי ובמדינות
המשתפות פעולה עם האיחוד.
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היעילות של תוכניות ההכשרה להוראה
במחקרים המעטים שבחנו את היעילות של תוכניות להכשרת מרצים להורות באקדמיה,
בדרך כלל נמצא כי להשתתפות בתוכניות אלו יש תרומה חיובית לאיכות ההוראה
( .)Rust, 2000מרצים חדשים מתקבלים למוסדות אקדמיים על סמך ההתמחות שלהם
בלימודי הדוקטורט; חלק מהמרצים כבר רכשו מוניטין והפכו מומחים בתחומם עוד
לפני שהחלו ללמד במוסד האקדמי (כמו למשל שופטים אשר מוזמנים ללמד בפקולטה
למשפטים) .המועמדים להשתתף בתוכניות ההכשרה להוראה יוצרים קבוצה הטרוגנית
למדי ,כיוון שהם מגיעים מסביבות ארגוניות ותרבותיות מגוונות .לכל אחד מהמועמדים
יש ציפיות אחרות מתוכנית ההכשרה (התוכנית הרשמית והתוכנית הבלתי-רשמית) :יש
מועמדים אשר מעוניינים במידע על אודות הנהלים והשגרה הארגונית ,ואילו אחרים
מעוניינים להכיר את מערכות היחסים הבין-אישיות בארגון .כל תוכנית הכשרה חייבת
להתחשב בשני מוקדי הציפיות האלה ( .)Hodkinson & Taylor, 2002קיימים הבדלים
בין המועמדים גם בצורכי ההתמחות בהוראה :לאחדים יש ניסיון קודם בהוראה ,ואילו
אחרים לא לימדו מעודם .בבריטניה נמצא כי ההשתתפות בתוכנית הכשרה מסייעת
למרצים מומחים למתן את הציפיות הגבוהות שהיו להם במקומות עבודתם הקודמים,
כמו גם להתאים את כישוריהם לצרכים ולמתכונת ההוראה והלמידה במוסד האקדמי.
עוד נמצא שההכשרה מקנה למרצים ביטחון בשיטות ההוראה שלהם ,מאפשרת
מעבר ל"הוראה מוכוונת סטודנט" ומעודדת התבוננות רפלקטיבית אשר מקדמת את
השתלבותם במוסד האקדמי (.)Butcher & Stoncel, 2012
התועלת של דגמים אחדים להכשרת מרצים להוראה נבחנה במחקר שנערך
באוניברסיטת הלסינקי ( .)Postareff et al., 2007באותו המחקר נמצא כי תהליכי
השינוי היו איטיים ,ובתחילת ההכשרה אף חלה נסיגה מסוימת בקרב המרצים .עוד נמצא
שהמשתתפים הפיקו תועלת מעצם המפגש עם מרצים מפקולטות אחרות ,וגם חשו כי
הידע והניסיון שלהם התרחבו .במחקר מעקב שנערך לאחר שלוש שנים (Postareff,
 ,)Lindblom-Ylänne, & Nevgi, 2008מצאו החוקרות כי חל שיפור בתחושת
המסוגלות העצמית ובתפיסת ההוראה של המרצים אשר לא הסתפקו בקורסי ההכשרה
הבסיסיים והמשיכו ללמוד .החוקרות סבורות כי נחוצות תוכניות הכשרה מתמשכות
שיתמקדו בשינוי עמדותיהם של המרצים יותר מאשר בשיטות ההוראה שלהם.
במחקר אחר בחנו גיבס וקופי ( )Gibbs & Coffey, 2004את השפעת ההכשרה להוראה על
מיומנויות ההוראה של המרצים ,את התפתחות תפיסת ההוראה והלמידה שלהם ואת השינויים
אשר חלים בדפוסי הלמידה של הסטודנטים שהם מלמדים .מחקר בין-לאומי מקיף ומבוקר זה
נערך במשך שלוש שנים ב 22-מוסדות אקדמיים בשמונה מדינות; הלימודים בתוכניות ההכשרה
להוראה באותם המוסדות ארכו בין  60ל 300-שעות .נמצא כי חל שיפור בשיטות ההוראה של
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המרצים (לפי דיווחי הסטודנטים שהם לימדו) .כמו כן נמצא כי ההכשרה גרמה לכך ש"הוראה
מוכוונת מרצה" התחלפה ב"הוראה מוכוונת סטודנט" (בניגוד להוראה בקבוצת הביקורת).
היבט נוסף של ההכשרה להוראה הוא השימוש בתקשורת מקוונת .במחקר שנערך
בהולנד ( )Rienties, Brouwer, & Lygo-Baker, 2013נמצא כי בתום תוכנית ההכשרה
כל המשתתפים בה שיפרו את ידע התוכן הפדגוגי-טכנולוגי שלהם ( ,)TPACKהשתמשו
יותר בהוראה מקוונת וחששו פחות לעשות שימוש בהוראה כזו .אותם המרצים לא
לימדו בגישה של "הוראה מוכוונת מרצה" :אולי הדבר נבע מכך שרובם היו בעלי ניסיון
רב בהוראה באקדמיה ,ואולי הוא נבע ממאפייני הטכנולוגיה ודרכי ההוראה שלה .מכלול
הממצאים מחזק את התפיסה שהכשרת מרצים להוראה לא רק מקנה להם יסודות
בסיסיים של הוראה ,אלא גם משנה את סגנון ההוראה ועושה אותו ל"מוכוון סטודנטים"
יותר מאשר כזה המתמקד במסירת ידע ושינונו.

מצב ההכשרה בישראל
קבלה וקידום של אנשי סגל
על מנת להיות מרצה במוסד אקדמי בישראל נדרש מהמועמד להיות בעל תואר שלישי
ממוסד אקדמי מוכר ,ורוב המוסדות מצפים שהמועמד יהיה לאחר לימודי פוסט-
דוקטורט .ההתמקדות של המוסדות האקדמיים היא בניסיון המחקרי של המועמד,
לא בהתמחותו בהוראה .במערכת ההשכלה הגבוהה יש ארבע דרגות אקדמיות (מרצה,
מרצה בכיר ,פרופסור חבר ופרופסור מן המניין); הקריטריונים לקידום הם מחקר
אקדמי ,איכות הוראה ,פעילות במוסד האקדמי ופעילות למען הקהילה .ככל שהקידום
הוא לדרגה אקדמית גבוהה יותר ,המשקל היחסי של המחקר בהחלטה גבוה יותר.
המדדים העיקריים למחקר האקדמי הם פרסום מאמרים בכתבי עת שפיטים ובספרי
עיון ,הצגת מחקרים של המרצה בכנסים ,פעילות מחקר אקטואלית שלו ומענקים שהוא
קיבל לצורך מחקר .הקריטריונים לקידום של חברי סגל אקדמי בכיר במכללות שונים
במעט מאלה הנהוגים באוניברסיטאות ,והם מייחסים משקל רב יותר לאיכות ההוראה
ולתרומה לקהילה (בד בבד עם הישגים מחקריים ומקצועיים) (מל"ג.)2014 ,
תוכניות לקידום ההוראה של מרצים
ברוח ההנחיות של המועצה להשכלה גבוהה יש בכל מוסד אקדמי מרכז לקידום הוראה.
בסקר שערכה חטיבה ( ,)2010היא מצאה כי קיימת שונּות רבה בין המרכזים אשר נובעת
מהבדלים בגודל ובאופי של המוסד האקדמי .חלק מהמרכזים הללו פועלים בתקציב
מצומצם וללא סגל של ממש ,ואילו במרכזים אחרים יש תשתית רחבה ִומגוון רחב
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של תוכניות .הסקר הצביע על קיומם של קורסים דידקטיים רבים ומגוונים ,ימי עיון,
סמינרים מחלקתיים ,קורסים מצולמים ,קורסי הכשרה למרצים חדשים ,הדרכות חד-
פעמיות למרצים חדשים והדרכות למרצים ותיקים ,מתן פרסים למרצים מצטיינים וכן
הלאה .למרכזי הוראה רבים יש אתר אינטרנט המציע חומרים דידקטיים ,ולעיתים גם
כתב עת המפרסם ספרות מקצועית .דוגמה לכך היא כתב העת על הגובה שנוסד בשנת
 2002ומפרסם מאמרים מקצועיים בנושא ההוראה באקדמיה.
אחד האמצעים העיקריים לבקרת איכות ההוראה ולשיפורה הוא עריכת סקרים
הבוחנים את שביעות הרצון של סטודנטים מקורסים שהם לומדים בהם .אמצעי זה
מספק למוסד האקדמי מידע המאפשר לו להחליט אם להמשיך להעסיק מרצים
ששביעות הרצון מהם נמוכה .סקרי הוראה פופולריים מאוד ,אבל הם אינם רלוונטיים
למאמר הנוכחי .על מנת להבין את השפעת פעולתם של המרכזים לקידום הוראה בדקנו
ֵאילו תוכניות להכשרת מרצים חדשים וותיקים פועלות במוסד האקדמי .מידע זה נדרש
לנו כדי להציע תוכנית חדשה בתחום של הכשרת מרצים להוראה.
נתונים באשר לתוכניות להכשרת מרצים להוראה
על מנת לקבל נתונים מעודכנים על אודות היקף ההכשרה להוראה של מרצים המלמדים
באוניברסיטאות ובמכללות בישראל ,הסתייענו בשלושה סוגי מקורות( :א) ניירות עמדה
והחלטות של המועצה להשכלה גבוהה; (ב) תכנים רלוונטיים המופיעים באתרי האינטרנט
של כמה מוסדות אקדמיים; (ג) סקר טלפוני ואינטרנטי שהמשתתפים בו היו ראשי
מרכזים לקידום הוראה ב 10-מתוך  62מוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מל"ג2017 ,א)
ובשלושה מוסדות להשכלה גבוהה באירופה .על מנת לייצג בסקר את כל סוגי המוסדות
האקדמיים בחרנו באמצעות דגימת אשכולות שתיים מתוך תשע האוניברסיטאות
במגוון פקולטות ומאפשרים ללמוד לתואר ראשון,
שבארץ (באלו הלימודים מתקיימים ִ
שני או שלישי) ,שלוש מתוך  32מכללות אקדמיות המאפשרות לימודים לתואר ראשון
ולתואר שני ,ארבע מתוך  21מכללות אקדמיות לחינוך ומכללה פרטית (לא מתוקצבת)
אחת .המוסדות הספציפיים נבחרו בדרך של דגימה לא אקראית (דגימת נוחּות) ,כמו גם
שלושה מרכזים לקידום הוראה הפועלים באוניברסיטאות באירופה שאנו מקיימים קשר
ישיר עימן .בסקר הטלפוני והאינטרנטי פנינו לראשי מרכזים לקידום ההוראה ושאלנו
אותם את השאלות הבאות :אילו סוגי הכשרה ניתנים במרכז? למי תוכניות ההכשרה
מיועדות? האם בסיום ההכשרה ניתנת תעודה? האם המוסד האקדמי שהם עובדים בו,
קולט רק מרצים בעלי רישיון הוראה?
טבלה  :1נתונים על אודות תוכניות להכשרת מורים בישראל ובאירופה
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תעודה
או רישיון
תעודה
תעודה

חובה או רשות
רשות
רשות

רשות

למי מיועד
כלל הסגל
והמתרגלים
כלל הסגל
והמתרגלים

סוגי הכשרה
קורסים וסדנאות במהלך השנה
אשר מותאמים לצורכי הסגל
פיתוח קורסים המבוססים על
מודל חדשני והתאמתם להוראה
חדשה
פיתוח קורסים המבוססים על
מודל חדשני והתאמתם להוראה
חדשה

מחלקות במרכז לפיתוח
מקצועי

מרכז לפיתוח סגל ההוראה
ומתרגלים

מרכז לפיתוח סגל ההוראה
ומתרגלים

מרכז לפיתוח סגל ההוראה
ומתרגלים

המוסד

אוניברסיטה
בסקוטלנד

אוניברסיטה
בפולין

אוניברסיטה
באירלנד

אין

אין

תעודה

כלל הסגל
והמתרגלים
כלל הסגל

מכללה

רשות

אוניברסיטה
א’ בישראל

פרטית

במנהל ההוראה,
ממונים ִ
ראשי החוגים ,אחראים על
מובנֹות
המרצים .אין סדנאות ְ
או תוכניות התערבות

מרכז לקידום ההוראה

בחינת סקרי הוראה והעברת
הממצאים לראשי החוגים

סדנאות הוראה בסיסיות וסדנאות
נושא (הערכה ,קול ,הוראה
בכיתות גדולות) .ליווי אישי של
כ 15-מרצים בשנה

כלל הסגל
ותלמידי
המחקר
אשר
מסייעים גם
בהוראה

חובת
השתתפות
בסדנאות
אוריינטציה
בתחילת השנה
ובסדנאות
ההוראה
הבסיסיות

הכשרת הסגל החדש

אוניברסיטה
ב' בישראל

מכללה

להכשרת
מורים

מרכז לקידום ההוראה

 פיתוח הסגל האקדמיבמכללה

(דגש על סימולציות)

 ליווי אישי וטיפול בגורמיםלבעיות משמעת

 חדשנות וטכנולוגיהבהוראה

 -פרויקטים בין-לאומיים

סדנאות הוראה בסיסיות וסדנאות
נושא (הערכה ,קול ,הוראה
בכיתות גדולות)
אפשרות לייעוץ אישי

כלל הסגל

 כניסה לשיעורים של כל המרצים כלל הסגלומדריכים
 תצפית ,הערכה ודוח משובפדגוגיים
 אימון אישי לשיפור ההוראה בתחילת השנה :סדנאות לסגלחדש (חובה) ולסגל ותיק (רשות)
– סדנה בת יומיים העוסקת
ב 11-נושאים (כמו למשל סדנת
אוריינטציה והערכה מעצבת)
 באמצע הסמסטר :משוב אישי סדנאות נושא שמלמדים מרציםאורחים או מרצים מהמכללה
(בניית מבחנים ,מומחיות המרצה,
מדידה והערכה)
 סדנה בנושא "איך לאתגרחשיבה של סטודנטים"
 סדנה לסגל בנושאי משמעת,העתקות ו"איך הסטודנטים
לומדים" (איך דור ה y-לומד
ואיך מתמודדים איתו?)

חובת
השתתפות
בסדנאות
אוריינטציה
בתחילת השנה
ובסדנאות
ההוראה
הבסיסיות
אין תקנון
מחייב.
יש חובת
השתתפות
לסגל חדש
בסדנאות
אוריינטציה
בתחילת השנה
ובסדנאות
ההוראה
הבסיסיות

אין

אין

אליעזר יריב ,הדס שלי-הובר

רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
27

רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
28

במרכז סוגי הכשרה
מחלקות
לפיתוח מקצועי

המוסד

 סדנאות בנושאי פיתוחאקדמי ,הערכת הוראה
ולמידה ,תכנון והערכה של
קורסים ותוכניות ,מחקר
בנושא ההוראה

 התפתחות מקצועית שלמנהלים אקדמיים

 פיתוח מיומנויות הוראהשל המרצים

מכללה
ציבורית

דיגיטליים וטכנולוגיה
מתקדמת

בפיתוח קורסים
וביישום דרכי הוראה
חדשניות המתבססות
על אמצעים

 עזרה בפיתוחקורסים היברידיים,

מקצועי מתמשך של
ההוראה באקדמיה

 -תשתית לפיתוח

מכללה
טכנולוגית

 -פיתוח סגל

 -סימולציות

 -טכנולוגיות

 -הערכה

 עידוד ותמיכה בחקרובמחקר בנושאי הוראה
ולמידה .מסגרת ההכשרה
מאפשרת למרצים לבחון
באופן שיטתי את עשייתם
 הכשרה שנתית בהיקף של 50שעות בשנה – תוכנית
להתחדשות במקצועות
ההנדסה וללימוד שיטות
הוראה חדשניות
 הכשרת סגל לתפקידיםבמרכז ההוראה

למי מיועד
כלל הסגל

כלל הסגל,
מתרגלים
וסטודנטים

חובה או רשות

תעודה
רישיון

אישור
השתתפות
ממרכז
ההוראה

חובת השתתפות אין
לסגל חדש
בסדנאות
אוריינטציה .כלל
הסגל משתתף
בסדנאות (באופן
המותאם לצרכיו)
פעם בשנה לפחות

חובת השתתפות
לסגל חדש
בסדנאות
אוריינטציה
ובשתיים-
שלוש סדנאות
בסיסיות .כלל
הסגל משתתף
בסדנאות (באופן
המותאם לצרכיו)
פעם בשנה לפחות

/

הכשרת הסגל החדש

יחידה לפיתוח כלל
הסגל במכללה
(כוללת חמישה
אנשים)

מרכז אחד

מכללה
ציבורית

מכללה
להכשרת
מורים

(הכולל מרכז
לסימולציות) ויחידה
נפרדת לטכנולוגיה

 הערכה ,הדרכה ופיתוח שלהסגל
 -הדרכות וליווי אישי

 המרצים “מעביריםסדנאות” באופן וולונטרי
 הערכה חלופית הרצאות של היחידהלטכנולוגיה

כלל הסגל

כלל הסגל

חובת השתתפות
לסגל חדש
בסדנאות
אוריינטציה
ובשתיים-
שלוש סדנאות
בסיסיות .כלל
הסגל משתתף
בסדנאות (באופן
המותאם לצרכיו)
פעם בשנה לפחות
חובת השתתפות
לסגל חדש
בסדנאות
אוריינטציה
ובשתיים-
שלוש סדנאות
בסיסיות .כלל
הסגל משתתף
בסדנאות (באופן
המותאם לצרכיו)
פעם בשנה לפחות

אישור
השתתפות
ממרכז
ההוראה

קבלת
תעודה וגמול
השתלמות
בתנאים
מסוימים
בלבד
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מכללה
להכשרת
מורים

מכללה

להכשרת
מורים

מרכז מכללתי הכולל
ארבעה אנשי צוות,

יחידה טכנולוגית
נפרדת

מרכז לפיתוח מקצועי
הכולל כמה יחידות
נפרדות :חדשנות
וטכנולוגיה ,יחסים
בין-לאומיים ,למידה
מבוססת פרויקטים
()PBL
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התמונה העולה מהסקר היא שיש מודעּות רבה לצורך בפיתוח מקצועי של מרצים ,אבל
הפעילויות אשר נערכות לשם כך במוסדות להשכלה גבוהה הן מעטות וחלקיות .בכל
האוניברסיטאות והמכללות שהשתתפו בסקר ,אכן פועל מרכז לפיתוח מקצועי של
מרצים .בכולן מפתחים תוכניות לסגל חדש הכוללת סדנאות התאקלמות (אוריינטציה),
מובנֹות שהמרצים חייבים להשתתף בהן בשלוש השנים הראשונות
כמו גם סדנאות ְ
מפתח
ֵ
לעבודתם במוסד האקדמי (מל"ג .)2018 ,עוד נמצא בסקר שכל מרכז הוראה
תוכניות לכלל הסגל המותאמות לצרכים הספציפיים של המוסד האקדמי או של הסגל:
סדנאות למתרגלים ,סדנאות העוסקות בהכרת טכנולוגיות למידה ובשימוש בטכנולוגיות
האלו במהלך ההוראה בקורסים ,פיתוח של מתודת ליווי אישי למרצה (הליווי כולל
צפייה בשיעורים של המרצה כדי לבדוק את הגורם לבעיות משמעת) ,הנחיה של המרצה
וכן הלאה .מהסקר עולה כי כל המוסדות האקדמיים עורכים סקרי משוב תקופתיים
בקרב הסטודנטים (בהתאם לדרישות המל"ג) .את הסקרים האלה – שנועדו לשפר את
ההוראה ,כמו גם למטרות מנהליות (קידום או הפסקת עבודה של מרצים) – אי-אפשר
להגדיר כמתכונת של הכשרה ,ולכן החלטנו לא לבחון אותם במאמר.
עוד נמצא בסקר שבכמה מהמוסדות האקדמיים מתקיימות סדנאות בנושאי
במגוון
טכנולוגיה מתקדמת :הדמיות (סימולציות) ,הדרכה בהכנת קורסים פעילים ִ
מתודות (כמו למשל למידה מבוססת פרויקטים) וכן הלאה .רק במוסד אקדמי אחד
הוכנה השנה תוכנית הכשרה מקפת :במהלך חמש השנים הבאות מרצים חדשים יידרשו
להשתתף בחלק מהסדנאות (גם חברי הסגל הבכיר יוכלו להשתתף בהן ,אם יבחרו
בכך) .רוב מרכזי הפיתוח אינם מעניקים תעודת השתתפות למשתתפים בתוכניות
ההכשרה ,ובאף אחד מהמוסדות האקדמיים אין תוכנית הכשרה מלאה (כפי שקיים
למשל באוניברסיטת הלסינקי) .רק בשני מוסדות ניתנת תעודה למשתתפים בסדנה,
אך היא אינה מקנה זכות לקבלת גמול השתלמות (באחד מהמוסדות שהשתתפו בסקר,
ניתן גמול השתלמות אם יש  15משתתפים קבועים לפחות בסדנה הנמשכת  30שעות).
המוסדות האקדמיים בחו"ל שהשתתפו בסקר ,מעניקים תעודה רשמית למשתתפים
בתוכנית ההכשרה.

אתגרים בהכשרת סגל חדש במוסדות להשכלה גבוהה
ֵאילו תכנים ומיומנויות האקדמיה אמורה להקנות ללומדים בה בתקופה הנוכחית,
תקופה המתאפיינת בהתפתחויות טכנולוגיות וכלכליות מהירות? ההתיישנות המהירה
של הידע הקיים מקשה להעריך ֵאילו תחומי התמחות יהיו נחוצים לבוגרי האקדמיה
במהלך עשרות שנות הקריירה שלהם .בשנים האחרונות גוברת ההכרה כי נוסף על הידע
הדיסציפלינרי יש להקנות לצעירים גם כלים והתנסויות שיסייעו להם לפתח קריירה
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ולהתמודד עם מציאות המשתנה בהתמדה .על מנת להתפתח אישית ומקצועית בוגרי
האקדמיה חייבים להמשיך ללמוד במהלך החיים (אלט ורייכל .)2018 ,לשם כך על
המרצים לעודד את תלמידיהם לקרוא ספרות מקצועית ומדעית ולהתעדכן בהתמדה
בהתפתחויות רלוונטיות .קוזמינסקי וקלויר ( )2010טוענות שעל המרצים להבין לומד
עצמאי מהו ,להכיר את רכיבי ההכוונה העצמית ללמידה (הוברPintrich, 2000a, ;2017 ,
 )2000b; Zimmerman, 2000וללמוד כיצד מתודות מסוימות יכולות לעזור ברכישת
הרכיבים האלה.
עוד מתברר שלא די בהקניית ידע וכישורים טכניים ומדעיים .על מנת לתפקד בהצלחה
הבוגרים צריכים לפתח גם מיומנויות "רכות" דוגמת מנהיגות ,חשיבה ביקורתית,
תקשורת ,התנסחות בכתב ובעל-פה ,קבלת החלטות ועבודת צוות (;Cappelli, 2015
 .)Jackson, Lower, & Rudman, 2016את הכישורים האלה אפשר להקנות בלימודים
האקדמיים ,ועל המוסד האקדמי להכשיר את המרצים ללמדם כהלכה.
היבט נוסף של הכשרת מרצים הוא עיצוב התפיסות ושיטות ההוראה שלהם .בארבעים
השנים האחרונות מחקרים רבים בחנו את ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה
אחר התועלת של דרכי
( .)Barnett & Guzmán-Valenzuela, 2017חוקרים עוקבים ַ
הוראה למיניהן (Abdullah & Majid, 2016; Güneş, 2018; Mangram, Haddix,
Ochanji, & Masingila, 2015; Onivehu, Adegunju, Ohawuiro, & Oyeniran,
 )2018; Popescu, 2015; Turissini, 2017ובוחנים אם גישת ההוראה של המרצים
"מוכוונת מרצה" או "מוכוונת סטודנט" ( .)Ginns, Kitay, & Prosser, 2008הוראה
מוכוונת מרצה היא חד-סטרית :הסטודנטים נתפסים כדמויות פסיביות אשר אמורות
להפנים את המידע העובדתי שהמרצה מציג .לעומת זאת בהוראה מוכוונת סטודנט
המרצה מעודד את הסטודנטים ללמוד באופן פעיל ולהפיק את הידע בעצמם (Kember
 .)& Kwan, 2000צ'י וְ ויילי ( )Chi, 2009; Chi & Wylie, 2014הרחיבו את ההבחנה
הזו ומיינו את הלמידה לפי מידת הפעילות של הסטודנטים במטלות אשר הם מבצעים
(( :)ICAP frameworkא) בפעילות פסיבית הסטודנטים רק קולטים מידע (כמו למשל
בדרך של שמיעת הרצאה או צפייה במצגות ובסרטים) ,ואין מעורבות נוספת שלהם
בחומרי הלימוד; (ב) בפעילות אקטיבית הסטודנטים מבצעים פעולות מוטוריות (כמו
למשל בחירת טקסטים ,סימונם וגזירתם); (ג) בפעילות קונסטרוקטיביסטית (כמו
למשל בלמידת עמיתים) הסטודנטים מצרפים לחומרים הנלמדים רעיונות משלהם כדי
לקבל תוצר חדש ,כמו למשל "מפת מושגים"; (ד) בפעילות אינטראקטיבית הסטודנטים
דנים יחדיו בחומרי הלימוד ומגבשים ביחד הבנה ותוצרים משלהם.
האם שיטות הוראה אשר מעודדות למידה פעילה עדיפות על אלו המעודדות למידה
סבילה (פסיבית)? השאלה הזו מעסיקה חוקרים רבים ,ומתן תשובה מפורטת לה חורג
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מתחום הדיון של מאמר זה .דומה כי למידה פעילה מגבירה את העניין והמוטיבציה של
הסטודנטים ,אבל אינה משפרת בהכרח את ההישגים והציונים שלהם בהשוואה לאלה
המתקבלים לאחר למידה פסיבית .הממצאים אינם חד-משמעיים ומושפעים מדרכי
ההערכה ,ממתווה התוכניות וממשתנים רבים נוספים (& Cameron, 2015; Revell
.)Wainwright, 2009; Seifert, Bowman, Wolniak, Rockenbach, & Mayhew, 2017
גם שיקולים מעשיים משפיעים על דרכי ההוראה ותוצאותיהן :כיוון שלרשות המרצים
במגוון שיטות ,הם נאלצים
לא עומדים משאבים בלתי-מוגבלים המאפשרים הוראה ִ
לבחור באלו אשר תועלתן רבה ועלותן מצומצמת (לפיכך הרצאה היא הדרך היעילה
ביותר ללמד קורס מבוא שמאות סטודנטים משתתפים בו) .האמונות של המרצה
והתנסותו האישית ,גורמים שללא ספק משפיעים על דרכי הוראתו (Fives & Buhel,
 ,)2008, 2014אינן מתבטאות תמיד בנסיבות המורכבות השוררות בכיתה (Guzmán-
 .)Valenzuela, 2013כך למשל ייתכן שמרצה אשר מאמין בהוראה פעילה ו"מוכוונת
ילמד בגישה היררכית ו"מוכוונת שליטה" ,כזו המתאפיינת בהקניה ובשינון של
סטודנט" ֵ
ידע ומיומנויות פשוטות למדי ( .)Ashwin, 2009בשל כך לעיתים קרובות נוצר פער בין
העמדות המוצהרות של המרצים לבין שיטות ההוראה בפועל (& Kane, Sandretto,
 .)Heath, 2002דומה אפוא כי נחוצה תוכנית מקפת ושיטתית להכשרת סגלי הוראה ,כזו
אחר היעילות של המרצים ,של שיטות ההוראה ושל איכות הלמידה של
שתאפשר לעקוב ַ
הסטודנטים (.)McKeown & Ercikan, 2017

התוכנית להכשרת סגל חדש
התוכנית שאנו מציעים תימשך שנתיים ותכלול ארבע יחידות לימוד :כל יחידה תילמד
במשך  30שעות ,בסך הכול  120שעות .נוסף על התוכנית הזו ובהתאם להנחיות המל"ג
( ,)2015תתקיים בכל מוסד אקדמי סדנת אוריינטציה למרצים החדשים אשר אמורים
ללמד בו .אנו מאמצים את הגישה הקונסטרוקטיביסטית ומציעים להקנות למרצים
החדשים ִמגוון של כלים פדגוגיים ,כאלה שיאפשרו להם לקנות דעת ולהיות לומדים
עצמאיים.
התוכנית המוצעת מיועדת למרצים חדשים בלבד ,והיא בגדר נקודת זינוק לאלה
שיתחילו ללמד במוסד האקדמי בשנים הבאות .איננו עוסקים במאמר זה בהשתלמויות
ובהכשרות הניתנות במוסדות האקדמיים למרצים הוותיקים (ראו טבלה  .)1החלטתנו
נובעת מההבנה שאלפי המרצים הוותיקים מהווים קבוצה הטרוגנית (קיימים הבדלים
ביניהם בוותק בהוראה ובשיוך המוסדי) .למרצים האלה יש ניסיון מקצועי ,ואת
תפיסותיהם באשר לדרכי עבודתם קשה לשנות .מרצים אלה מהווים את "דור המדבר",
והם משתלמים במידה כזו או אחרת בתוכניות ההכשרה הקיימות .לעומת זאת קבלת
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קבוצה הומוגנית של מרצים חדשים ,ללא הכשרה וללא ידע קודם ,מאפשרת להבנות
את הידע וההתנסות שלהם באופן שיטתי ומקצועי .אנו מאמינים כי אימוץ תוכנית כזו
יאפשר להכשיר את הדורות הבאים של המרצים ולשפר את איכות ההוראה באקדמיה
הישראלית.
תהליך ההכשרה אמור להוביל להשתלבות (סוציאליזציה) ארגונית משמעותית של
הסגל החדש במוסדות האקדמיים .לשם כך על תוכנית ההכשרה להיות גנרית ,שיטתית
וכוללת (הוליסטית) .תוכנית גנרית מתאפיינת במבנה אחיד של רכיבי ההכשרה
ובהתבססותם על עקרונות שכבר יושמו במוסדות אחרים ובמדינות אחרות (Postareff
 ,)et al., 2007וזאת על מנת לאפשר ליווי מחקרי ושיפור מתמיד של התוכנית .בתוכנית
שיטתית כל יחידת לימוד מספקת את התשתית לקורסים מתקדמים יותר ולהתנסות
המודרכת .להכשרה המוצעת יש מבנה ,לוחות זמנים ,תכנים (אלה כוללים גם שלב של
הכנת תוצרי למידה) ושיטות להערכת איכות הלמידה .תוכנית כוללת (הוליסטית)
מתאפיינת בחיבור בין תאוריה לפרקטיקה ובעיסוק במכלול המאפיינים של המרצה
כדמות מלמדת ומחנכת .הגישה הכוללת קיימת גם ברמת המוסד האקדמי :המוסד
הקשר ביניהם ואת התרומה שלהם זה לזה.
מפגיש בין כל המרצים החדשים ומעודד את ֶ

מבנה התוכנית :עקרונות כלליים להכשרת סגל חדש
ברוח תפיסתו של אריסטו ,על תוכנית ההכשרה לכלול שלושה רכיבים (:)Shields, 2014
(א( תאוריה – העקרונות המוסריים ,הפסיכולוגיים והחינוכיים של ההוראה; (ב) ידע
מעשי ( – )praxisבאמצעותו מורים מתרגמים את התאוריה לדידקטיקה; (ג) קשר בין
הידע לבין מיומנויות ( – )techneיישום הכלים הנלמדים בתוכנית במצבים ספציפיים.
בהתבסס על ההגדרות של שולמן ( ,)Shulman, 1987הידע וההתנסות בתוכנית המוצעת
יכללו ארבע יחידות לימוד( :א) ידע על אודות הלומדים; (ב) ידע פדגוגי כללי (( ;)PKג)
ידע פדגוגי המאפשר הוראת תחום תוכן ספציפי (( ;)PCKד) התנסות מודרכת.
א .ידע על אודות הלומדים
בד בבד עם הגידול הגובר במספר הסטודנטים אשר נרשמים ללימודים אקדמיים ,גובר
גם הגיוון באוכלוסיית הסטודנטים (פוקס .)2015 ,גיוון זה מתבטא בהבדלים סוציו-
אקונומיים ,אתניים ובין-דוריים בין הסטודנטים .בהקשר הזה אלמוג ואלמוג ()2016
טוענים כי יחסם של סטודנטים בישראל מדור ה Y-ללימודים אקדמיים שונה מיחסם
של סטודנטים מהדור שקדם להם .לדבריהם ,רוב הסטודנטים פונים ללימודים גבוהים
כדי לרכוש ידע מקצועי שיאפשר להם להתפרנס ,והדבר מגביר את הלחץ על האקדמיה
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להתאים את התכנים הנלמדים לעלייה או לירידה בביקוש למקצועות ספציפיים .הכרת
מאפייני הלומדים תאפשר למרצים להתאים את שיטות ההוראה שלהם לקהל היעד
ולתכנים הנלמדים (הסגל .)2014 ,הקורס הסמסטריאלי בן  30השעות יעסוק באקדמיה
הישראלית ובשינויים המהירים שחלים בה; במאפיינים הסוציולוגיים והפסיכולוגיים של
הלומדים החדשים; ובהיבטים מגוונים של למידת מבוגרים (לזובסקי ,)2002 ,לרבות
הסיבות והתהליכים שגורמים ללמידה של נושאים ספציפיים להיות קלה או קשה.
ב .ידע פדגוגי כללי
ידע פדגוגי נועד להרחיב את ההבנה של מהות ההוראה ושל תשתית החשיבה הפדגוגית.
ידע זה עוסק בקשר שבין שיטות הוראה לבין איכות הלמידה של הסטודנטים ,מידת
המעורבות שלהם בלמידה והבנתם את הנושא הנלמד .נוסף על לימוד מושגים ורכישת
ידע ומיומנויות ,בתוכנית ההכשרה המרצים החדשים יִ למדו דרכים לטיפוח לומדים
עצמאיים .הכוונה עצמית בלמידה ( )SRL: Self-Regulated Learningהיא תהליך
דינמי ומעגלי .בתהליך זה תלמידים קובעים מטרות ללמידה ,מתכננים את עבודתם,
מפקחים על ביצועה ומעריכים אותה תוך כדי בחינה של רכיבים קוגניטיביים ,מטה-
קוגניטיביים ,מוטיבציוניים והתנהגותיים .הקניית מיומנויות אלו תורמת להכשרת
הלומד במאה ה( 21-הוברKramarski & Michalsky, 2015; Zimmerman ;2017 ,
 ,)& Schunk, 2011והיא כוללת ִמגוון של נושאים :פיתוח חשיבה (קוהאן-מס,)2014 ,
לימוד שיטות להוראה פרונטלית (הרצאה ,שימוש במצגות) ולהוראה מפעילה ,שימוש
באמצעים טכנולוגיים (קורסים מתוקשבים ,לוח חכם ,מחשב לוח [טאבלט]) ונושאים
נוספים (מישר-טל .)2014 ,בתוכנית ההכשרה יילמדו שיטות ללימוד מיומנויות אורייניות
(כמו למשל כתיבת חיבורים ,בניית טיעונים והבנה של רעיונות) ולא רק שינון של רעיונות
ונוסחאות ,יפותחו כישורים לוגיים מתקדמים ,תשופר יכולת ההתנסחות ,תילמד עבודה
בכלים שיתופיים ויטופחו מיומנויות "רכות" דוגמת הקשבה .הלומדים בתוכנית ירכשו
אמצעים לתקשורת יעילה בין המרצה לתלמידים (אברמוביץ' ונוצר ,)2014 ,עקרונות של
ניהול כיתה וטיפול בהפרעות (יריב )2014 ,ושיטות להערכת איכות הלמידה (אברמוביץ',
 .)2014הקורס הסמסטריאלי בנושא זה יהיה בן  30שעות ,ולאחריו יילמד הקורס בנושא
שיטות להוראת תחום תוכן ספציפי.
ג .ידע פדגוגי המאפשר הוראת תחום תוכן
על מנת להקנות ללומדים ידע מעמיק בתחום התוכן (דיסציפלינה) הנלמד חשוב
שהמרצה יבחר מתודות הוראה אשר מתאימות לדיסציפלינה הספציפית .ידע פדגוגי
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להוראת תחום תוכן ספציפי ( )PCK: Pedagogic Content Knowledgeקושר את הידע
הפדגוגי הכללי לתכנים הספציפיים שהמרצה מלמד .תכנים אלה יכולים להיות במדעי
הטבע ,בהנדסה ,ברפואה ,במדעי החברה או במדעי הרוח .כל דיסציפלינה כוללת ִמגוון
רחב של נושאים ספציפיים שהמרצה אמור לתכנן את הוראתם בשיעור .הידע הפדגוגי
הזה מעוגן באמונות ובמנהגים של המרצה .,הוא כולל ידע מושגי ופרוצדורלי באשר
למגוון טכניקות או פעילויות המתאימות לסגנונות למידה שונים או להעדפות שונות
ִ
למגוון משאבים שאפשר להשתמש
של הלומדים ,ידע בנושא דרכי הערכה וידע באשר ִ
בהם בכיתה .הקורס בנושא זה יהיה בן  30שעות ויתמקד בגישות ללימוד נושא ספציפי
כלשהו .המטרה היא לסייע למרצים לתכנן את הוראת הקורס באופן שיאפשר להם
לגזור מתוך השלם את החלקים ,ובד בבד לבנות מהחלקים עולם תוכן שלם (Cochran-
.)Smith, Ell, Ludlow, Grudnoff, & Aitken, 2014
ד .התנסות מודרכת
על מנת שתוכנית ההכשרה תצליח להקנות למרצים המשתתפים בה את הידע והכלים
המתאימים ,הכרחי שהמרצים יתנסו בהכנת קורסים בהתאם למתודות הרלוונטיות
להוראת המקצוע הספציפי .ההתנסות המודרכת תסייע למרצים לבחור את דגמי
ההוראה ואת התזמון המדויק של שילובם – מתי אפשר להסתפק בהקניית ידע פשוט
שלימודו מצריך חשיבה שטחית ( ,)surface thinkingומתי נדרשת למידה המבוססת על
חשיבת עומק ( .)Biggs & Tang, 2011נוסף על כך יש חשיבות לתהליך הניסוי והטעייה
של המרצים ,כמו גם לליווי האישי שמספקים להם מומחים בהוראת התחום .מומלץ
שהמרצים החדשים יצפו בשיעורים של עמיתיהם כדי להפיק מהם תובנות ו"טיפים"
להוראה איכותית (חטיבה.)2006 ,
סדנת הפרקטיקום תכלול  11עד  14מפגשים ותימשך כ 30-שעות .המקבץ הראשון
של המפגשים (שלושה-ארבעה מפגשים) יתקיים לפני תחילת שנת ההכשרה השנייה,
בחודשים אוגוסט-ספטמבר .המשתתפים במקבץ זה כבר למדו בשנת ההכשרה
הראשונה על אודות מאפייני הלומד ושיטות הוראה כלליות ,ובמפגשים הם יתנסו
בתכנון קורסים לשנת הלימודים הבאה .מקבץ המפגשים הזה יאפשר שילוב והתאמה
בין ידע פדגוגי לידע תוכן .המקבץ השני של המפגשים יתקיים במהלך הסמסטר הראשון
של שנת ההכשרה השנייה .הוא יכלול שישה-שבעה מפגשים דו-שבועיים אשר ישלבו
בין פעילות קבוצתית לחניכה אישית .המשתתפים יתנסו במפגשים בהוראה לפי מתודות
מסוימות (כמו למשל  ,)PBLיצפו בעמיתיהם ובמרצים המלמדים בהתבסס על גישות
כאלו ואחרות ,יקבלו ליווי אישי ממנחה מהמרכז לקידום ההוראה וידונו יחד עימו בדרכים
ליישם בהצלחה את תוכניותיהם .המקבץ השלישי של המפגשים יתקיים בסמסטר השני
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של שנת ההכשרה השנייה .הוא יכלול שניים-שלושה מפגשים שיעסקו בהתפתחות של
אחר הלמידה של הסטודנטים ודרכי הערכתה.
הקורסים ,כמו גם במעקב ַ
סדנת האוריינטציה תכלול שני מפגשים חד-יומיים .המפגש הראשון יתקיים חודש
או חודשיים לפני תחילת הלימודים במוסד האקדמי ויכלול היכרות עם המוסד ועם אנשי
מנהלה וסגל בכירים; היכרות עם תוכנת ה( Moodle-צדוק ;)2014 ,וכתיבת סילבוס ותוצרי
למידה .המפגש השני יתקיים כארבעה עד שישה שבועות לאחר תחילת שנת ההכשרה
הראשונה וירחיב את ההיכרות של המרצים החדשים עם המוסד ,נהליו והמסורת האקדמית
והארגונית שלו .בסדנת האוריינטציה גם יתאפשר למרצים החדשים "להציף" קשיים ובעיות.

היבטים ארגוניים של התוכנית
התוכנית המוצעת בסיסית ומוגבלת בהיקפה ,והיא בבחינת "צידה ראשונה לדרך" .על
מנת שרפורמה כזו תתממש ,יש להתחשב בכמה היבטים מנהליים ומעשיים:
 עלות התוכנית והמשתתפים בה – מדי שנה כמה מאות מרצים חדשים מתחילים ללמדבאוניברסיטאות ובמכללות בישראל (מל"ג2017 ,א); אותם המרצים הם אלה שאמורים
להשתתף בתוכנית ההכשרה המוצעת .התוכנית אינה מצריכה הקצאת היקף גדול של שעות
הוראה :להוראת ארבעת הקורסים במשך שנתיים יקצה כל מוסד שתי שעות שנתיות (או
יותר ,לפי מספר המשתתפים) .על מנת שיחס העלות-תועלת של התוכנית יהיה מיטבי ,כדאי
להגדיר בכל מוסד אקדמי מספר מינימלי של משתתפים בתוכנית .אם מספר המרצים החדשים
קטן ,כמה מוסדות אקדמיים הנמצאים באזור גאוגרפי מסוים יכולים לשתף פעולה ולפתוח
תוכנית הכשרה משותפת; במקרה כזה יש להניח כי המוסד האקדמי שיקלוט הכי הרבה
מרצים חדשים באותה השנה ,ירכז ויפעיל את תוכנית ההכשרה .לדעתנו ,הכרחי שבתוכנית
ישתתפו מרצים מכל הפקולטות במוסד האקדמי .אשר לזהות המשתתפים בתוכנית הרי אנו
מניחים כי יש מרצים שאינם מעוניינים בקריירה אקדמית ,מרצים המשתייכים לסגל המורים
מן החוץ ,מדריכים פדגוגיים ,מרצים במכינות הקדם-אקדמיות ומרצים אחרים שהמועצה
להשכלה גבוהה תוכל לפטור אותם מהשתתפות בתוכנית.
 אחידות – העיקרון הגנרי מחייב שתוכנית הלימודים תהיה אחידה ותכלול הערכה בסופה,אבל קשה ליישמו .אחת הסכנות היא רצונם של המוסדות האקדמיים בתוכניות ייחודיות
שיתאימו לאקלים הארגוני והאקדמי בהם" .מחלות ילדות" כאלו אפיינו את תוכניות
"ּבמקום אחידות מחייבת נמצא ִמגוון של
ההכשרה בבריטניה (התרגום הוא של הכותבים)ִ :
ערכים ומטרות בתוכניות השונות במוסדות [אקדמיים] שונים ,שהשתקף בכוונות ובגישות
להכשרה; במשך ההכשרה; ובמידת התמיכה בתוכנית של הגורמים הבכירים במוסד ושל
המרצים החדשים שהשתתפו בה" ( .)Bamber, 2002, p. 433חוסר אחידות עלול להקשות על
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אחר ,ללמד במוסד שהסטנדרטים בו גבוהים יותר (או נמוכים יותר).
מרצים שהוכשרו במוסד ֵ
אנו סבורים כי על מנת להבטיח אחידות וסטנדרטיזציה ,על המועצה להשכלה גבוהה להקים
צוות שיסייע בתקצוב ,במחקר ובליווי הדוק של התוכניות האלו (בשנים הראשונות לפחות).
 הערכת בוגרי התוכנית – בדומה לדרישות בכל תוכנית לימודים על הלומדים להפגין אתהידע והמיומנויות שרכשו .הערכה כזו אינה חפה מקשיים .שולמן ( )Shulman, 1987מציין
שמספר לא קטן של עקרונות הוראה כלליים כבר מתבטאים במבחנים להערכת התפקוד
של מורים חדשים ולהסמכתם .חולשתם של העקרונות האלה – ואולי גם יתרונם – היא
התעלמותם מההקשר הספציפי שההוראה מתרחשת בו .גילוי דפוסי פעולה והגדרתם
כעקרונות מפשט את מלאכת ההוראה המורכבת ,אולם הסכנה הגדולה היא בכך
שהעקרונות האלה ייתפסו כמרשמים ושההמלצות יהיו לדרישות מחייבות (שם ,עמ' 11-
 .)10על מנת להעריך את איכות הלמידה של המרצים יש לבחון אפוא גם את ההקשרים
הספציפיים של פעילותם ואת תחום התוכן (הדיסציפלינה) שהם מלמדים .כמו כן יש לבחון
את האמונות של המרצים באשר ל"הוראה מוכוונת מורה" ו"הוראה מוכוונת סטודנט".
פיתוח התוכנית
 אקרדיטציה ורישוי – כל משתתף בתוכנית יקבל תעודה בסיום הקורס .מרצים שבמהלךהקורס יעברו ממוסד אקדמי אחד למוסד אקדמי אחר ,יקבלו אישורים אשר יפרטו
את היקף לימודיהם בתוכנית ההכשרה במוסד הקודם .שאלה אחרת היא האם די בכך
שהמוסד אשר ערך את ההכשרה ,יעניק למסיימים תעודה? ואולי מן הראוי שהמדינה
תעניק לבוגרים רישיון מקצועי דוגמת הרישיונות אשר היא מעניקה לנהגים ,לחשמלאים
ולעובדות סוציאליות? ההצעה הזו מרחיקת לכת ,אבל אינה כה מופרכת .לא מזמן המליץ
עליה צוות חשיבה אירופי שעסק במודרניזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה .הצוות הזה
ציין כי ספרד הקימה רשות לאומית להערכת איכות ורישוי ( )ANECAאשר מאפשרת
לאוניברסיטאות להצטרף לתוכנית ההכשרה מרצונן .לאחר מהלך מובנה הכולל תכנון
קורסים ,פיתוח הוראה והערכת תוצאות ,חברי הסגל מקבלים אקרדיטציה .מהלך כזה
מייצג את השאיפה שלאנשי סגל יהיו כישורי הוראה גבוהים ,והם ימשיכו להתמקצע
בהוראה גם לאחר סיום ההכשרה הבסיסית.
 דרגות קידום – אנו מציעים שקידום לדרגת "מרצה" והענקת קביעּות יותנו בהצגת תעודתהשתתפות בתוכנית ההכשרה .התניה כזו "תפעיל לחץ" על המרצים החדשים להשתתף
בתוכנית ותחייב את המוסדות האקדמיים להנהיג בהם תוכנית הכשרה להוראה.
 עידוד להתמקצעות – בדומה לתוכניות ההכשרה הנהוגה באוניברסיטת הלסינקיאשר צוינה לעיל ,רצוי לפתח תוכניות המשך שיאפשרו למרצים החדשים להתמקצע
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יותר בהוראה .רצוי שמכללות ואוניברסיטאות יעודדו את המרצים לחקור את פעילותם
ולקבל השתלמויות והדרכה אישית וקבוצתית .כמו כן אפשר לעודד התפתחות מקצועית
באמצעות השתלמויות מוסדיות ,משובי סטודנטים וחלוקת פרסים למרצים מצטיינים.
בשנים האחרונות כל מועמד ללימודים גבוהים יכול לקבל ברשת האינטרנט מידע
על אודות מרצים ומוסדות אקדמיים (כמו למשל באתר  )U-Multirankולבחור את
המתאימים ביותר עבורו.
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שלהם ותאפשר להם להקנות לסטודנטים רמה גבוהה יותר של ידע ומיומנויות.
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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
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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
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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);
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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
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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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הוראה בקורסי חינוך בהשראת הגישה היוטגוגית:
1
מחקר עצמי
אמנון גלסנר
תקציר
במאמר זה מתואר מחקר עצמי שנועד לבחון את דרך ההוראה אשר
עיצבתי בהשראת הגישה היוטגוגית ( )self-determined learning
ויישמתי בקורסים במוסדות להשכלה גבוהה .המחקר העצמי בחן הן את
הרציונל לגיבוש דרך ההוראה הזו ,הן את השפעתה על חוויית הלמידה של
הסטודנטים .הגישה היוטגוגית היא גישה רדיקלית המבקשת מהלומדים
לחשוב ולהחליט "מה" ו"איך" הם יִ למדו במסגרת הנושא הכללי שהקורס
עוסק בו .במהלך  14שנות הוראה בקורסי חינוך למיניהם – במגוון מוסדות
להכשרת מורים ,בלימודים לתואר ראשון ולתואר שני ,באוניברסיטה
ובמכללה – שיניתי את דרך ההוראה שלי :תחילה הוראה כמרצה ,אחר כך
הנחיה של למידה מבוססת פרויקטים ( )PBLוכיום הוראה כמלווה למידה
יוטגוגית .את דרך ההוראה האחרונה ביססתי על כמה עקרונות ושלבים.
לפני תחילת הלמידה העצמית הצגתי לסטודנטים את נושא הקורס בדרך
שמטרתה לעורר את העניין והסקרנות שלהם .בחלק העיקרי של הקורס
הסטודנטים נחלקו לקבוצות קטנות (שלושה עד שישה סטודנטים בכל
קבוצה) והתבקשו להחליט בכמה נושאים( :א) בחירה בתת-נושא ,שאלה
או סוגיה הנכללים בנושא הקורס ,והם מעוניינים להתמקד ולהתעמק בו;
(ב) מטרת הלמידה שלהם (כמו למשל בחירה בין ביצוע מחקר לבין עשייה);
(ג) קביעת אמות מידה ומדדים להערכת איכותם של תהליך הלמידה
ושל הידע שיירכש ,וזאת על מנת "להתכוונן" לפיהם (הערכה עצמית
מעצבת); (ד) בחירת מקורות המידע (ממי וממה ללמוד); (ה) דרך הצגת
הידע לאחרים (מומחים ועמיתים) .ליוויתי את תהליך הלמידה העצמית
של הסטודנטים וניסיתי לסייע להם בחשיבה ובהתמודדות עם האתגרים.
קריאת יומני המסע האישיים והרפלקציות המסכמות האישיות שלהם
הבהירה לי כי תחושת האוטונומיה והחוויה של עבודת הצוות הגבירו את
המעורבות והעניין של מרביתם בלמידה ובחומר הנלמד .הקריאה חשפה גם

1

ברצוני להודות לעורכי הגיליון על הערותיהם המועילות.
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אתגרים וקשיים של הסטודנטים להתמודד עם שינויים בתפיסות ובדפוסי
למידה שהורגלו בהם ,קשיים המספקים ללומדים הזדמנות להתפתח.
מילות מפתח :הערכה עצמית מעצבת ,השכלה גבוהה ,יוטגוגיה ,למידה פעילה
ומערבת.

מבוא
מטרת המחקר העצמי המתואר במאמר זה היא לבחון את הרציונל של דרך הוראה
רדיקלית שעיצבתי ואת השפעתה על חוויית הלמידה של הסטודנטים .כמו כן אני מנסה
לחשוף את הקוראים לחשיבה ולהתלבטויות שליוו את עיצוב דרך ההוראה הזו ולעודד
אותם להתנסֹות בה (או בחלקים ממנה).
אמונתי באהבת האדם ,באהבת הדעת ובאהבת הלמידה לשמה הובילה אותי לחפש
אחר דרכי הוראה שיאפשרו לי להגשים אותה הלכה למעשה .במהלך החיפוש הזה
ַ
נחשפתי לתופעות ,לתאוריות ולגישות חינוכיות מגוונות .מקובל להניח שסטודנטים
הבוחרים ללמוד תחום מסוים מתעניינים בנושאי הלמידה ,אלא שלעיתים יש פער בין
ציפיותיהם המוקדמות מהלימודים לבין הלימודים בפועל .בקרב חלק מהסטודנטים
פער זה מתבטא ברמת עניין נמוכה בלימודים .בתהליך החיפוש הכרתי כמה וכמה
תאוריות וגישות חינוכיות :הקונסטרוקטיביזם של ברוקס וברוקס (Brooks & Brooks,
 ,)1993הגישה הפרוגרסיבית של דיואי ( )1960/1902המעודדת למידה מתוך התנסות,
הגישה ההומניסטית של קרל רוג'רס ( )1973/1969המתמקדת בלומדים ,תאוריית
ההכוונה העצמית המדגישה כי על הלמידה לנבוע ממוטיבציה פנימית אוטונומית (Ryan
 .)& Deci, 2017רעיונות אלה ורעיונות נוספים פיתחו את הזהות הפדגוגית שלי :אם
בראשית הדרך תפסתי את עצמי כמרצה העומד במרכז ו"שופך את הידע שלו לתוך
ראשי הלומדים" ,הרי בהמשך הייתי למנחה אשר מלווה את למידת תלמידיו ומאמין
ביכולתם להבנות את הידע שלהם בעצמם .הנחתי שביטוי של זהות כזו בהוראה מכבד
את הלומדים ,כיוון שהדבר מאפשר להביע אמון ביכולותיהם ובכישוריהם ולספק מענה
לצורך שלהם בתחושות של מסוגלּות עצמית ואוטונומיה .חיפשתי דרך לעורר בקרב
הסטודנטים עניין בלמידה ולפתח אצלם רמה גבוהה של מעורבות בלמידה ובידע הנוצר
במהלכה .דרך ההוראה שגיבשתי בתהליך החיפוש הזה נוצרה בהשראת היוטגוגיה
( ,)heutagogyגישה המבטאת "למידה מכּוונת עצמי" ()self-determined learning
(בק וקוזמינסקי .)Hase & Kenyon, 2013 ;2016 ,ההוראה בגישה זו רדיקלית יותר
מאשר דרכי ההוראה המוכרות באקדמיה ובכלל ,כיוון שהיא מחייבת את הלומד להיות
פעיל ומעורב בבחירת התכנים הנלמדים בקורס ובבחירת דרכי הלמידה שלהם .לאחר
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ארבע שנים של הוראה בדרך זו רציתי לבחון אותה וללמוד ממנה באמצעות כתיבה על
אודותיה ושיתוף קוראים במסקנות שלי.

למידה פעילה ומערבת
המושג "למידה פעילה ומערבת" התגבש בהשראת רציונל שנוסח בקבוצת חשיבה;
קבוצת החשיבה הזו פעלה במכון מופ"ת בשנים תשע"ה-תשע"ז .בלמידה פעילה ומערבת
הלומד (תלמיד או סטודנט) פועל ממוטיבציה פנימית ומעניק משמעות ללמידתו
(גלסנר .)2015 ,למידה כזו מתאפיינת במעורבות גבוהה (רגשית או אינטלקטואלית) של
הלומדים בחומר הנלמד ובקבלת אחריות שלהם להובלה פעילה של הלמידה .בלמידה
פעילה ומערבת רמה גבוהה של פעילות יוצרת רמה גבוהה של מעורבות בלמידה ולהפך.
עם זאת ,לא כל פעילות מניבה מעורבות .כך למשל תלמיד אשר נדרש לפתור תרגילים
בכיתה הוא פעיל ,אבל לא בהכרח מעורב; הפעילות שלו אינה נובעת בהכרח מעניין
או מהכרה בחשיבות וברלוונטיות של התרגול ,ולכן היא אינה מחייבת רמה גבוהה של
מעורבות רגשית או קוגניטיבית.
למידה פעילה ומערבת עשויה להגביר את הסיכוי לכך שהיא תהיה משמעותית
עבור הלומד (גלסנר .)2014 ,למידה כזו מבקשת להגביר את העניין בתכנים הנלמדים,
להעשיר את חוויית הקיום של הלומד ולשפר את יכולתו לתרום לסביבה ולחברה .לשם
כך נדרשת דרך הוראה שתעודד ותאפשר למידה כזו .בסעיפים הבאים נסקרים כמה
אמצעים שסייעו לי בעיצוב דרך ההוראה אשר נבחנת במחקר העצמי.

מאפיינים כלליים של הוראת למידה פעילה ומערבת
הוראה המעוררת עניין של הלומד בתכנים הנלמדים ומסייעת לספק מענה לצרכים
הפסיכולוגיים והרגשיים הבסיסיים שלו ,עשויה לייצר רמה גבוהה של פעילות ומעורבות
שלו בלמידה .על מנת שרווחתו הנפשית של האדם ( )well-beingתהיה גבוהה ,נדרשים
שלושה תנאים( :א) על האדם לחוש שהוא אוטונומי להוביל את חייו (כלומר לכלכל את
מעשיו ,לגבש את עמדותיו ולקבל החלטות המשפיעות עליו); (ב) על האדם לחוש שהוא
יכול לבטא את היכולות ,הכישורים ונקודות החוזק שלו ולהשתמש באלה כדי להתפתח
ולהתמודד עם קשיים ואתגרים; (ג) על האדם לחוש שייכות לקהילה ,לחברה ולסביבה
אשר הוא פועל בהן ולחוש שהאחרים מעריכים אותו ( .)Ryan & Deci, 2017על מנת
ליצור תשתית להגברת המעורבות של הלומד בבניית ידע יש אפוא לעצב סביבת למידה
המאפשרת לו לחוש כי הוא אוטונומי בהובלת הלמידה שלו; לחוש כי הוא מסוגל לבטא
את יכולותיו וכישוריו בלמידה ולהשתמש בהם כדי להתפתח ולהתמודד עם אתגרים;
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ולחוש שייכות לסביבה ולחברה שהוא חי בהן (לשם כך יש לקבוע מטרות למידה
התורמות לסביבה ולחברה שהוא חי בהן) .נוסף על כך על הלומד להתעניין בנושא
הנלמד ולהכיר בחשיבות שלו לפיתוחו כאדם וכאיש מקצוע (בעיקר בלימודים גבוהים).
מתן אפשרות ללומד לבחור את הנושא הנלמד ואת תהליך הלמידה עשוי להגביר
את תחושת האוטונומיה שלו ואת מידת מעורבותו בלמידה .יריב ( )2018מדמה את
הלמידה למסע בעולם ,מסע המצריך שימוש ב ,GPS-במפה או במצפן לצורכי ניווט .הוא
מבחין בין שלושה סוגים של לומדים :לומד המובל במסע הלמידה שלו ,כלומר כזה שרק
צריך לשנן את החומר הנמסר לו (המשתמש ב ;)GPS-לומד פעיל יותר במסע הלמידה
שלו ,כזה המסמן נקודות ציון (מטרות ויעדים) ומסלולים שיאפשרו לו להגיע ליעדיו
(המשתמש במפה); ולומד שהיעד שלו מונע ממנו "ללכת לאיבוד" ,אבל הוא מאפשר
לעצמו לשוטט וללמוד מהדרך (המשתמש במצפן) .בשני הסעיפים הבאים מתוארות
שתי סביבות הוראה-למידה שהשתמשתי בהן בהנחיית קורסים ,סביבות אשר אפשר
לדמות את השימוש בהן לשימוש במפה ובמצפן .ההבדל העיקרי בין שתי הסביבות
הוא ברמת הבחירה והאוטונומיה שהן מאפשרות ללומד .תחילה מוצגת הסביבה אשר
מאפשרת מידה קטנה יותר של אוטונומיה ,אבל יכולה עדיין להעניק ללומדים תחושות
של אוטונומיה ,מסוגלּות עצמית ושייכות – סביבת למידה מבוססת פרויקטים או
מבוססת מקום (( )PBLקפלן וגלסנר.)2015 ,

למידה מבוססת פרויקטים ולמידה מבוססת מקום
בלמידה מבוססת פרויקטים (לוין ,גלסנר ,רייכמן וגרנית-דגניKrajcik, Czerniak, ;2014 ,
 ,)& Berger, 1999כמו גם בלמידה מבוססת מקום (,)Glassner & Zoran-Eran, 2016
הלומד או קבוצת לומדים מתבקשים לבחור לעסוק בסוגיה מסוימת הנכללת בנושא הכללי
של הקורס .עליהם להוביל פרויקט שיניב תוצר אשר ישפר את היכולת להתמודד עם קשיים
הכרוכים בעיסוק בסוגיה שנבחרה .כך למשל בקורס שהנחיתי ואשר התמקד בלמידה
מבוססת מקום ,הנושא הכללי היה "תוכנית חינוכית מהי" .אחת הסטודנטיות זיהתה
באזור מגוריה דוכן פלאפל (זה היה המקום שהיא בחרה) אשר עמד להיסגר בשל חוסר
ביקוש .הסטודנטית החליטה לסייע לבעלי הדוכן להפיח בו חיים באמצעות הכנת פרויקט
(תוכנית חינוכית) שיתרום הן לפרנסה של בעלי הדוכן ,הן לבריאות ולתזונה של תושבי האזור
( .)win-winבמהלך הלמידה וההכנה של הפרויקט היא למדה כי אפשר להכין מנת פלאפל
בריאה יותר (פיתה מקמח מלא ,טיגון מזיק פחות ,הוספת ירקות טריים ובריאים) ולשווק
את היתרונות התזונתיים לציבור (שם) .הסטודנטית בחרה במוקד הלמידה שלה והובילה
את התהליך בכוחות עצמה :ראיינה את בעלי המקום ,ערכה תצפיות ויצרה קשר עם מומחי
תזונה .היא חוותה תחושת מסוגלּות ללמוד בעצמה ,לתקשר עם אחרים ,להתמודד עם
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אתגרים ,לאסוף מידע ולעבד אותו ,למצוא פתרונות יצירתיים ,לבחור מתוכם את המתאים
במקום .היא חוותה תחושות של שייכות וקשר
ביותר ,לתכנן פרויקט ולחולל שינוי של ממש ָ
לבעלי המקום ולאנשים בסביבת מגוריה ,כיוון שתרמה להם ,לפרנסת בעלי הדוכן ולבריאותו
של ציבור הלקוחות .הסטודנטית דיווחה כי הלמידה הייתה משמעותית מאוד עבורה – למידה
פעילה ומערבת .השינוי בדוכן הפלאפל הגביר את הביקוש וסיפק פרנסה לבעלי הדוכן.
סביבת למידה כזו מאפשרת בחירה רבה .הרעיון היסודי ב PBL-הוא שהכנת תוצר
והובלת פרויקט הם המניע ללמידה :מטרת הלמידה היא לקדם את הפרויקט ולהכין
תוצר ממשי .באחד הקורסים קבוצת סטודנטים אחת למדה את הנדרש כדי לתכנן תחנות
אוטובוס אשר יאפשרו לממתינים בהן "לנצל את הזמן" ללמידה אישית או קבוצתית.
קבוצת סטודנטים אחרת למדה מתוך התבוננות בבית "יד לבנים" ותכננה מערך תקשובי
שיוכל לשמש את המבקרים שם .בשני המקרים אותם הסטודנטים ששימשו כמורים,
זימנו לתלמידיהם למידה מבוססת מקום (היישוב או השכונה שהתלמידים חיו בהם).
למעשה ,למידה מבוססת מקום היא מקרה פרטי של למידה מבוססת פרויקטים.
במקרה הפרטי הזה ההתמקדות היא בסביבה או בחברה ,והפרויקט נובע מהתבוננות
במקום ונעשה עבור המקום והחברה אשר משתמשת בו .אחת מסביבות הלמידה אשר
ָ
מעודדות בחירה רבה יותר של הלומדים (בהשוואה לבחירה שמתאפשרת להם ב)PBL-
היא סביבת למידה יוטגוגית (.)heutagogy

יוטגוגיה

יוטגוגיה מוגדרת כ"למידה מכוּונת עצמי" (Blaschke( )self-determined learning
 .)& Hase, 2015; Hase & Kenyon, 2013משמעות המושג היא הובלה עצמית ,וזאת

בניגוד ל"פדגוגיה" (ביוונית :להוביל ילד) – ביוון העתיקה בדרך כלל הפדגוג היה עבד
אשר הוביל את בנו של אדונו לבית הספר ובחזרה ,טיפל בצרכיו ונשא את ציודו .לפי הייז
וקניון ( ,)Hase & Kenyon, 2013חוקרים שהגדירו את המונח "יוטגוגיה" כדי לבטא
תפיסה חדשה של אנדרוגוגיה (הדרכת מבוגרים) ,למידה משמעותית יותר מתרחשת
(ּבמקום שאחרים יחליטו עבורו מה ואיך ללמוד).
אם הלומד בוחר "מה ואיך ללמוד" ִ
בדרך הזו לומדים לתארים מתקדמים באקדמיה ,ובדרך הזו לומדים "בחיים האמיתיים"
(לאחר הלימודים באקדמיה או מחוצה לה) .לפי בק וקוזמינסקי ( ,)2016מקורות הרעיון
של לומד אוטונומי אשר מנחה מלווה אותו נמצאים בתפיסתו החינוכית של ז'אן-ז'אק
רוסו ובמתודה החינוכית של הפסיכולוג קרל רוג'רס.
בק וקוזמינסקי (שם) מדגישים כי יתרונה של היוטגוגיה הוא ביכולת לבטא את
קולו האישי של הלומד ואת בחירותיו ,לספק מענה לתשוקתו הטבעית להרחיב דעת
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ולחזק את תחושת המסוגלות העצמית שלו .הם מציגים עקרונות יסוד לתכנון סביבת
למידה יוטגוגית ,עקרונות אשר דרושים אף שהרעיון עצמו מאפשר גמישות רבה .הלומד
(בסיוע המנחה שלו) בוחר תוכני למידה הנכללים בנושא שהקורס או יחידת הלימוד
עוסקים בהם .הוא בוחר גם את דרכי הלמידה שלו ומנהל דיאלוג עם המנחה באשר
לתדירות המפגשים ביניהם ,לבקרת ההתקדמות בלמידה ולדרכי ההערכה .במחקר
שהמשתתפים בו היו סטודנטים לתואר שני אשר למדו קורס באתיקה עסקית ,ללומדים
התאפשרה אוטונומיה בהובלת תהליך הלמידה (.)Willison, Sabir, & Thomas, 2017
הסטודנטים העידו כי למידה זו חוללה שינוי בתפיסתם את חשיבות האוטונומיה שלהם
להכנתם לקראת הכנת עבודת התזה ולקראת כניסתם לעולם העבודה .יתרה מזאת,
תהליך הלמידה הזה גם מאפשר במידת מה לאדם לבחור – בהתאם למטרותיו ולרצונו –
"מה ואיך ללמוד" מחוץ למסגרת למידה פורמלית.
הוראה יוטגוגית מעודדת את הלומד לקבל אחריות לפעולותיו באמצעות תרגול של
מיומנויות דוגמת בחירה ,תכנון ,הובלה והערכה .תרגול כזה מסייע ללומד לפתח עצמאות
ויכולות להתמודד עם אתגרים בעולם המשתנה במהירות רבה ובתדירות גבוהה .קצב
השינויים המהיר מצריך יכולת של האדם להשתנות בהתאם (ביוזמתו ובשיקול דעת).
ביוטגוגיה על הלומד לבחור את מטרת הלמידה .כך למשל הוא יכול לפעול לשיפור
יכולתו המעשית להתמודד עם בעיה ,או לחלופין להתמקד בלמידה תאורטית מעמיקה
של נושא מסוים .בלשקה והייז ( )Blaschke & Hase, 2015מתארים את הנדרש מהלומד
היוטגוגי :התמודדות עם מצבים שאינם מוכרים לו ,פיתוח תחושת מסוגלות עצמית,
תקשורתיות ,יצירתיות ,שיתופיות (עבודת צוות) וגישה ערכית חיובית .הם מצביעים על
הצורך ברפלקציה כוללת (הוליסטית) מטה-קוגניטיבית ,כזו שבוחנת גם את דרך הלמידה
ואת אופן בניית הידע של הלומד .הלומדים גם מתבקשים לבחון (מעגל רפלקטיבי שני) את
אופן ההשפעה של הידע אשר נבנה אצלם ,על מערכת הערכים והאמונות שלהם .מרצים
שונים מתנסים באופנים שונים של הוראה יוטגוגית .כך למשל בלשקה (שם) מאוניברסיטת
אולדנבורג שבגרמניה מפתחת ומנחה קורסים בגישת היוטגוגיה בדרך של "למידה מרחוק"
( ;)LDLהקורסים האלה משמשים לפיתוח מקצועי של מבוגרים במקום עבודתם.
בהתבסס על הרקע התאורטי שהוצג לעיל ,גיבשתי את דרך ההוראה שלי בשנים
האחרונות .השפעה חשובה נוספת הייתה לביקור שלי בשנת  2013בבית ספר של רשת
"היי טק היי" ( )HTH: High Tech Highהנמצא בסן דייגו שבקליפורניה .בבתי הספר
המשתייכים לרשת זו לא לומדים את כל חומר הלימודים ,אלא רק חלקים ממנו – בדרך
של למידה מבוססת פרויקטים .הנחת היסוד היא שלמידה כזו מעמיקה יותר ומעוררת
עניין רב בנושא הנלמד .לטענת אנשי הסגל והמבקרים בבתי הספר (בית הספר פתוח
למבקרים רבים מכל העולם) ,התלמידים "לומדים ללמוד" ומעורבים מאוד בלמידה .כך
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גם אני התרשמתי בתצפית שערכתי בבית הספר במשך שבוע .אף שהתלמידים אינם
לומדים את כל הנושאים הנכללים בתוכנית הלימודים במדינת קליפורניה (פרט לתוכנית
הלימודים במתמטיקה ברמה של ארבע יחידות לימוד) ,רובם ככולם ( )98%מצליחים
להתקבל למכללות ולאוניברסיטאות יוקרתיות .אנשי הסגל משערים כי הסיבה לכך היא
שהתלמידים למדו "איך ללמוד" ,ולכן אינם מתקשים להשלים בכוחות עצמם את החומר
הנדרש בבחינות הכניסה למכללות ולאוניברסיטאות .בבתי הספר של רשת "היי טק היי"
אוכלוסיית התלמידים הטרוגנית מאוד – הן בהשתייכות האתנית ,הן במעמד הסוציו-
אקונומי .הלמידה בדרך זו מתחילה בגן הילדים ונמשכת עד ללימודים לתואר שני.
בגיבוש דרך ההוראה התבססתי גם על הרצון להדגיש כי חשוב שאנשי החינוך (בהווה
ובעתיד) יְ למדו את תלמידיהם וחניכיהם בדרך אשר הם עצמם לומדים (לירז .)2015 ,דרך
ההוראה שעיצבתי משלבת בין הצגה ראשונית שלי את נושא הקורס (בדרך אשר תעורר
עניין בנושא זה) לבין "למידה מכּוונת עצמי" בקבוצות קטנות (פרט לקורסים בודדים,
שם הלמידה העצמית היא של כל סטודנט בנפרד) .השלבים למיניהם של דרך ההוראה
הזו מתוארים בהמשך כחלק מהצגת החשיבה וההתלבטויות שלי בעיצוב כל שלב ,וזאת
בד בבד עם בחינת ההשפעה של דרך ההוראה על חוויית הלמידה של הסטודנטים.

מתודולוגיה
מטרת המחקר
מטרת המחקר הייתה לבחון את דרך ההוראה שגיבשתי ואת השפעתה על חוויית
הלמידה של הסטודנטים ,וזאת על מנת לשכלל אותה ולהציגה לקוראים כדרך הוראה
אשר אפשר להתנסות בה.
שאלות המחקר
 .1מהו הרציונל בעיצוב שלבי דרך ההוראה שגיבשתי בהשראת הגישה היוטגוגית?
 .2כיצד השפיעה דרך הוראה זו על חוויית הלמידה של הסטודנטים?
הגישה המחקרית
מתוך מטרת המחקר ושאלות המחקר נגזרה הגישה לבחינת דרך ההוראה – מחקר עצמי
( .)self-studyשיטת מחקר זו עוסקת בחשיבה ,בתכנון ובעשייה של מורים ומורי מורים,
והיא נועדה לסייע להם לפתח ולקדם את הזהות המקצועית והעשייה המקצועית שלהם
(קוזמינסקי .)2007 ,ממצאי המחקר העצמי אמורים להגביר את המודעּות של איש החינוך
להנחות היסוד ,לאמונות ולעקרונות המנחים שבבסיס העשייה שלו .תיאור עצמי (רפלקציה)
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של החשיבה ,התכנון והעשייה הפדגוגית ,כזה אשר ינסה לברר את המניעים לעשייה ואת
השפעתה על הלומדים ,עשוי לסייע לחוקר לשכלל ולשפר את סביבת הלמידה שעיצב.
אף שאין הגדרה אחידה למחקר עצמי ( ,)Samaras & Freese, 2009קיימת הסכמה
באשר לכמה מאפיינים שלו .סמארס ופריז (שם) מגדירים מחקר עצמי כחקר של היחיד,
פעולותיו ,רעיונותיו ומקורות המידע שלו .הם מסבירים שלשם כך החוקר יכול להשתמש
בכלים מגוונים :היסטוריה אישית ,נרטיבים ,רפלקציות על פורטפוליו (תיק עבודות)
שלו ,זיכרונות שלו מהעשייה וכן הלאה .ניסיונו של החוקר משמש אותו כמשאב לארגון
מחדש של אמונותיו ולרענון של תפיסתו את תפקידו המקצועי .בדרך זו הוא מבקש
להגביר את מודעותו לפעולותיו המקצועיות.

כלי המחקר
הנתונים למחקר העצמי אשר מתואר במאמר זה נאספו באמצעות כמה כלים:
א .רפלקציות – כ 200-סטודנטים שהשתתפו בשבעה קורסים אשר הנחיתי בשנתיים
האחרונות (בדרך ההוראה הנבחנת) ,נדרשו לכתוב במהלך הקורס יומן מסע
ורפלקציה מסכמת .ביומן המסע הסטודנטים התבקשו לתאר ("באופן חופשי")
תובנות ,תחושות ,שאלות ,קישורים ואסוציאציות שתהליך הלמידה עורר בקרבם.
ברפלקציה המסכמת הם התבקשו להתמקד בתיאור משמעויות הלמידה שחוו;
בתקופה האחרונה גם ביקשתי מהם לקשור בין הידע שבנו בתהליך הלמידה לבין הידע
אשר רכשו בקריאת טקסטים שהוצגו להם בהקשר של נושא הקורס (הם התבקשו
מדּבר עם הטקסטים") .הציטוטים מיומני המסע ומהרפלקציות
לכתוב "איך הידע ֵ
המסכמות של הסטודנטים אשר מופיעים במאמר ,נבחרו כדי להמחיש את שלבי
ההוראה ולבטא רעיונות שחזרו על עצמם ברפלקציות.
ב .הנחיות שלי ומשימות – בלוח המודעות ובמשימות שהופיעו באתר האינטרנט של
הקורס (מערכת לניהול למידה אשר מלווה את הלימודים בכל הקורסים – ,)Moodle
פרסמתי רשומות אישיות שלי שעניינן תכנון והנחיה של הקורסים .ההנחיות שלי
הותאמו לנושאים שהקורסים עסקו בהם (חשיבה יצירתית ,חדשנות ויזמות בחינוך,
קוגניציה וחינוך ,המורה חוקר את עשייתו ,תרבויות נוער) ,למשך הזמן שהמפגשים
ארכו ולתדירותם (קורס סמסטריאלי ,קורס שנתי או קורס מרוכז של חמישה
ימים) ,למסגרת הלמידה (לימודי השלמה לתעודת הוראה ,לימודים לתואר ראשון
או לימודים לתואר שני) ,לסוג המוסד להשכלה גבוהה (אוניברסיטה או מכללה)
ולכמות המשתתפים בקורס (הרבה משתתפים [ 50עד  100סטודנטים] או מעט
משתתפים [ 20עד  30סטודנטים]).
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ג .שיחות והתכתבויות עם עמיתים – אלו התקיימו בדיונים שנערכו בקבוצת למידה
(של עמיתים) בנושא הוראה יוטגוגית ,קבוצה שפרופ' בק ואני מנחים את עבודתה
במכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי .שנים-עשר מרצים ומדריכים פדגוגיים
חברים בקבוצת הלמידה ,וחלקם עוסקים בעיצוב ובהנחיה של קורסים יוטגוגיים.
הקבוצה עוסקת באתגרים ,בשאלות ,בצרכים ובקשיים שעולים מהתנסות בהנחיית
קורסים יוטגוגיים.

תקפּות ומהימנות
לפי סמארס ופריז ( ,)Samaras & Freese, 2009הדוגמאות שהחוקר מציג לעשייה
הפדגוגית ולהשפעותיה (כמו למשל רפלקציות ומשובים של סטודנטים) הן ראיות
המקנות תקפּות ( )validationומהימנות לממצאים אשר עולים מתוך בחינת העשייה
הפדגוגית והשפעותיה .מכלול הנתונים המגוון במחקר הנוכחי מספק דוגמאות רבות,
ואלו מקנות תקפּות (שם) לרציונל של שלבי ההוראה ולהשפעת השלבים הללו על
חוויית הלמידה של הסטודנטים.
ממצאים
כפי שתואר לעיל ,חיפשתי דרך הוראה אשר תגביר את העניין של הסטודנטים בחומר
ותפתח מעורבות גבוהה שלהם בלמידה ובבניית הידע הנוצר במהלכה .דרך ההוראה
ֵ
הנלמד
שגיבשתי בהשראת הגישה היוטגוגית משלבת בין שני רכיבים עיקריים( :א) יצירת עניין
ראשוני בנושא הכללי של הקורס; (ב) למידה עצמית של הלומד או של קבוצת לומדים.
שלב ראשון :יצירת עניין וסקרנות בנושא הקורס
א .מדוע ליצור עניין וסקרנות בנושא הקורס עוד לפני יצירת המעורבות (באמצעות
למידה עצמית)?
על מנת שהסטודנטים יגלו עניין וסקרנות בנושא הכללי של הקורס ,רציתי שהם "ייחשפו"
לנושאים ,לסוגיות ולשאלות בנושא הקורס בדרך אשר תעורר עניין שלהם בחומר
הנלמד .בשלב הזה דרך ההוראה שלי דמתה יותר לכזו המכַ וונת את הלומדים "להשתמש
ב( "GPS-יריב – )2018 ,הסטודנטים היו מובלים יותר ופעילים פחות .ההתלבטות
העיקרית בשלב הזה הייתה בשאלת הזמן היחסי המוקדש לנושא הקורס .בהקשר הזה
נבחן לא רק משך הזמן ,אלא גם טיב החשיפה של נושא הקורס בפני הסטודנטים.
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בחינת כלל הרפלקציות של הסטודנטים במהלך הקורסים ובסיומם מעלה כי חלקם סברו
שדרושה הצגה רחבה ומעמיקה יותר שלי את נושא הקורס .דוגמה לכך מספקים הדברים
אשר כתבה ביומן המסע האישי שלה ל' ,סטודנטית שלמדה בקורס "קוגניציה וחינוך":

האמת שקצת מבאס אותי שאין הרבה שיעורים פרונטליים .כן מעניין אותי
לחקור והרעיון של ללמוד לבד מה שמעניין אותי ,אך אני רוצה גם ללמוד
ילמד אותי על דברים שאני לא יודעת שאני לא יודעת
מאיש מקצוע שאולי ֵ
אותם אפילו .למשל היום בשיעור הזכרת את הגשטלט ,וזה העלה בי הרבה
תהיות ושאלות .מעניין אותי לדעת על זה יותר.
לעומת זאת היו סטודנטים שביקשו להתחיל מהר יותר בשלב הלמידה העצמית ולקצר
את משך השלב של חשיפה לנושא הקורס .בדרך כלל היו אלה סטודנטים שכבר למדו
קורס יוטגוגי בהנחייתי והתנסו בחוויית הלמידה העצמית .כך למשל ד' ,סטודנטית
לפסיכולוגיה ולחינוך ,גילתה עניין בשלב החשיפה לנושא הקורס ,אבל למרות זאת
ביקשה להתחיל כבר בשלב הלמידה העצמית" :נכון להיום אני מוצאת הרבה עניין
בחומר הנלמד .אני מרגישה שהחומר נוגע עבורי מעבר לחומר הקורס[ ]...אני דווקא
הייתי מעדיפה לפנות לעשייה ופחות להמשיך ולדון באותו נושא באופן תאורטי .עם זאת,
אשמח לשמוע ולחשוב על האופן בו חשיבה ביקורתית למשל מתבטאת בחינוך".
אם הקורס סמסטריאלי ,בדרך כלל שלושה או ארבעה מפגשים (בתחילתו) מוקדשים
ל"חשיפת" הסטודנטים לנושא הקורס .המטרות המרכזיות בשלב הזה הן להציג
לסטודנטים את ִמגוון התחומים שנושא הקורס עוסק בהם ,וליצור עניין של הסטודנטים
בלמידה ובפתרון של סוגיות ושאלות העולות מנושא הקורס .בקורסים מרוכזים ורצופים
– חלקם נלמדים מבוקר עד ערב במשך ארבעה או חמישה ימים ברציפות – החשיפה
לנושא הקורס קצרה יותר ,ומוקדשות לה שלוש עד חמש שעות.
במהלך השנים שאלתי את עצמי :כיצד אפשר לחדש ,לשכלל ולפתח את דרכי
החשיפה לנושא הכללי (כדי להגביר את הסיכוי לכך שהסטודנטים יגלו עניין בקורס)?
החיפוש המתמיד והבחירה המחודשת שלי בדרכי חשיפה מגוונות לנושא הקורס
אחר דרכים חדשות
מספקים דוגמה אישית לסטודנטים ,ואני משתף אותם בחיפושיי ַ
ומבקש מהם להציע רעיונות .בכל שנה אני משנֶ ה את דרכי החשיפה (קליפים ,אמצעי
המחשה ,דוגמאות וכן הלאה) המוצגות במפגשים או באתר הקורס .בחלק מהקורסים
אני מבקש מהסטודנטים להציג דרכים ליצירת עניין וסקרנות בקרב תלמידיהם.
ב .מה יכול ליצור עניין וסקרנות בנושא הקורס?
הנחת היסוד שלי היא שאפשר לעורר עניין בכל נושא ,והשאלה היחידה היא "איך מציגים
אותו" .הנחה זו נשענת על שתי הנחות נוספות( :א) אפשר למצוא קשר בין כלל הנושאים;
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(ב) לכל לומד יש נושאים שמעניינים אותו מלכתחילה .לפיכך אם נצליח לקשור את נושא
הקורס לאחד ממוקדי העניין של הלומד ,אזי הנושא יהיה למוקד עניין חדש עבור הלומד.
בסעיפי המשנה שלהלן מוצגים ,מוסברים ומודגמים עקרונות אשר זוהו במהלך
המחקר העצמי .השתמשתי בעקרונות האלה בקורסים כדי "לחשוף" את הסטודנטים
לנושא הקורס ולעורר את סקרנותם .הציטוטים מדברי הסטודנטים ביומני המסע
וברפלקציות האישיות שלהם מעידים על השפעת השימוש בעקרונות האלה.
 חיבור לאישיאחת הדרכים לעורר עניין בלמידת נושא היא להדגים את הרלוונטיות שלו לעולמם של
הלומדים .כך למשל בפתיחת הקורס "קוגניציה וחינוך" ביקשתי מהסטודנטים לנסות
להיזכר בקשיים ובחוויות שלהם ,או של מי ממכריהם ,שעניינם קשב וריכוז בלמידה.
מהרפלקציות של הסטודנטים עולה ש"החיבור לאישי" אכן עורר עניין בנושא הקורס" :כמו
ילדים רבים בעלי הפרעות קשב וריכוז גם אני נתקלתי בכמה מכשולים ואמירות שגרמו
לי לפקפק ביכולתי להתחיל את לימודי התואר בו אני מעוניינת ,ואף לחשוש מכך שלא
אצליח להגשים את חלומי" (ט') .בקורס "יזמות וחדשנות בחינוך" בחרתי להציג בשלב
הראשון יוזמות פדגוגיות חדשניות מהארץ ומרחבי העולם; בדרך כלל סרטונים קצרים
מהרשת הדגימו את היוזמות הללו .ביקשתי מהסטודנטים להשוות בין הדוגמאות האלו
לבין חוויית הלמידה שלהם במערכת החינוך .אין ספק כי החשיפה עצמה של הסטודנטים
לחדשנות פדגוגית יכולה ליצור עניין ,אבל ההזמנה לחבר בינה לבין החוויה האישית שלהם
בלימודיהם הפורמליים אמורה להגביר את העניין .בקורס מרוכז בנושא "תרבויות נוער",
קורס שהנחיתי בו יחד עם מנחה נוספת (רקפת שחר) ,הסטודנטים התבקשו לאסוף חפצים
ומזכרות מתקופת נעוריהם (בגדים ,פוסטרים ,תקליטים וחפצים אחרים לפי בחירתם).
המטרה הייתה שבמפגש הראשון של הקורס כל אחד ואחת מהלומדים יציגו את "הנער/ה
שהייתי" .הכנת החפצים והצגתם חיברו בין הלומד (וחבריו) לבין עולמו האישי ,והחיבור
הזה הגביר את העניין שלו בנושא הקורס .עם זאת ,אחת הסטודנטיות ביקשה לא להכין
את המצגת הזו .הבנו מבקשתה כי "לא צריך להכריח" ,כיוון שלא כל אחד רוצה להיזכר
בתקופת נעוריו .בעת שמתכננים מטלה של "חיבור לאישי" ,יש להתחשב בקשיים כאלה.
דרך נוספת היא לנסות לגייס את הדמיון והיצירתיות של הלומדים כדי "להתחבר
לנושא" .עמית שלי סיפר לי שאחד המושגים הנלמדים בשיעוריו הוא מושג הלאומיות.
חשבנו כי כדאי לבקש מקבוצות קטנות של תלמידים לתכנן את היסודות להקמת לאום
חדש (תכנון כזה נדרש למשל אם קבוצה של אנשים שונים המשתייכים ללאומים שונים
מתחילים את חייהם המשותפים בכוכב אחר) .הנחנו שהנחיה כזו תוביל לשאילת שאלות
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בנושא הנדון :מה זה לאום? איך הוא נוצר? מה מאפיין אותו? לאחר מכן אפשר להציע
לתלמידים לתכנן סמל או דגל ללאום ,לחבר המנון וכן הלאה.
נוסף על הניסיונות למצוא עניין אישי ( )interestשל הלומדים בנושא הקורס ,יש
דרכים אחרות להגברת העניין והסקרנות שלהם .אחת מהן היא "הזרת המוּכָ ר" – לעשות
את המוכר לזר כדי להתבונן בו בדרך אחרת.
 הזרת המוכר :מבט חדש במוּכָ רבאחד המפגשים הראשונים בקורס "חשיבה יצירתית בחינוך" ניסיתי להמחיש את
המושג "חסמים בחשיבה יצירתית" .לשם כך הוקרן סרט אנימציה שאת התסריט לו כתב
הסטנדאפיסט נאור ציון וביימה אוריין גנות" ,הצד האחר של הסיפור" (The other side
 .)of the storyזהו סיפור מתח המתרחש במשפחה של סנאים :אב ,אם ובנם הגור .בסוף
הסרט הצופים המופתעים מגלים שצפו בהצגה (יצירתית מאוד) של צד אחר בסיפור
המקראי המוכר על אודות תיבת נח .צד זה אינו מצוי בתודעה שלנו ,והצגתו ממחישה לנו
את המורכבות המוסרית של הסיפור .בסוף הסיפור זוג ההורים עולה לתיבה (בהתאם
לציווי "זוגות זוגות") ומותיר מאחור את בנם הגור להיכחד במבול .במובן הזה הסיפור
גרם להזרה של המוכר .ההפתעה נובעת גם מהשימוש בהסחות דעת למיניהן (כמו למשל
השימוש בסיפור על אודות חיות המסופר באנגלית) המרחיקות את הצופה מהסיפור
המקורי .ויקטור שקלובסקי ,אחד מראשי אסכולת הפורמליזם הרוסי ,טבע את המושג
'הזרה' וטען שתפקידה המרכזי של האומנות הוא לגרום להזרה של המציאות המוכרת.
השימוש של האומן בדרך זו מאפשר לצרכני אומנותו להבחין בדברים שנעלמו מעיניהם
ולהבין את משמעות היצירה .הסרט נחקק בזיכרון כיוון שלמרות ההיכרות המוקדמת
עם הסיפור ,אף אחד ממאות הצופים בו לא חשב לפני כן על הצד האחר הזה של הסיפור.
פעמים אחדות עצרתי את הקרנת הסרט ושאלתי את הסטודנטים :מה יקרה בהמשך?
השאלה הזו הגבירה את הסקרנות והעניין של הצופים בסרט .לאחר הצפייה ביקשתי
לדון בשאלות נוספות :מדוע לא חשבנו על הצד הזה? ואיך נאור ציון הצליח לחשוב על
זה? לאחר הצגת הסרט והדיון כתבה ס' ביומן המסע שלה את הדברים הבאים:

אחרי השיעור שלחתי לאימי את הסרטון ודיברנו עליו לא מעט ,על האופן שבו
אנחנו רואים את המציאות – מנקודת מבט אחת בלבד ,בביטחון מלא שזוהי
המציאות כולה ,התמונה בשלמותה .ולפעמים כשמעמתים אותנו עם הצד השני,
מאוד לא נוח לנו לחשוב עליו ולצאת מנקודת המבט שלנו ,ואנחנו נוטים להתקבע
במקומנו .בפועל חשוב שנזכור שזו לא המציאות כולה ,ושננסה להסתכל על
המציאות מכמה נקודות מבט ולחבר אותן יחד לתמונה הגדולה והכללית.
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
86

אמנון גלסנר

דוגמה נוספת להזרת המוכר מספק תרגיל שלמדתי כשהייתי סטודנט בקורס של ד"ר
יורם מרוז אשר עסק בשימוש באינטואיציה ..בתרגיל הזה שהשתמשתי בו כמרצה
ביקשתי מהסטודנטים לטייל ברחובות מוכרים ,אבל "לתת לרגליים להוביל אותם":
הליכה ללא מטרה ,שיטוט ללא מצפן (כמטפורה) .לאחר שהם עושים זאת הסטודנטים
דיווחו כי הבחינו בדברים מעניינים אשר לפני כן לא ראו.
"הכרת הזר" היא דרך נוספת שעשויה לעורר סקרנות ועניין בלמידת נושא .דרך זו
היא ניגודה של "הזרת המוכר" ,ותכליתה לאפשר לסטודנטים היכרות ראשונית עם מה
שלא מוכר להם.
 הכרת הזר"הכרת הזר" הוא תהליך רווח בלמידה .הצגת גילויים חדשים ופיתוחים שאינם מוכרים
ללומדים ממחישה את הכרת הזר .בקורסים שהנחיתי דוגמת "חדשנות ויזמות בחינוך",
הצגתי המצאות חדשניות ומפתיעות כדי להגביר את הסקרנות והעניין של הסטודנטים
בנושא הקורס.
גם הכרת נושא באמצעות אופן הצגתו בתקשורת (תיאור בהקשר של סוגיות
אקטואליות חברתיות ,חינוכיות ,מדעיות וכן הלאה) עשויה להגביר את העניין בו .בהקשר
הזה א' ,סטודנטית בקורס "חשיבה יצירתית בחינוך" ,כתבה ביומנה את הדברים הבאים:

צפיתי בתוכנית "המערכת" שהמלצת עליה .ראשית ,אציין שזה היה ממש
מעניין (יותר ממה שציפיתי) .התוכנית העלתה שאלות רבות שרובנו בוחרים
להתעלם מהן כיום ,או שהן פשוט לא מובאות לנו למודעּות .זה גרם לי לחשוב
על התפקיד אליו אני מעוניינת להגיע בסוף התואר .מה מייחד אותי? האם
התפקיד הזה יהפוך ללא רלוונטי בעוד כמה שנים? מאוד אהבתי את הכלים
שהוצגו בתוכנית לחשיבה יצירתית .מאוד התחברתי לתפקיד שנעשה עם נהגי
המוניות = 1+1 :משהו חדש .לדעתי ,זה כלי גאוני שיכול לשמש למלא דברים.
עצם העובדה שזה הוציא כל כך הרבה רעיונות חדשניים מאותם נהגים ,הייתה
אדירה בעיניי .גם העניין של היפוך מחשבתי הוא משהו שלקחתי איתי הלאה,
ואני הולכת להשתמש בו .חבל שמערכת החינוך לא מלמדת אותנו לחשוב
במושגים כאלה ,ורק בגיל  23נחשפתי לו[ ]...התוכנית נתנה לי עוד כלים חדשים
להשתמש בהם ,והיא חיזקה את הצורך להיות יצירתי ולהיות יזם של עצמך.
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 הכרת נושא באמצעות מפגש עם מומחיםהכרת נושא באמצעות מפגש עם מומחים העוסקים בו (כחלק מעבודתם או בנסיבות
אחרות) מגבירה את הרלוונטיות של הנושא הנלמד ,מרגשת ומעשירה את ידיעותיהם
של הלומדים .בהיותי מנחה של הקורס "יזמות וחדשנות בחינוך" יצרתי קשר עם ֶחברה
העוסקת בפיתוחים טכנולוגיים .זוג יזמים העוסקים בפיתוח טכנולוגי בתחום החינוך
הוזמנו להיפגש עם הסטודנטים ולהציג את עבודתם .בסיום הקורס היזמים הוזמנו
לקחת חלק בהערכת החדשנות של רעיונות הסטודנטים ודרך הצגתם .להלן כמה
תיאורים מתוך יומני מסע של סטודנטים שכתבו על אודות המפגש עם המומחים:

 השיחה בשבוע שעבר הייתה מאוד משמעותית בעיניי .המפגש עם גוףחיצוני ,שעוסק בקידום יוזמות ובפיתוח חדשנות בתחומים שונים ובפרט
בחינוך ,עורר בי מחשבות לגבי פרויקטים שונים שהייתי רוצה לקדם
בחינוך ,ואולי עם הגוף הנ"ל אוכל לממשם.
 אני מאוד שמחה שהייתה לי ההזדמנות לפגוש את יוסי .אני מקווהשזה אכן ייתן פוש וכמה צעדים קדימה לעבר יישום הרעיון היזמי שלי.
אני מודה על כך מאוד .זה נתן לי ערך מוסף מטורף לקורס וקשר עבורי
את עולם האקדמיה וההרצאות לעולם המציאות ,לחיי היום-יום ולעשייה
משמעותית.
 מהשיחה עם הבחור מפארק ההיי-טק נורא התרשמתי .מדהים לראותשיש אנשים רציניים וחברות אמיתיות שמחפשות לתת גב ותמיכה ליזמים,
קטנים כגדולים .יצאתי עם רצון גדול ליזום .מקווה שהתחושה תישאר לזמן
רב.
ניסיון החיים שלי ,המחקר והתאוריה לימדו אותי על היתרונות הגלומים בהתנסות
חווייתית ,ובעיקר בזו המפעילה את החושים והדמיון ומאפשרת להגביר את העניין
בנושא הנלמד.
 חיבור לחוויה המפעילה את החושים והדמיוןבמקום שהדברים מתרחשים
הניסיון לחוות את חוויית ה"להיות שם" (גלסנרָ )2016 ,
(או התרחשו) בו ,עשוי ליצור רמת עניין גבוהה בשל "הפעלת הדמיון והחושים" .אם
במקום שהתרחשו בו מאורעות היסטוריים או תופעות גאוגרפיות ,כלומר
למשל נהיה ָ
נחווה אותם "דרך הרגליים והידיים" ,הדבר עשוי לעורר עניין שלנו באותם המאורעות
והתופעות .באופן דומה צפייה בדיון המתנהל בבית משפט עשויה לעורר עניין בנושאים
אזרחיים ,וסיורים בבתי חולים או בתעשיות למיניהן עשויים לעורר עניין בנושאי בריאות,
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מדע וכן הלאה .במהלך הנחיית הקורס "תרבויות נוער" ערכנו (רקפת שחר ואנוכי)
כמה פעמים סיור לילי בפארקים של באר שבע יחד עם הסטודנטים ,וזאת על מנת
שהסטודנטים יחוו ויכירו מקרוב את תרבות הבילוי הלילי של הנוער בתקופת החופש
הגדול .ברפלקציות המסכמות שלהם מרבית הסטודנטים ציינו כי החוויה הזו הגבירה
את העניין שלהם בנושא שהקורס עסק בו.
בקורסים שהנחיתי בלימודים לתעודת הוראה ,הסטודנטים התבקשו להציג דבר מה
שיעורר בקרב תלמידיהם העתידיים עניין ורצון ללמוד מושג ,נושא או מיומנות הנכללים
בתוכנית הלימודים הפורמלית .אחת הסטודנטיות הכינה "זירת רצח" שכללה אמצעים
המשמשים את המשטרה לבידוד הזירה :היא הקיפה בסרט צהוב שטח קטן בחזית
הכיתה וציירה על הרצפה בגיר לבן את תנוחת הגוף של הנרצח .התהייה על אודות פשר
הסימונים הללו הגבירה את סקרנותם של הנוכחים .לאחר כמה ניחושים הבנו שמוצגים
לנו ממצאי הסיפור המקראי על אודות קין והבל .סטודנטים אחרים הכינו משחק ,ערכו
ניסוי שהמחיש תופעת טבע ,או ביקשו שנטעם ,נריח ,נחוש ונקשיב כדי לעורר את
החושים והדמיון וליצור עניין ראשוני בנושא אשר הוצג.
לאחר חשיפת הסטודנטים לנושא הקורס התמקדתי בחלק העיקרי של הלמידה:
הגברת מעורבותם של הסטודנטים באמצעות בחירה ולמידה עצמית שלהם .בשלב הזה
הסטודנטים בחרו בתוכן הלמידה (בהקשר של נושא הקורס) ,במטרות הלמידה שלהם,
בדרכי הלמידה ובדרך הצגת הידע שנבנה.

שלב שני :הוראת למידה יוטגוגית (למידה מכּוונת עצמי)
א .הנחות יסוד בגיבוש ההוראה ללמידה עצמית
הנחת היסוד המרכזית שלי היא שיש להתמקד בהגברת העניין ,הסקרנות והמעורבות
של הלומדים בחומר הנלמד ובלמידה .הנחה נוספת היא שבחירה של הסטודנטים "מה
ואיך ללמוד" תגביר את אחריותם ללמידה ,תגדיל את המוטיבציה הפנימית שלהם
ללמוד ותאפשר להם לתרגל מיומנויות של למידה ,ארגון ,התנהלות ,הצגת הידע שנבנה
וחשיבה עצמית .כמו כן הנחתי שהלמידה בקבוצות קטנות תאפשר להם לתרגל את
המיומנות של עבודת צוות .העדפתי שהסטודנטים יתמקדו בלמידת נושא נבחר אחד
ִּבמקום ללמוד את כלל הסוגיות הנכללות בנושא הקורס ,כלומר העדפתי "להעמיק מתוך
בחירה" ולא "להספיק את כל החומר" .הנחתי שלהעמקה בלמידה יש סיכוי רב יותר
ליצור מוטיבציה פנימית של הלומד להמשיך ללמוד "בכוחות עצמו" על אודות סוגיות
נוספות בנושא הקורס .הצגת הידע שנבנה בכל קבוצה ,אפשרה לכל קבוצת סטודנטים
להיחשף לידע שרכשו קבוצות אחרות אשר התעמקו בסוגיות אחרות .בהתבסס על
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ההנחה שסטודנטים לחינוך צריכים להתנסות מעשית בדרכי ההוראה שהם יְ למדו
בעתיד ,רציתי שהסטודנטים יתנסו בלמידה עצמית אף שהם לא מורגלים בה.
 אין בחירה בעצם הבחירההחלטתי שהבחירה של לומד ,או של קבוצת לומדים" ,מה ואיך ללמוד" במסגרת הנושא
הכללי של הקורס היא הכרחית .במילים אחרות ,חייבתי את הסטודנטים לבחור "מה ואיך
ללמוד" והבהרתי להם שאני לא אבחר במקומם .בתחילת כל קורס הצגתי את הרעיון הכללי
של למידה עצמית .כיוון שרוב הקורסים הם קורסי בחירה ,הסטודנטים יכולים לבטל את
רישומם לקורס (בתקופת השינויים); למרות זאת עד היום לא קרה שסטודנטים פרשו
מקורס אשר הנחיתי .בשלב הזה של ההוראה ללמידה עצמית התמקדתי בהגדרת מסגרת
של יעדים ולוחות זמנים כלליים ללמידה ,כלומר "הסתפקתי" בליווי תהליך החשיבה וקבלת
ההחלטות של הקבוצה .הנימוק המרכזי שהצגתי להחלטתי כי "אין בחירה בעצם הבחירה",
היה החשיבות הפדגוגית של קבלת אחריות ומחויבות של הלומד ללמוד .הדגשתי את
החשיבות שבפיתוח מיומנויות של למידה עצמית ,יזמות וחשיבה בעולם התעסוקה ובעולם
האקדמי של ימינו .לאחר מכן הצגתי לסטודנטים את סדר שלבי הלמידה העצמית שלהם:

•הנחיה לבחירת הסטודנטים עם מי הם ילמדו בקבוצה (אם הלמידה היא
בקבוצות).
•הנחיה לבחירת הסטודנטים בשאלה או בסוגיה בנושא הקורס שהם מעוניינים
להעמיק בה.
•הנחיה לבחירת הסטודנטים במטרת הלמידה שלהם (מחקר תאורטי ,הכנת
פרויקט מעשי שיקדם התמודדות עם השאלה או הסוגיה שבחרו בה וכן הלאה).
•הנחיה לסטודנטים לנסח קריטריונים להערכת תהליך הלמידה שלהם ולהערכת
איכות הידע שייבנה בו.
•הנחיה לבחירת הסטודנטים במקורות המידע ובדרך הלמידה.
•הנחיה לבחירת הסטודנטים בדרך הצגת הידע שבנו בפני אחרים (חבריהם לכיתה
ומומחים).
 בוחרים עם מי ללמודבקורסים רבי-משתתפים החלוקה לקבוצות הכרחית .בקורסים אוניברסיטאיים רבי-
משתתפים ( 100-70סטודנטים) שהנחיתי בהם ,ביקשתי מהסטודנטים "להתארגן"
בקבוצות בנות חמישה עד שבעה סטודנטים כדי לאפשר פרק זמן סביר למפגש שלי עם כל
קבוצה (שלושה-ארבעה מפגשים שמשך כל אחד מהם כעשרים דקות) .לפעמים הזמנתי
שתי קבוצות למפגש משותף כדי לאפשר למידה של כל קבוצה מהקבוצה האחרת ,או
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כדי שקבוצה אחת תסייע לקבוצה האחרת להתקדם בתהליך הלמידה .בקורסים מעוטי
משתתפים (עשרים-שלושים סטודנטים) אפשרתי לסטודנטים לבחור אם ללמוד בעצמם או
בקבוצות קטנות ,אך עודדתי אותם ללמוד בקבוצות כדי לתרגל מיומנויות של עבודת צוות.
הבחירה "איך ועם מי להתארגן לקבוצה" הייתה של הסטודנטים .לפי דיווחי הסטודנטים,
לעיתים הבחירה הזו הייתה כרוכה בקשיים ובאתגרים חברתיים" :כשהבנתי שנצטרך לעבוד
בקבוצות מעט חששתי ,שכן חבריי ללימודים לא נרשמו לקורס זה .תלמידה נוספת שלומדת
את אותו השילוב כמוני ,הציעה לי להצטרף אליה ולחברותיה .מעט חששתי ,הרגשתי שאני
אהיה נטע זר ולא אצליח להשתלב" (ר') .חלק מהסטודנטים העידו על אי-שביעות רצון
שלהם מהקבוצה .אי-שביעות הרצון נבעה מכמה סיבות :דרך העבודה בקבוצה ,תחושה
של הסטודנטים כי הביטוי האישי שלהם בקבוצה מועט מדי ,או תחושה שלהם כי חלוקת
העבודה בקבוצה ו"הובלת התהליך" אינן שוויוניות .חלק מהסטודנטים התלוננו ביומני המסע
וברפלקציה המסכמת שלהם כי גודל הקבוצות (בקורסים רבי-משתתפים) מנע מחלק מהם
ביטוי עצמי ,או יצר עימותים לא נעימים בין עמדות ודעות מנוגדות .לעומת זאת אחרים ציינו
את חלוקת העבודה ,את אווירת השיתוף ואת ריבוי הרעיונות שהתאפשרו בקבוצה הגדולה.
לאחר הבחירה "עם מי ללמוד" כל קבוצה התבקשה לבחור – בתוך שבועיים בקורס
רגיל ,בתוך שעתיים בקורס מרוכז – "מה ללמוד" בהקשר של נושא הקורס.
 בוחרים מה ללמוד ולאיזו מטרה :תחושת השיטוט והעמימותביקשתי מכל קבוצה להציע כמה אפשרויות לבחירה "מה ללמוד" (כדי לא לבחור ברעיון
הראשון שעולה ,אלא להקדיש זמן רב יותר למחשבה על הנושא) .חלק מההתייעצויות
וההחלטות של חברי הקבוצה היו בהתכתבויות בוואטסאפ .כל קבוצה התבקשה לבחור
נציג שיתאר את תהליך הבחירה שלה ואת תוצריו ביומן מסע קבוצתי ,יומן אשר יפורסם
באתר הקורס .במפגש הראשון שלי עם כל קבוצה ביקשתי לשמוע מחברי הקבוצה על
אודות הנושא שנבחר ותהליך הבחירה.
רוב הסטודנטים הורגלו לתפוס את הלמידה שלהם כ"למידת ( "GPSיריב)2018 ,
– ביצוע ההנחיות ומילוי ההוראות של המרצה או המורה כדי לקבל ציון מספרי גבוה.
הסטודנטים לא הורגלו בלמידה הנובעת מבחירה שלהם .המצב החדש יצר בקרבם תחושת
לקשר בין בחירתם לבין
עמימות ,כיוון שלא הנחיתי אותם "מה ואיך ללמוד" (פרט לדרישה ֶ
הנושא הכללי של הקורס) .בחירה כזו משולה לשיטוט ול"למידה על פי מצפן" (שם) .ט',
סטודנטית בקורס "קוגניציה וחינוך" ,כתבה ביומנה את הדברים הבאים:

אתייחס עכשיו לעצמי בלבד .לאורך הסמסטר ניסיתי להבין מה זה אומר
ללמוד את מה שמעניין אותי .בקורסים לאורך התואר לא כל כך שואלים
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אותנו מה אנחנו רוצים ללמוד ,אלא מכתיבים לנו את מה שצריך ללמוד
ואיך ומתי .הקורס הזה היה הראשון שהעלה את הסוגיה הנ"ל ,וגיליתי
שלמצוא נושא לכתוב עליו עבודה (בכל התחום הרחב של קוגניציה) זה לא
פחות קשה מלכתוב את העבודה עצמה.
העמימות והמצב הבלתי-מוכר עוררו אצל חלק מהסטודנטים (אולי ההרפתקנים
שבהם?) עניין ,התרגשות וסקרנות רבה לקראת החוויה החדשה .לעומת זאת אצל
חלק אחר מהסטודנטים הם עוררו תחושות של לחץ ,איּום וחוסר ביטחון לנוכח הלא-
נודע .איך יעריכו אותם? איך יינתן הציון? מה בעצם המנחה רוצה מהם? מה הקאץ'?
מיומן המסע של ש' עולה כי תחושת העמימות שלה הייתה כללית ,ולא רק בהקשר של
הבחירה "מה ללמוד":

בתחילת הקורס הרגשתי קצת מבולבלת ולא ממש הבנתי את המטרה
הגדולה של הקורס .אני זוכרת שבשיעור הראשון קיבלנו מין סקירה כללית
על הקורס (כמו ברוב הקורסים שאני לוקחת בהם חלק) ,אבל הרגשתי כבר
מנקודת הפתיחה שבקורס הנוכחי תהיה לי הרבה יותר אפשרות לביטוי
עצמי .מודגש החלק שלי בעשייה והחלק שלי בתוך קבוצה (תוך הנחיה
של צוות הקורס ,כמובן) .זה העלה בי רגשות אמביוולנטיים ,מחד ,כמי
שאוהבת להביע עמדה ,לגלות עניין בנושאים חדשים ולהביא את נקודת
המבט האישית שלי לתחומים שונים ,הייתי שמחה על האפשרות שניתנה
לי .מאידך ,לאור העובדה שכבר שנים שאני נמצאת במסגרות מאוד
מגבילות ,שפחות מאפשרות חופש ביטוי וחופש עצמי ,עלו בי חששות כיצד
אוכל להתמודד עם קורס בעל אופי כל כך שונה מכל מה שהייתי רגילה עד
כה.
ו' ,סטודנט בקורס "חשיבה יצירתית" ,תיאר ביומנו את תפיסתו באשר למצב שיצרה
העמימות" :הבלבול הזה הוא זה שעשוי ליצור את היצירתיות והחיפוש הייחודי אחר
הידע" .מ' ,מורה ותיקה שהשתתפה בקורס אשר הנחיתי במסגרת לימודיה לתואר שני,
תיארה את תהליך ההתמודדות עם העמימות:

אופן הלמידה בקורס זה עורר אצלי בשלב הראשון התנגדות ,שהיום אני
יודעת לזהות כפחד מהלא-בטוח ,הלא-ידוע ,וכן ,גם מהלא-קונבנציונלי.
פחד זה הוביל אצלי בתחילה לבלבול ,תסכול ,אך גם לארגון חדש של
חשיבה והסתכלות .הליווי לאורך כל תהליך הלמידה – החל מבחירת
הנושא ובהמשך בחיפוש מקורות מידע ,דרך העבודה והצגת התוצר הסופי
– תרם לי רבות .חשתי לאורך כל התהליך שהמרצה מאמין ביכולותיי[]...
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הצלחתי להשתחרר מכבלי החשיבה השמרנית ,שפינתה מקומה לחשיבה
יצירתית ופתוחה יותר.
ב' ,סטודנטית בלימודים לתואר ראשון ,ביטאה ברפלקציה המסכמת שלה את מסקנותיה:

חששות נוספים נבעו מעמימות מסוימת סביב מה נדרש בקורס ומהעבודה
בקבוצה גדולה .היום אני מבינה כי אותה עמימות אשר נראתה כמלחיצה
או מאיימת ,במיוחד לסטודנט באקדמיה אשר רגיל לקיבעון ולדרישות
מדויקות ,התגלתה כדבר מאוד חיובי .מעבר לכך ,התגלתה כדבר אף
הכרחי ,שמדובר ביזמות וחדשנות[ ]...גם החשש מעבודה בקבוצה גדולה
התגלה כדבר חיובי והכרחי – יותר אנשים בקבוצה ,יותר רעיונות ,יותר
יצירתיות ,יותר פתיחות ,יותר יזמות!
אני ראיתי בהתמודדות של הלומדים עם העמימות ואי-הוודאות תנאי הכרחי לתהליך
למידה משמעותי .בד בבד חששתי שתחושת התסכול אשר העמימות מעוררת ,תהיה
"משתקת" או תגרום להתנגדות משתקת .גיליתי שעבודה קבוצתית משתפת וליווי
תומך ,כזה המבטא אמון ביכולתם של הסטודנטים להתמודד עם קשיים ,עשויים למנוע
את השיתוק:

הגעתי לקורס סקרנית מאוד וגיליתי שהסקרנות הזו התגברה לאורך
הסמסטר .התלוותה אליה גם תחושת עמימות מסוימת .משום שבקורס
אין מטרה אחת ברורה ויעדים ברורים עליהם אנו עומדים לקבל ציון,
פשרת לנו אוטונומיה שלעיתים ,באופן פרדוקסלי ,גרמה לתחושה של
ָ
ִא
אי-נוחות .מצד שני ,אחרי שהצלחתי לאפשר מקום ולגיטימיות לאותה
אוטונומיה ,גיליתי שאפשר באמת לעבור תהליך משמעותי ולגרום לתוצרים
משמעותיים( .נ')
לליווי הקבוצה או היחיד בתהליך הבחירה "מה ללמוד" יכול להיות תפקיד נוסף .את
הקורס "חוכמת המעשה ב'" אשר נלמד במכללה לחינוך במסגרת תוכנית להסבת
אקדמאים ,הנחיתי יחד עם מנחה נוס .הקורס הזה התאפיין בלמידה עצמית של
 25סטודנטים .הנושא הכללי של הקורס היה "המורה חוקר את עשייתו" .ביקשנו
מהסטודנטים לבחור ולחקור סוגיה או שאלה שהם עוסקים בה בעשייה החינוכית
שלהם .רצינו שהסטודנטים יחקרו את הסוגיה הזו כחלק בלתי-נפרד ממעשה ההוראה
וסברנו כי הדבר יועיל להתפתחותם המקצועית .הליווי שלנו סייע לסטודנטים להתמקד
בנושא שהם בחרו .כך למשל ִּבמקום לחקור את התופעה הכללית של מעורבות הורים
"מיקדנו" את הסטודנטית בחקר המקרה הספציפי שהיא ציינה :מעורבות של הורים
מסוימים אשר גרמה לתחושה של אי-נחת ,תחושה שא הסטודנטית ביקשה להתמודד
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עימה .ההתמקדות הזו חיזקה את תחושתה של הסטודנטית כי החקר שלה רלוונטי
לסוגיה שהיא בחרה לבחון.
הסטודנטים גם התבקשו לקבוע את מטרת הלמידה .האם לבחור בחקר תאורטי
של תופעה ,או שמא לקדם את ההתמודדות עם סוגיה מסוימת באמצעות הובלת מיזם
כלשהו? בסיום התהליך של בחירת נושא הלמידה העצמית ומטרת הלמידה הסטודנטים
התבקשו לבצע הערכה עצמית מעצבת .הערכה כזו נעשית בתחילת תהליך הלמידה
העצמית ,והיא מכַ וונת אותו.
 בוחרים בקריטריונים להערכה עצמית מעצבת המכַ וונת את הלמידהבתהליך ההערכה המעצבת (אחת מעמיתותיי הציעה לכנותו "הערכה עצמית מכַ וונת")
היה על הסטודנטים לגבש ולנסח את הציפיות שלהם מעצמם בשני תחומים :תהליך
הלמידה ואיכות הידע שייבנה בו .הסטודנטים התבקשו להכין שתי רשימות( :א) רשימת
מדדים (אינדיקציות) לכך שתהליך הלמידה טוב עבורם ("איך תדעו שעברתם תהליך
למידה טוב מבחינתכם ,כיחידים וכקבוצה?"); (ב) רשימת קריטריונים לכך שאיכות
הידע הנרכש בתהליך היא גבוהה ("איך תדעו שבניתם ידע שהוא משמעותי עבורכם?").
במילים אחרות ,הסטודנטים התבקשו להגדיר את שאיפותיהם מתהליך הלמידה ואת
האמצעים לממש אותן .בשלב הזה מסע הלמידה דמה לשימוש במפה ,אמצעי המאפשר
לסמן נקודות ציון ומראה את הדרכים להגיע אליהן (יריב .)2018 ,בקורס רגיל השלב
הזה נמשך שבוע עד שבועיים ,ובקורס מרוכז הוא נמשך כחצי יום .בשלב של בחירת
קריטריונים לתהליך נשאלות כמה שאלות אופייניות :איך נאפשר שותפות מלאה של
אנשי הקבוצה בקידום התהליך? מתי ועבור מה נחשוב ביחד (עבודה קולוברטיבית),
ומתי ועבור מה נחלק בינינו את העבודה (עבודה קואופרטיבית)? איך ננצל את הכישורים
מרּבית? הגדרת
ונקודות החוזק של כל חבר בקבוצה כדי לייצר תחושת טובה וסינרגיה ַ
הציפיות של הקבוצות מעצמן סייעה להן בתכנון הלמידה .בסופו של התהליך חברי
הקבוצה ביצעו הערכה עצמית (מילולית) באמצעות בחינת השאלה הבאה :עד כמה
ובאיזו מידה ענינו על הציפיות שלנו מעצמנו? הנחת היסוד שלי היא שהערכה עצמית כזו
יכולה להיות משמעותית ויעילה; האמנתי ועודני מאמין שהיכולת לבחון את פעולותינו
מאפשרת רמה גבוהה של התפתחות אישית ומקצועית ,ולכן יש לעשות זאת בכל
הזדמנות.
ח' ,אחת הסטודנטיות ,כתבה ביומנה" :כשישבנו וחשבנו כקבוצה על המטרות שלנו
בכתיבת העבודה ,היה לנו מאוד חשוב שתהיה מעורבות קבוצתית ושיתוף פעולה ,לכן
עשינו בנק משימות שיש לעשות[ ]...וכל אחת ,מרצונה ומתוך מה שמעניין אותה ,בחרה
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מה היא עושה מכל המשימות" .היו קבוצות מעטות שהחליטו "לעבוד בטור" (במשך
חלק מהזמן) – לפני שהראשון לא מסיים את חלקו ,השני לא יכול לתרום את תרומתו
ללמידה המשותפת וכן הלאה .רוב הקבוצות העדיפו "לעבוד במקביל" (פרט למקרים
שנדרשה קבלת החלטה משותפת) :כל אחד תרם את חלקו ,ללא תלות בעבודתו של
חבר קבוצה אחר ,ואחר כך שיתף את האחרים .בשלב הזה ההנחיה שלי במפגש הליווי
סייעה לקבוצה לעמוד על המורכבות של כל קריטריון שהוצע (בעד ונגד).
בשלב הבא הקבוצות התבקשו לבחור בעצמן במקורות המידע ובדרך הלמידה
שלהן .למעשה ,הלמידה העצמית התבססה על תשובותיהן לשאלות "ממי ,ממה ,מתי,
היכן ואיך ללמוד" .השלב הזה הוא הארוך ביותר בלמידה עצמית :הוא נמשך כחודש
בקורסים סמסטריאליים וכיומיים-שלושה בקורסים מרוכזים.
 בוחרים ממי ,ממה ,מתי והיכן ללמודבשלב הזה נהגתי לקיים שני מפגשי ליווי עם כל קבוצה ,ובאלה שוחחתי עם חברי
הקבוצה על ההתקדמות שלהם בתהליך .במהלך המפגשים היזומים הללו הסטודנטים
תיארו קשיים והתלבטויות .השתדלתי לא לספק פתרונות ,אלא להציג שאלות שיוכלו
לסייע לסטודנטים למצוא דרכים להתמודד עם הקשיים .למרות זאת מדי פעם "חטאתי"
והצעתי לסטודנטים דרכים – כמו למשל פנייה לאדם המבין בנושא (מומחה) – שיאפשרו
פריצת דרך אשר תמנע תסכול משתק .עם הזמן והניסיון שרכשתי ,ההחלטות שלי מתי,
איך וכמה להתערב השתכללו ונעשו מדויקות יותר .פרט למפגשים היזומים שלי עם כל
קבוצה או יחיד ,הסטודנטים היו אלה שהחליטו היכן ומתי ללמוד .נכחתי בכיתה בשעות
שהוקצו במערכת למפגשים היזומים שלי עם הקבוצות.
השלב האחרון בתהליך הוקדש לעבודת הקבוצות לקראת הצגת הידע בפני אחרים.
ביקשתי לא לדעת מראש "מה הם הולכים להכין" ,כי רציתי שיתאפשר לי ליהנות
מההפתעה.
 בוחרים בדרך הצגת הידע שנבנה בתהליךהקטע שלהלן מדגים את ההנחיה שלי לקראת הצגת הידע בקורס "חשיבה יצירתית
בחינוך":

לכל קבוצה ניתנות עשר דקות להציג את מה ואיך שתבחר מתוך הידע שבנתה.
האתגר הוא להפעיל חשיבה יצירתית על איך לגרום למי שצופה בהצגה
להמשיך להתעניין במה שלמדתםִ .חשבו כיצד ניתן להפעיל ולערב את האחרים
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בהצגה כדי להתחבר לרעיון שלמדתם ופיתחתם .אתם מוזמנים להשתמש
בפרקטיקות של חשיבה יצירתית שנחשפתם אליהן בתחילת הקורס ,כדי לייצר
רעיונות יצירתיים על איך להציג .אל תמהרו להשתמש ברעיון הראשון שעולה,
כי בדרך כלל הוא יהיה מובן מאליו ובנאלי .העלו כמה וכמה רעיונות (כמה
שיותר) בהנחה שהרעיונות הטובים ביותר יצוצו דווקא בסוף .בכל מקרה.
תהיה לכם הזדמנות לבחור מבין כמה וכמה אפשרויות שתפיקו.
לקראת הצגת הידע שנבנה בקורס "חדשנות ויזמות בחינוך" ,ש' כתבה ביומן המסע שלה
את הדברים הבאים:

אחד הרגעים שבהם היו חילוקי דעות בקבוצה היה סביב נושא הפרזנטציה:
כיצד נציג? מצגת? משחק? הסברים? רק תמונות במצגת? לבסוף החלטנו
שנצליח להעביר את הרעיון דרך מצגת – ללא מילים ,רק עם תמונות .דרך
זו נבעה מהצגתו של י' מהמרכז ליזמות בגב ים .ראינו שלמרות שלא היה
מידע במצגת ,דרך העברתה הוא זה שגרם לנו להתעניין.
בהתאם להנחיות שלי במפגשים עם הקבוצות רוב הצגות הידע כללו "הפעלה" של
שאר הסטודנטים בדרכים יצירתיות :משחקי תפקידים ,הצגת נתונים מפתיעים ,הכנת
וידאו קליפ וכן הלאה .בדיעבד דומה שהרצון שלי "לאתגר" את שאר הסטודנטים בשלב
של הצגת הידע הגביל במקצת את חופש הבחירה של הקבוצות ,אם כי ההתלהבות
והנכונות הרבה של הסטודנטים "להיענות לאתגר" אפשרה להציג את הידע הקבוצתי
בצורה שעוררה עניין בקרב הסטודנטים האחרים ותרמה להם .מרבית הסטודנטים ציינו
ברפלקציות המסכמות שלהם כי השלב של הצגת הידע היה משמעותי ומלמד מאוד.
נוסף על שלבי הבחירה שתוארו לעיל ,דרך ההוראה שלי כללה גם דרישות והערכה
מסכמת שלי אשר לא כללו מתן אפשרות בחירה לסטודנטים.

ב .דרישות והנחיות נוספות
 הנחיה לתיעוד ולעיבוד תהליך הלמידה של הסטודנטים (ברמה האישית וברמההקבוצתית)
במהלך מסע הלמידה העצמית הסטודנטים התבקשו לנהל יומן מסע אישי ,לכתוב בו אחת
לשלושה שבועות (לפחות) ולפרסם את הדברים בבלוג האישי שלהם שבאתר הקורס.
בבלוג הזה רק אני יכול לקרוא את הדברים של כל כותב ולהגיב לו .את יומן המסע הקבוצתי
ניהל נציג של הקבוצה (אחד מחבריה) ,והלה דיווח על אודות התנהלותה בבלוג האישי
שלו .יומני המסע התנהלו רק בקורסים סמסטריאליים או שנתיים ,לא בקורסים מרוכזים.
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ההנחיות לכתיבת יומן מסע היו כדלקמן" :ביומן תתבקשו לרשום תובנות
והתרשמויות מהמפגשים ,שאלות שעולות ממה שאתם נחשפים אליו ,קישורים וחיבורים
לחיים ,קשיים ואתגרים ועוד כיד הדמיון והיצירתיות הטובה עליכם ,כדי להביע את
חוויית הלמידה וההשתתפות שלכם בקורס" .אחד הסטודנטים ,ח' ,כתב ביומן המסע
האישי שלו את הדברים הבאים" :מתכונת השיעור ,במסגרתה עלינו להפוך לסטודנטים
אקטיביים – הן על ידי כתיבת יומן המסע ,ובעיקר באמצעות המחשבה על מיזם – היא
בבחינת שינוי מרענן עבורי .ברוב הקורסים נדרש מעקב אחר המצגת ודברי המרצה,
שמעבר לא נכללים בדרישות
כאשר המקום למחשבה ,ביטוי עצמי או חשיבה על עניינים ֵ
הקורס".
נציגי הקבוצות התבקשו לדווח ביומן המסע הקבוצתי על אודות מסע הלמידה ולתאר
שאלות ,קשיים ,התלבטויות ,פריצות דרך ונקודות ציון בדרך (לרבות הקריטריונים
להערכה המעצבת אשר מכוונת את למידת הקבוצה) .את הרפלקציות המסכמות
האישיות והקבוצתיות ביקשתי לכתוב כמה שבועות לאחר סיום הקורס (ולפרסמן בבלוג
האישי) ,וזאת על מנת לאפשר לכותבים התבוננות רחבה יותר בעת ה"מבט לאחור".
להלן מוצגת דוגמה להנחיות שלי לכתיבת הרפלקציה האישית המסכמת בחלק
השני של הקורס "קוגניציה וחינוך" ,קורס שהנושא הכללי שלו היה חשיבה מסדר גבוה:

הרפלקציה המסכמת שתיכתב לאחר סיום הקורס ,תכלול:
 .1כתיבה על המשמעות של מה שחוויתם/ן בסמסטר ב' במסגרת הקורס
ובתהליך העבודה הקבוצתי .למשל תוכלו לכתוב על מה למדתם/ן על
עצמכם/ן; איך זה מתחבר לחיים ולחינוך; שאלות למחשבה או הרהורים
שעלו סביב תהליך הלמידה ,או נושא העבודה הקבוצתית; הרהורים על
התהליך ועל הקורס בדיעבד (לאחר סיום הקורס .אנא הימנעו מלתאר
את מה שעשיתם/ן (ישבנו ...דיברנו ...החלטנו ...וכד') .רמה רפלקטיבית
גבוהה היא יותר בחזקת שיקוף ומבט על התהליך .השתמשו ביומני המסע
האישיים שכתבתם במהלך מסע הלמידה כמקור ונתונים.
 .2חיבור למאמר תאורטי:
א .קראו את המאמר "כיצד לבחון האם אמונות וידע מוצדקים :כללים
להערכת טיעון טוב" (גלסנר ,)2012 ,שהופיע בכתב העת אוריינות ושפה
ונמצא באתר הקורס מתחת להנחיה לרפלקציה המסכמת .התמקדו
בקריאת כללי המאקרו והמיקרו להערכת טיעון.
ב .כתבו פסקת טיעון אישי שלכם ,כשהטענה המרכזית היא מסקנה או
תובנה שלכם מהקורס שניתן להתווכח עימה .אפשר להפיק תובנה ממה
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שלמדתם בקבוצה או מהתהליך ,או מדרך הלמידה בקורס ,או מכל מה
שתרצו ורלוונטי לקורס .תמכו בטענה המרכזית על ידי הצגת הסברים
וראיות .ניתן גם לשרטט את תרשים הזרימה של הטיעון על פי הדוגמה
במאמר.
ג .העריכו הערכה עצמית (חשיבה ביקורתית במובן החזק) את הטיעון
שלכם על פי כללי ההערכה (מאקרו ומיקרו) דרך זיהוי והדגמה של נקודות
תורפה/חולשה בטיעון שלכם .מצאו והציגו למשל דוגמה לבעיה של בהירות
ומפורשות בטיעון ,בעייתיות ברלוונטיות של ראיות או הסברים למה שהם
אמורים לתמוך בו ,בעיה במספיקות הנימוקים וכך הלאה.
על מנת לשפר את רמת הכתיבה הרפלקטיבית ואת האוריינות האקדמית ביקשתי
מהסטודנטים לחבר בין הידע האישי שנבנה במסע הלמידה שלהם לבין התאוריה ,חיבור
המצריך חשיבה מסדר גבוה .בדוגמה המוצגת לעיל החלק השני של הקורס "קוגניציה
וחינוך" עסק בחשיבה מסדר גבוה ,ולכן ברפלקציה המסכמת הסטודנטים התבקשו
לבטא חשיבה כזו באמצעות בנייה והערכה של טיעון המבטאים פרקטיקה של חשיבה
ביקורתית ולכן רלוונטיים ללמידה שלהם בקורס.
אחת הסוגיות הקשות בקורס כזה ,קורס המאפשר לסטודנטים אוטונומיה ובחירה
רבה ,היא סוגיית ההערכה המסכמת .הדרישה האקדמית היא לתת ציון מספרי לכל
סטודנט.
 סוגיית ההערכה המסכמת של הסטודנטים (הציון)לדעתי ,דרך ההערכה הרצויה בקורסים הכוללים למידה עצמית של הסטודנטים היא
סינתזה בין הערכה שלי ,הערכת מומחים (או עמיתים) והערכה עצמית בעל-פה של
הסטודנטים .אולם במסגרות האקדמיות שהקורסים מתקיימים בהן ,נדרשת הערכה
באמצעות מתן ציון מספרי .בהתאם לכך השתדלתי שההערכה המספרית תתבסס על
חלוקה הוגנת בין הערכה קבוצתית (הערכה שלי את עבודת הקבוצה) להערכה אישית
(הערכה שלי את עבודת הסטודנט) ,כמו גם בין הערכה של התהליך לבין הערכה של
הידע שנבנה ודרך הצגתו .כך למשל בקורס "חשיבה יצירתית בחינוך" ההערכה הכללית
שלי כללה שני רכיבים( :א) הערכה אישית ( 30%מהציון הכללי) המתבססת על איכות
הרפלקציה האישית המסכמת ועל מידת ההתמדה של הסטודנט בניהול יומן מסע אישי;
(ב) הערכה של עבודת הקבוצה ( 70%מהציון הכללי) .הערכתי את עבודת הקבוצה
התבססה על כמה גורמים( :א) ההתרשמות שלי מרמת ההתגייסות של הקבוצה ללמידה.
התרשמותי התבססה בעיקר על השיחות עם הסטודנטים במפגשים הקבוצתיים איתי;
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
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(ב) הצגת הידע שנבנה בקבוצה לסטודנטים אחרים (בהתאם להנחיה); (ג) הערכה
עצמית כתובה של הקבוצה את הציפיות והקריטריונים שהיא הגדירה בתחילת המסע
(הערכה מעצבת) לאיכות תהליך העבודה ולידע שייבנה במהלכו; (ד) בחלק מהקורסים,
כמו למשל בקורס שעסק בחשיבה יצירתית ,הערכת עבודת הקבוצה כללה גם הערכה
עצמית (בכתב) של הקבוצה את מידת היצירתיות שלה בהצגת הידע שנבנה ,וזאת
בהתבסס על קריטריונים להערכת יצירתיות שהגדירה קלויר (.)2014

סיכום ואתגרים להמשך
הרהורים לסיכום
מ' ,מורה ותיקה אשר למדה לתואר שני בחינוך ,כתבה ברפלקציה מסכמת על אודות
הקורס המרוכז שהשתתפה בו:
לדעתי ,זהו סוג הלמידה שיאפיין ושצריך לאפיין את הלמידה בעתיד הקע
רוב והרחוק .בשל הגירויים הרבים אליהם נחשפים הלומדים ,מטבע היותם
מוקפים בטכנולוגיות חדשות ובכמות אינפורמציה עצומה ,תהיה משמעות
אמיתית אך ורק ללמידה שנעשית מתוך חיבור למציאות של הלומד – ותוך
מתן חופש ביטוי לאותו תלמיד כאינדיבידואל שיכול להביא את המקום
המיוחד שלו אל תוכה.
ביומני המסע וברפלקציות המסכמות בסיום הקורסים דיווחו הסטודנטים כי חוו חוויית
למידה משמעותית (חלקם חוו זאת לראשונה) – הן בשל תחושת האוטונומיה ,הן הודות
לעבודה המשותפת בקבוצה .מרבית הסטודנטים שעובדים כמורים או כמדריכים ,דיווחו
כי ניסו ללמד את תלמידיהם בדרך שהם עצמם למדו בקורס (לאחר התאמתה למקום
שהם מלמדים או מדריכים בו).
דומני כי אמשיך להתלבט באשר לשלבי ההוראה בכל קורס שאנחה ,כיוון שברצוני
לדייק יותר ויותר בהנחיה ובליווי של הסטודנטים .מההתלבטויות ומהתובנות שלי ,כמו
גם מהתגובות של הסטודנטים שאת חלקן הצגתי במאמר זה ,עולה כי הוראת למידה
עצמית היא מגמה אשר יש לחזקה בכלל ובמוסדות להשכלה גבוהה בפרט .שילוב נבון
בין חשיפה מעוררת עניין לנושא שהקורס או יחידת ההוראה עוסקים בו ,לבין למידה
עצמית קבוצתית הכוללת בחירה מרובה של הסטודנטים "מה וכיצד ללמוד" בהקשר
של נושא הקורס ,עשוי להגביר את מעורבות הלומדים בלמידה ולהגדיל את הסיכוי
לכך שהם יחוו למידה משמעותית יותר .סטודנטים להוראה ומורים הלומדים לתואר
שני בחינוך יכולים לחוות למידה כזו כלומדים ,ואחר כך להתנסות בהוראת למידה כזו
לתלמידיהם.
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אני מאמין שאת הדרך הזו אפשר לאמץ בהוראת כל תחום דעת ותוכן (אם כי חלוקת
הזמן בין הוראה המוקדשת לחשיפה לנושא הקורס לבין למידה עצמית קבוצתית של אחד
מתתי-הנושא יכולה להשתנות בהתאם לתחום הדעת ולתוכן) .אפילו בהוראת מקצועות
המתמטיקה ,הפיזיקה והכימיה אפשר לשלב בחירה ולמידה עצמית .כך למשל אפשר
להנחות קבוצות סטודנטים לבחור בתת-נושא כלשהו בתחום של אלגברה לינארית,
לחקור אותו בעצמם באמצעות פעילויות שהם יבחרו (תאורטיות או התנסותיות),
ואף להציג את הידע שבנו בפני חבריהם לכיתה או מומחים (הצגת תרגילים או בעיות
מורכבות יכולה לבטא את הידע שנבנה בקבוצה ולסייע ללמידה של תלמידים אחרים).
אף שהדבר מצריך רמה גבוהה של הבנה ושל יישום ,כדאי לנסות.

אתגרים ושאלות
מ' ,אחת המרצות אשר משתתפות בקבוצת הלמידה בנושא הוראה יוטגוגית שפרופ' בק
ואני מנחים את עבודתה במכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי ,כתבה לפי בקשתי על
אודות אחד האתגרים של הלמידה הקבוצתית:
התהליך עם הסטודנטיות היה מעניין מאוד ,אבל גם מעלה כמה סוגיות
בעייתיות .ההרגשה שלי היא ש"the rich are getting richer, and the poor
( "are getting poorerבתרגום חופשי :העשירים מתעשרים יותר והעניים
והמגוון גם בנושאים וגם
נעשים עניים יותר) .אני מאוד אהבתי את העושר ִ
בייצוגים שבחרו הסטודנטים – פעילות ,יחידות לימוד" ,לוח שנה מוער",
מכתב ,כתבה ,עבודה אקדמית[…] הלמידה הייתה אותנטית מאוד .חלקן
אמרו שבהתחלה חשו בלבול ,אבל שזה השתנה עם תחילת השיחות
האישיות.
מדבריה של המרצה עולה שלומדים אשר מלכתחילה גילו סקרנות ועניין בלמידה,
"הרוויחו" מהלמידה העצמית .לעומת זאת לומדים שמלכתחילה הסקרנות והעניין
שלהם בלמידה היו נמוכים ,לא "ניצלו את החופש" אשר מאפשרת למידה עצמית.
למעשה ,המחסור בהנחיות מפורטות של המרצה פגע בתהליך הלמידה שלהם.
כיצד אפוא אפשר לקדם הוראה דיפרנציאלית יותר של למידה מכּוונת עצמי ,הוראה
המתמקדת בלמידה אישית של יחידים? במילים אחרות ,איך להתאים את הליווי וההנחיה
לכל סטודנט באופן שיאפשר לקדם את יכולותיו ואת נטיותיו ללמידה עצמית? ייתכן כי
חלק מהמענה לאתגר כזה הוא ההנחיה לעבוד בקבוצות קטנות ,שכן באלו יכולות של
הפרט יכולות להתבטא ולתרום למשימה וללמידה קבוצתית.
בקבוצת הלמידה במכללת קיי בנושא היוטגוגיה נדונו אתגרים משותפים ,כמו למשל
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מציאת דרכי הוראה נוספות שעשויות להגביר את המעורבות ואת תחושת המשמעות
בלמידה .כמו כן נדונו שאלות משותפות :האם הוראה ללמידה עצמית ולמידה כזו
מתאימות לכל אחד ואחת ,וכל שהן מצריכות הוא שינוי הרגלים? האם וכיצד אפשר
להתאים את הוראת הלמידה העצמית לכל תחום דעת ותוכן? אילו דרכי הערכה נוספות
של הסטודנטים אפשריות בהוראה כזו? כיצד אפשר להבטיח את המעבר מלמידה
חווייתית ללמידת עומק ברמה האקדמית הנדרשת? האתגרים והשאלות הללו ,כמו גם
הניסיונות להתמודד עימם ,ימשיכו להוביל את החשיבה ואת ההתנסות הפדגוגית שלי
בהוראה ובליווי של סטודנטים ,מורים ואנשי חינוך.
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סדנת החממה כדגם פדגוגי דמוקרטי
של הכשרת מורים
רביב רייכרט
תקציר
במאמר זה מוצג מחקר איכותני בנושא "החממה ליזמות חינוכית-חברתית" –
דגם פדגוגי דמוקרטי של הכשרת מורים אשר מיושם מראשית שנות
האלפיים במכללת סמינר הקיבוצים .המאמר מנסה לענות על השאלה
הבאה :באיזו מידה החממה ,דגם פדגוגי של הכשרת מורים ,משקפת את
עקרונות הגל הדמוקרטי בחינוך הפרוגרסיבי? על מנת לענות על שאלה
זו רואיינו שלושה חונכים העובדים בתוכנית להכשרת מורים וארבעה
סטודנטים הלומדים בה .כמו כן נקראו טקסטים על אודות סדנת החממה
אשר כתבו אנשים שהגו וניהלו אותה ,הנחו בה ,למדו בה וחקרו אותה.1
מהמחקר עולה שדגם החממה אכן מבטא את מהויות הגל הדמוקרטי
בחינוך הפרוגרסיבי.
מילות מפתח :הכשרת מורים ,חינוך דמוקרטי ,חינוך פרוגרסיבי.

מבוא
"החממה ליזמות חינוכית-חברתית" היא סדנה העומדת במרכזה של התוכנית
הדמוקרטית להכשרת מורים במכללת סמינר הקיבוצים ,תוכנית שגם המכון לחינוך
הקשר בין תוכנית ההכשרה הזו לבין החינוך
דמוקרטי שותף בה .במאמר זה נחקר ֶ
הפרוגרסיבי בעידן הדמוקרטי; למעשה ,חינוך זה הוא גלגולה העכשווי של הפדגוגיה
הפרוגרסיבית שראשיתה ברומן אמיל (רוסו )2009/1762 ,מאמצע המאה ה.18-
המאמר פותח בסקירה קצרה של התפתחות הרעיונות הדמוקרטיים בחינוך הפרוגרסיבי.
לאחר מכן מתואר כל אחד מהעקרונות הדיאלקטיים העיקריים שבבסיס הרעיונות הללו :בין
חופש לגבול; בין הוויה של סביבת למידה לתודעה של הלומד; ובין יחיד לקהילה .עקרונות אלה
משתמעים מכמה דיונים במהותו של החינוך הדמוקרטי (דיואי ;1960/1916 ,הכטMiller, ;2005 ,
 .)2002סקירת הספרות מהווה בסיס לבחינת ההתאמה בין הדגם הדמוקרטי של הכשרת מורים
(כפי שהוא נהגה וכפי שהוא מיושם בפועל) לבין הרעיונות המנחים את זרם החינוך הפרוגרסיבי.
1

הטקסט מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והוא רלוונטי לנשים ולגברים כאחד.
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העקרונות העיקריים של הגל הדמוקרטי בחינוך הפרוגרסיבי
פדגוגיה פרוגרסיבית וחינוך דמוקרטי
זרם החינוך הפרוגרסיבי קיים זה כ 120-שנה .את הזרם הזה יסד ג'ון דיואי ,והוא מבטא
מימוש ופיתוח של המחשבה החינוכית של ז'אן-ז'אק רוסו .לפי תפיסה חינוכית זו,
הלומד הוא אדם חופשי אשר זכאי לפתח את אישיותו באופן מלא ,להגדיר את חלומותיו
ולהגשימם בלי שייאלץ לשרת אינטרס זר לצרכיו ולשאיפותיו (אדר .)1963 ,תפיסה זו
מעמידה במרכז התהליך החינוכי את הלומד החופשי – "ולא רק בתקופת החניכּות ,אלא
במשך כל חייו" ,כפי שהטעים דיואי ( .)1959/1902הלומד נתפס כבעל אינטליגנציות
למידה מגּוונות (גרדנר ,)1996 ,צרכים ייחודיים וקצב עבודה אישי.
הלמידה אמורה להתנהל בסביבה דיאלוגית (דיואי )1959/1902 ,ומתוך הטלת
ספק מתמדת בסמכות הידע ובתהליכי הלמידה עצמם .למידה כזו מאפשרת ללומד
ליצור ידע ,והדיאלוג מאפשר לו ולמלמדיו לאתר באוקיינוס הידע את דרכי הלמידה
המתאימות עבורו (גרדנר ;1996 ,הכט .)2005 ,החינוך הפרוגרסיבי מתמקד ב"למידה
פעילה" ,תפיסה חינוכית המתאפיינת בכמה עקרונות עיקריים( :א) יש לראות בתלמיד
מכלול ולא להתמקד בלמידה בלבד; (ב) יש לערב תלמידים בתהליך הלמידה ולזמן להם
חוויית למידה משמעותית ומודעת; (ג) יש לזמן ללומד "מצבים טבעיים" שיאפשרו לו
להבין את חשיבות הידע ואת הבעיות שהוא מעורר .אם הלומד רוכש ידע בדרך זו ,הוא
במגוון מצבים; (ד) יש לשתף את הלומד במטרות הלמידה ולפתח
יכול להשתמש בו ִ
אצלו מאפיינים דוגמת אחריות אישית ,הדדיות ,אינטראקציה בין-אישית ומיומנויות של
עבודה בקבוצה; (ה) יש לאפשר לתלמידים לבחור את דרך הלימוד ,את קצב הלימוד ואת
חומרי הלימוד (דיואי.)Papert, 1980; Prince, 2004 ;1959/1902 ,
רעיונותיו של דיואי השפיעו על חלק ניכר ממערכות החינוך במערב .כך למשל בשנות
העשרים והשלושים של המאה ה 20-כרבע מבתי הספר בארצות-הברית אימצו את
השיטות האלו 2.אולם המחזיקים בתפיסתו של דיואי התקשו להתמודד עם הדרישות
להישגים לימודיים ולסטנדרטיזציה בחינוך ,ועם הזמן היא נחלשה ודעכה .לאחר שתי
מלחמות העולם והמלחמה הקרה שבעקבותיהן ,בסוף שנות השמונים של המאה ה,20-
גל דמוקרטי שטף את מערכות החינוך 3ו"הקים לתחייה" את הפדגוגיה הפרוגרסיבית
הקשר האמיץ אשר קיים בין רעיונות
(הכט ורם .)Miller, 2002 ;2008 ,בגל זה הודגש ֶ

2

כמו גם מאות בתי ספר בארץ ישראל המנדטורית (בחינוך הקיבוצי ובזרם העובדים).

3

גל תחייה קודם היה בסוף שנות השישים של המאה ה ,20-והוא התמקד בחירותו של היחיד ללמוד.
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החינוך הפרוגרסיבי לבין זכויות אדם ואקטיביזם דמוקרטי (רם ,)2016 ,ובהתאם לכך
הובלטו ַה ְקשרים שבין הלומד לקהילת הלומדים ובין האדם הפעיל לקהילה ולעולם
(הכט.)2005 ,
מאז ראשית שנות האלפיים גבר היישום של הפדגוגיה הפרוגרסיבית-דמוקרטית גם
בתוכניות להכשרת מורים .כך למשל נטען (בעקבות ג'ון דיואי) שהוראה היא פרופסיה
אשר נועדה לשרת מטרות דמוקרטיות – הכנת התלמידים להשתתפות שוויונית בחברה
דמוקרטית .לשם כך נדרשת נגישות שווה של התלמידים למשאבים ולהזדמנויות אשר
החברה מציעה ,שכן זהו תנאי הכרחי להשתתפות שווה בחיים האזרחיים ,הפוליטיים
והכלכליים ( .)Darling-Hammond & Bransford, 2005מהעשור האחרון של המאה
ה 20-ואילך ניכר בארצות-הברית גם גידול במספר התוכניות להכשרת מורים דמוקרטית
( .)Cappel, 1999; Novak, 1994התעצמותם של רעיונות אלה ניכרת אף יותר בשינוי
שנערך בפינלנד בתוכניות להכשרת מורים (.)Jyrhäma et al., 2008
בבסיס הגל הדמוקרטי של הפדגוגיה הפרוגרסיבית עומדים שלושה עקרונות

דיאלקטיים :חופש וגבול ,הוויה ותודעה ,יחיד וקהילה (הכטMiller, 2002; ;2005 ,
.)Novak, 1994

בין חופש לגבול
מאז שהפילוסופיה המערבית החלה להתמקד ברעיון החירות ,היחסים שבין החופש
לבין הגבול אשר מציבים לו ערכי השוויון והאחווה 4הם אחת השאלות המהותיות של
המחשבה הדמוקרטית (ראו למשל אצל מיל .)2006/1859 ,דיאלקטיקה זו היא גם אחד
העקרונות החשובים של החינוך הדמוקרטי .יעקב הכט ,מייסד זרם החינוך הדמוקרטי
בישראל ,ביטא זאת בספרו החינוך הדמוקרטי :סיפור עם התחלה (הכט :)2005 ,הגבול
שהשוויון והאחווה קובעים לחירות של הלומד עצמו ושל הקהילה ,עומד במרכז תהליך
הלמידה בבית הספר הדמוקרטי .גבול זה שומר על הלומד ומעניק לו ביטחון בחירותו,
והודות לכך מתאפשרת התמודדות שלו עם הנטייה ל"מנוס מחופש" – הימנעות מבחירה
האיּום שלו על האדם (פרום .)1992/1941 ,הגבול גם מונע מהלומד לפגוע
בחופש בגלל ִ
בחירויותיהם של אחרים ומאפשר לו להגדיר את עצמו ,לזהות את זולתו (הגבולות
וה"אחר" מתחיל) ולהבחין בהבדלים בין
ֵ
מגדירים את המקום שה"אני" מסתיים בו
צרכים לאינטרסים .בדרך זו נוצרת האחווה בין החברים בקהילת הלומדים.

4

חירות ,שוויון ואחווה הם העקרונות המהותיים של הדמוקרטיה .עקרונות אלה מיוצגים בסיסמת
המהפכה הצרפתית ( ,)Liberté, Égalité, Fraternitéהמאורע המכונן של הדמוקרטיה המודרנית.
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החופש מניע אפוא את הלומד ללמוד ,והגבול יוצר תהליך למידה שווה ואחווה בין
השותפים ללמידה .שניהם עומדים בבסיס החינוך הדמוקרטי ,והדיאלקטיקה ביניהם
נוצרת בדיאלוג בין הלומד ,המלמד ,קהילת הלומדים והידע.

הוויה ותודעה
המודל הפדגוגי הדמוקרטי כולל שילוב דיאלקטי בין הסביבה הלימודית (ההוויה)
ללומד (התודעה) – שני רכיבים אשר יוצרים ומעצבים זה את זה .לפי דיואי ,יש קשר
מעצב בין ההוויה הלימודית לבין תודעת הלומד; סביבה לימודית מתאימה מאפשרת
לבטא את הטבע האנושי באופן שיסייע לגדל את התלמיד ולהעשיר את ידיעותיו (דיואי,
 .)Miller, 2002 ;1960/1916גרינברג ( )2002טען כי הלומד יכול להשפיע על עיצוב
סביבתו החינוכית ,ובהתאם לכך קרא לאפשר לילדים להגשים חלומות ולעצב את בית
הספר באמצעות פעולה אישית ישירה (שם) .בבית הספר הדמוקרטי ,לב ליבו של הגל
הדמוקרטי בפדגוגיה הפרוגרסיבית ,בכל אחד מחלקי הסביבה הלימודית – מערכת
הניהול הפעילה ,קשרי החונכּות ומערכת הלימודים – מתקיימת הדיאלקטיקה שבין
ההוויה של סביבת הלמידה לבין תודעת הלומד:
א .מערכת הניהול הדמוקרטי כוללת רשות מחוקקת ,רשות שופטת ורשות מבצעת,
ובשלושתן שותפים כל חברי קהילת בית הספר .מערכת זו משתנה תדיר בהתאם
לצורכיהם של חברי הקהילה ולרצונותיהם ,והיא מאפשרת לחברי הקהילה להשפיע על
סביבת הלמידה בבית הספר .ההשתתפות בתהליך הדמוקרטי הזה מעצבת את תודעתם
של המשתתפים בו.
ב .כל תלמיד בבית הספר בוחר מבוגר שהוא מאמין כי יוכל ללוות את הלמידה שלו
(חונך) ,והליווי הזה מעצב את תודעתו של הלומד .את צורתו של קשר החונכּות מכתיב
אופיים של השותפים בקשר זה.
ג .מערכת הלימודים מבוססת על בחירה של הלומדים ,ומדי שנה היא משתנה בהתאם לצורכי
התלמידים .לפיכך לא רק מערכת הלימודים מעצבת את תודעתם של הלומדים ,אלא גם
הלומדים מעצבים את מערכת הלימודים באמצעות שימוש במנגנונים דמוקרטיים.
ד .קיים קשר סינרגטי בין כל חלקי הסביבה הלימודית .המבנה שלה "גבישי" – כל אחד
מרכיביה קשור להוויית הסביבה כולה .קשר זה מגביר את השפעת הסביבה על תודעת
5
הלומד (רייכרט.)2012 ,
5

עקרונות אלה מיושמים גם בבתי ספר שתהליכי השינוי בהם מתבססים על החינוך הדמוקרטי,
בערים שתהליכי שינוי דמוקרטיים מתחוללים במערכות החינוך שלהן ובקשרים בין אלו לבין המרחב
העירוני ,בתוכניות להכשרת מורים בשיטות דמוקרטיות וכן הלאה.
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בין יחיד לקהילה
הקשר המורכב בין היחיד לבין קהילת לומדים:
יאנוש קורצ'ק היה הראשון שהגדיר את ֶ
ילד אחד ,עולם גדול ורחב .שני ילדים ,שלושה עולמות :עולמו של כל ילד
לחוד ושל שניהם יחד .שלושה ילדים הם לא רק אחד ועוד אחד ועוד אחד.
נוסף לשלושה ,ראשון ושני יחד ,ראשון ושלישי יחד ,שני ושלישי יחד ונוסף
עליהם עולמם של כולם יחד[ ]...צא וחשוב כמה עולמות גנוזים בעשרה,
עשרים ,שלושים ילדים[ ]...לבדך ,בלי עזרת הילדים ,לא תכיר עולמות אלה
ואז מלאכת החינוך שלך לא תצליח( .קורצ'ק ,1978 ,עמ' )302
לאספת הלומדים חלק חשוב בפעילותם של מוסדות
כבר בתחילת המאה ה 20-היה ֵ

דוגמת בית היתומים של קורצ'ק ו"סאמרהיל" של ניל (נילKilpatrick, ;2003/1960 ,

 .)1916אולם הרעיון שהבסיס לחינוך הוא קהילה פעילה ודמוקרטית אשר מקשיבה
ליחידים המרכיבים אותה ,נולד בשנות השישים של המאה ה 20-ומאפיין את הגל
הדמוקרטי בחינוך הפרוגרסיבי (גרינברג .)2002 ,לפי רעיון זה ,על המלמד הדמוקרטי–
או "המסייע ללמידה" (רוג'רס – )1973/1969 ,להקים קהילת לומדים .קהילה כזו היא
מבנה שיסודותיו הם בחירה חופשית של קבוצת לומדים בתוכני הלמידה וכינון של שפה
ותרבות המאפשרות דיאלוג מעצים .קהילת הלומדים צריכה לחבר בין יחידים לבין
הקהילה בלי לפגוע בחירותם של היחידים (רייכרט .)2011 ,המלמד נדרש ליצור סביבה
אשר מעודדת קבלה ,אמון ,דיון ,למידה ו"היֹות יחד" של המלמד ותלמידיו .רק סביבה
כזו תאפשר לחברים בקהילה לנסח את שפתה ,את תרבותה (תרבות השיח וההקשבה
שלה) ואת נהליה; הדבר נדרש כדי להתמודד עם קונפליקטים ,להעצים את היחיד הלומד
ולאפשר לו לתמוך בלמידתם של אחרים .אם קהילת הלומדים תפעל ,תתנסה ותבחן
באופן ביקורתי את התהליכים המתקיימים בה ,היא תוכל להתבסס ולמלא את ייעודה
(רוג'רס .)Cunningham, Bennett, & Dawes, 2000 ;1973/1969 ,הקונפליקט החשוב
ביותר הוא הקונפליקט המהותי שבבסיס העיקרון הדיאלקטי הנדון – הקונפליקט בין
יחיד לקהילה ,כלומר בין רצונו של היחיד לממש את חירותו לבין המחויבות שלו ושל כלל
חברי הקהילה להמשך קיומה של הקהילה (דיואי.)1960/1916 ,

סדנת החממה להכשרת מורים לחינוך הדמוקרטי
שדה המחקר הוא סדנת החממה להכשרת מורים לחינוך הדמוקרטי אשר פועלת מאז
שנת  2002בקמפוס של מכללת סמינר הקיבוצים .בהכשרת מורים זו הסטודנטים
לומדים חינוך ברוח החינוך הדמוקרטי וההומניסטי-חברתי במשך שלוש שנים ,שלושה
ימים בשבוע ,ומתנסים בהוראה מעשית – הן בבתי ספר דמוקרטיים ,הן בבתי ספר
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רגילים .הסטודנטים אשר לומדים בתוכנית ההכשרה מתמחים בהוראת מגוון מקצועות:
היסטוריה ומקרא ,ספרות ,ביולוגיה וכימיה בדגש סביבתי ,ניהול עסקי-חברתי וכן הלאה
(המכון לחינוך דמוקרטי .)2012 ,בחמש השנים הראשונות לפעילותה תוכנית ההכשרה
הייתה ניסויית ,ומחקרים רבים נכתבו על אודותיה (יובל.)2007 ,
בתוכנית לומדים סטודנטים שהתנסו בעשייה טיפולית או חינוכית (בחינוך הפורמלי
או בחינוך הבלתי-פורמלי) ,בוגרי תנועות נוער ושנת שירות ,פעילים בארגונים סביבתיים
ובקבוצות אקטיביסטיות אחרות וכן הלאה .אוכלוסיית הסטודנטים מתאפיינת בשיעור
גבוה של תלמידים שנתוניהם האקדמיים גבוהים במיוחד ,כמו גם בשיעור גבוה של
תלמידים עם לקויות למידה.
במרכזו של המסלול האקדמי הדמוקרטי להכשרת אנשי חינוך עומדת סדנת
החממה .בסדנה משתתפים  12עד  15סטודנטים; מדי שבוע מתקיים מפגש בן שעתיים
ביניהם בהנחיית מנחה קבוע .ההנחיה מסייעת לסטודנט לשתף את חברי הקבוצה
האחרים ברעיונותיו ,בתחושותיו ,בלבטיו ובצרכיו ,והקבוצה משקפת לו את תהליך
ההתפתחות שלו (גרנית-דגני ,בדפוס) .בכל שנה הלימודים בחממה מתמקדים באחד
מתוך שלושה שלבי לימוד" :חיפוש"" ,העמקה" ו"הפקה" (הכט .)2005 ,שלושת השלבים
האלה מופיעים בדגם התאורטי והיישומי  ,)Self-Managed Learning( SMLדגם
שפיתחו באנגליה קנינגהם ואחרים ( )Cunningham et al., 2000בהתבסס על התאוריה
אחר מענה להן
הפסיכו-חברתית של אריקסון .הוא כולל חמש שאלות מניעות (החיפוש ַ
נמשך שלוש שנים ומעורר תהליכי חקר) :מאין באתי? היכן אני היום? לאן אני הולך? איך
אגיע לשם? איך אדע שהגעתי?
א" .מאין באתי?" – בסמסטר הראשון של השנה הראשונה הסטודנטים עוסקים במשך
כארבעה חודשים בחוויות הילדות שלהם ובהשפעותיהן על זהותם הנוכחית.
ב" .מי אני כיום?" – בסמסטר השני של השנה הראשונה הסטודנטים מבררים את נקודות
החוזק והאתגר הנוכחיות שלהם (הכט )2005 ,ופועלים לאיסוף מידע על אודות ה"עצמי"
מכמה נקודות מבט .שנת הלימודים הראשונה בחממה מכּונָ ה "שנת החיפוש".
ג" .לאן אני רוצה להגיע?" – בשנה השנייה הסטודנט מתמקד בחקר ה"עצמי" ומנסה
לברר את מטרותיו האישיות ,החברתיות והחינוכיות .כל סטודנט בוחר תחום דעת
שהוא רוצה לחקור ולהעמיק בו; לא תמיד זהו "התחום החזק" של הסטודנט ,אלא תחום
שבכוונת הסטודנט להתמיד בחקירתו כדי לרכוש כלים קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים
ולשפר את יכולת הלמידה (רייכרט .)2011 ,גם בחירת אזור הצמיחה (נקודת אתגר ) אינה
אלא כלי שנועד לאפשר לסטודנט ,המורה לעתיד ,לחוות תחושה של למידה הנובעת
מסקרנות טבעית .שנת הלימודים השנייה בחממה מכּונָ ה "שנת ההעמקה".
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ד" .איך אגיע לשם?" ו"איך אדע שהגעתי?" – בשנה השלישית כל סטודנט נדרש להפיק
תוצר חינוכי בתחום ההעמקה שלו .ככל שהסטודנט העמיק יותר בלמידה ,הוא הכיר
יותר מומחים וארגונים מרכזיים העוסקים בתחום הנחקר ,למד על אודות השאלות
העיקריות בתחום זה וקרא ספרות רלוונטית .הודות לכך ביכולתו להפיק תוצר אשר
מבטא את ייחודיותו ואת למידתו ומאפשר לו להעריך את הלמידה שלו (גרנית-דגני,
בדפוס) .שנת הלימודים השלישית בחממה מכּונָ ה "שנת ההפקה".
כשנתיים לפני שנערך המחקר ,שּונה המבנה הזה אשר אפיין את הלימודים בחממה
בעשור הראשון לקיומה של התוכנית .לפני השינוי מבנה הלימודים היה קשיח למדי:
שנת חיפוש ,שנת העמקה ושנת הפקה .היו שטענו כי מבנה קשיח זה מגביל את התנועה
הטבעית של למידת הסטודנטים .לפיכך הוחלט להגדיל את אפשרות הבחירה ולצמצם
את ההמשכיות של קהילת הלומדים ,קרי להעדיף את בחירת הלומד על פני המשכיותה
של הקבוצה .במבנה הלימודים החדש הקבוצה השתנתה בהתאם לבחירתם של
הלומדים :לאחר שנת החיפוש נוצרו קבוצות חדשות (בהתאם לנושא שהסטודנט בחר
להעמיק בו) ,ולעיתים הקבוצות השתנו גם בשנת ההפקה.
בתחילת שנת תשע"ב רכז התוכנית להכשרת מורים דמוקרטית ביקש לבחון את
יכולתה של סדנת החממה ליישם דגם פדגוגי פרוגרסיבי ודמוקרטי ,ובכלל זה את
חוזקותיה וחולשותיה של התוכנית לקראת שינוי בה .נבחרתי לערוך את המחקר בשל
היותי אחד ממייסדי התוכנית –בתחילת דרכה של הסדנה הנחיתי אותה ,וגם היום אני
מלמד בתוכנית .בעת עריכת המחקר הייתי רכז העבודה המעשית בתוכנית .מאמר זה
מתבסס על הנתונים שנאספו לצורך אותו המחקר ,אך הוא מתמקד בשאלה הבאה :באיזו
מידה החממה מממשת את הפדגוגיה הדמוקרטית בהכשרת המורים (וכיצד היא עושה
זאת)? לשם כך נבחנת ההתאמה בין התפיסות החינוכיות של הגל הדמוקרטי בחינוך
הפרוגרסיבי לבין כוונותיהם של מובילי ה"חממה" והמתרחש בפועל (לפי התרשמותם
של הסטודנטים והמנחים).

מתודולוגיה
על מנת ללמוד על אודות תפיסותיהם של המשתתפים ב"חממה" ושל הוגיה ,הוחלט
לבחור בגישה האיכותנית .הנתונים נאספו באמצעות שני כלי מחקר( :א) ראיונות עומק
עם חונכים העובדים בתוכנית ועם סטודנטים הלומדים בה; (ב) קריאה בטקסטים
שבעבר כתבו על אודות התוכנית מקימיה ,הוגיה וסטודנטים אשר למדו בה.
בחירת המרואיינים נעשתה "באופן מושכל" – נבחרו סטודנטים וחונכים שנהגו
להביע את דעתם במפגשים וביטאו עמדות ותפיסות מגוונות באשר לתוכנית .בחינת
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העמדות והתפיסות של מקימי התוכנית התבססה על טקסטים שפורסמו בשני ספרים
מכוננים על אודות החינוך הדמוקרטי והתוכנית עצמה (הכט ;2005 ,יובל.)2007 ,

ראיונות עומק עם שלושה חונכים ועם ארבעה סטודנטים
החונכים והסטודנטים שנבחרו מייצגים ִמגוון רחב של עמדות באשר לחממה ,ולפיכך
הם מספקים תיאור מורכב ורב-פנים שלה .ראיינתי את המשתתפים "פנים אל פנים"; כל
שמות המרואיינים הם שמות בדויים.
שלושה חונכים רואיינו :דוד ,שרון ויעל .בעת עריכת המחקר דוד ,ותיק החונכים ,היה "חונך
חממה" במשך כחמש שנים; שרון היה חונך במשך כשנתיים ,ובעבר לימד בשתי מסגרות של
חינוך דמוקרטי; יעל הייתה חונכת במשך כשנה .השלושה נבדלים זה מזה בתהליכי החונכּות
שהם חוו בחממה ובתפיסות עולמם ,ובהתאם לכך גם באופני תפיסתם את סדנת החממה.
ארבעה סטודנטים רואיינו :אמיר ,סטודנט בשנה ג' שעזב את התוכנית; נורית,
סטודנטית בשנה ד'; נילי ,סטודנטית בשנה ד'; וחגית ,סטודנטית בשנה ג' .גם ארבעת
הסטודנטים נבדלים זה מזה בתפיסתם את סדנת החממה – כל אחד מהם חווה אחרת
את ההשתתפות בסדנת החממה והשתתף בה בשלב אחר של התפתחותה.

טקסטים שכתבו על אודות סדנת החממה האנשים אשר הגו וניהלו אותה ,הנחו
בה ,למדו בה ובחנו אותה
כפי שצוין לעיל ,כותבי הטקסטים היו האנשים אשר הגו וניהלו את התוכנית ,הנחו בה,
למדו בה ובחנו אותה .רוב הטקסטים פורסמו בספר על אודות התוכנית (יובל ,)2007 ,והם
מאפשרים לעמוד על כוונותיהם של בוני הדגם ולבחון את המחקרים של אלה שבחנו את
התוכנית (חמש שנים לאחר שהיא יצאה לדרך) .כותבי הטקסטים היו יעקב הכט ,אבי החינוך
הדמוקרטי בישראל והוגה תוכנית החממה; אייל רם ,לשעבר ראש המכון לחינוך דמוקרטי,
רכז התוכנית וחונך בסדנת החממה; לאה בכר-צליק ,לשעבר חונכת בסדנת החממה; נתליה
גוטקובסקי ,בוגרת המחזור הראשון של התוכנית; סמדר דוניצה-שמידט וגילה זליקוביץ ,שתי
חוקרות מיחידת המחקר של מכללת סמינר הקיבוצים אשר בחנו את התוכנית.

ממצאים
חופש וגבול
מניתוח הטקסטים הכתובים עולה שהוגי התוכנית שאפו לזמן ללומדים חופש .כך למשל
נתליה גוטקובסקי קושרת במאמרה בין מהות החממה לבין אחריות הלומד בלמידה
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חופשית" :הסטודנטים מתחייבים להתפנות מעיסוקיהם לפחות חצי יום בשבוע ,במשך
שלוש שנים מחוץ ללימודים במכללה ,לקיום חממה אישית .מהות הדבר היא להקדיש
תשומת לב ,מחשבה ועשייה למען עצמך והתפתחותך" (גוטקובסקי ,2007 ,עמ'  .)59אייל
רם ,מראשוני המנחים בתוכנית ,קושר בין מהות החממה לבין הדיאלקטיקה חופש-גבול
(החופש שבלמידה ספונטנית מזה והגבול לו שמציבה הלמידה המתוכננת והשיטתית
מזה):

[סדנת החממה בנויה מ]מפגש קבוצתי המתקיים במשך חצי יום פעם
בשבועיים ומחממה אישית המתבצעת מחוץ לשעות הלמידה במכללה.
בסדנת החממה אנו מנסים להניע מחדש את גלגלי הלמידה העצורים.
הלמידה בסדנת החממה היא מתוכננת ,שיטתית ומכוונת-מטרה ,ולפיכך
שונה מאוד מ"למידה מהחיים" המתרחשת ,לדוגמא ,במפגש ספונטני
עם אנשים או בטיול במזרח שרבים מהסטודנטים חוו רגע לפני שהגיעו
לסמינר הקיבוצים( .רם ,2007 ,עמ' )44
מבין המרואיינים דוד סבר כי תפקידה של סדנת החממה הוא ליצור גבול אשר יגן
על קהילת הלומדים" :זהו התא הבסיסי ,המשפחה הגרעינית בתוך קהילה .זו קבוצת
קולגות ,במובן הזה שהיא מלווה משימה .זו אינה משימה קונקרטית ,היא משתנה משנה
לשנה .זו אינה משימה ביצועית .אבל זו המשימה של תוכנית החממה ,שהיא לזמן עיצוב
של איש חינוך דמוקרטי בדרך דמוקרטית" .גם אמיר התמקד בחשיבות של החממה
כקהילה תומכת המספקת ללומדים גבול אשר מגן עליהם .הוא ציפה לכך שהחממה
אחר דרך חינוכית ובעבודה החינוכית עצמה ,והתאכזב
תמשיך ללוות אותו בחיפושיו ַ
כשציפיותיו לא התממשו:

אני חשבתי שהמכון יזמן לי קבוצה שתדע מי אני ומה אני ,ואחר כך תלווה
אותי גם למקום העבודה .אני מבין עכשיו שסדנת החממה לא יכולה
להתגבש סתם ,ככה פתאום .זה לא הגיוני לקחת  12חבר'ה ולזרוק אותם
לתוך תהליך .צריך שיהיה תהליך מכין לפני שיוצאים לדרך .הסטודנטים
צריכים להגדיר ביחד את התהליך שאליו הם יוצאים.
לעומת זאת יעל התמקדה בחופש הבחירה שסדנת החממה מציעה" :אני הצטרפתי
למסלול כחונכת ,כאשר סדנת החממה הייתה כבר פרי בחירה .בעיניי ,סדנת החממה
היא קבוצת ליווי ותמיכה ובמה פתוחה ונוחה להביא ספקות והתלבטויות בתחום שהוא
נושאּה של סדנת החממה ,שלפיו בחרו בה הסטודנטים" .שרון ראה בסדנת החממה
אמצעי המאפשר חוויה של שחרור וחירות .את השחרור הזה הוא מגדיר ,בעקבות ג'ון
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הולט ,באמצעות המונח " :unschooling6הסטודנטים צריכים לעבור בסדנת החממה
תהליך של  ,unschoolingשל מעבר להנעה פנימית שמביאה לגילוי והעצמה .זהו תהליך
איטי שדורש זמן ,והוא בעיניי מהותה של סדנת החממה .כדי שהשינוי הזה יקרה צריכה
להיות מחויבות לתהליך הקבוצתי ולתהליך האישי שנובעת מתוך בחירה עמוקה".
מהממצאים עולה שסדנת החממה אכן מתאפיינת בדיאלקטיקה בין חופש לגבול,
דיאלקטיקה המאפיינת את הגל הדמוקרטי בחינוך הפרוגרסיבי .עם זאת ,דומה שיש
להגדיר ביתר בהירות את מטרתה של הדיאלקטיקה הזו בתוכנית .כך למשל בספרו של
יעקב הכט מודגש כי הסדנה מתמקדת בחירות בכל הנוגע ל דרכי עיצוב הלומד" :כוונת
סדנת החממה היא לפתח יכולת למידה עצמאית ,סקרנות ,יצירתיות ואומץ לצמיחה כיזם
ומחנך" (הכט ,2005 ,עמ'  ;)206חשיבות זו של החופש עולה גם מדברי כמה מהמרואיינים,
כמו למשל מדבריה של יעל .לעומת זאת חלק מהמרואיינים התמקדו במשמעות הגבול
המגן; כך למשל נורית טענה כי סדנת החממה נועדה להיות "קבוצת תמיכה שמסייעת
לגדילה ,עיצוב והעלאת רעיונות חינוכיים".

הוויה ותודעה
בסעיף זה נבחן קיומו בחממה של העיקרון השני של הפדגוגיה הדמוקרטית – קשר
דיאלקטי בין ההוויה (סביבת הלמידה) לבין התודעה (של הלומד) .בחינה זו נעשית בשני
הקשר בין סביבת הלמידה בחממה לבין חוויית הלמידה; (ב) מקומה של
ֶהקשרים( :א) ֶ
סדנת החממה בסביבת הלמידה של תוכנית ההכשרה במכללה.
הקשר בין סביבת הלמידה בחממה לבין חוויית הלמידה
אֶ .
דוד סבר שסביבת הלמידה בחממה מקנה לסטודנטים ביטחון ומאפשרת להם להעז:
"סביבת הלמידה של סדנת החממה מקנה ביטחון ,ומתוך כך תומכת בהעזה – בשנה
א' זו ההעזה להשתייך ,בשנה ג' זו ההעזה לפרוץ החוצה" .יעל מצאה קשר בין סביבת
הלמידה בחממה לבין תהליך הלמידה ,תהליך שמהותו היא בחירה וחיפוש ,שיתוף
ויוזמה ,אך חשה שלא תמיד הצליחה להניע את התהליך הזה:

סביבת הלמידה של החממה מזמנת שיתוף והקשבה ,בחירה ,הובלה ,יוזמה.
אני לא בהכרח מציפה אותם ,משום שאני עדיין לא מספיק בטוחה בהבנה
שלי ובידיעה שלי את החינוך הדמוקרטי .בכל זאת ,כשאני מסתכלת על
6

מתן אפשרות לילד ללמוד את הנושאים אשר מעניינים אותו ִּבמקום למידה המתבססת על תוכנית
לימודים בית ספרית מסורתית.
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סדנת החממה כתהליך דמוקרטי להכשרת איש חינוך ,היא מאפשרת לכל
סטודנט לחפש את עצמו כאיש חינוך .הדגש על השאלות "מאיפה באתי?"
ו"לאן אני הולך?" חשוב בהקשר של החיפוש בשנה א' ,בהקשר של שנה
ב' ,וגם בהקשר של השנה השלישית בה צריך לשאול" :איך אני עושה את
הלאן הזה?"
תפיסתה של נורית את ההשפעה של סביבת הלמידה בסדנת החממה הייתה דומה
הקשר בין סביבת הלמידה לבין השיתוף
לתפיסתה של יעל .בדבריה הציגה נורית את ֶ
והיוזמה אשר מאפיינים את תהליך הלמידה בחממה" :המעבר של הקבוצה שלנו אל
ה'לאן' היה עוצמתי מאוד .ניסחנו ביחד את ה'לאן' שלנו ,ואז הצטרפו אנשים נוספים אל
הרעיון .זה הגדיל את היכולת שלנו לממש אותו".
כמה מהחונכים והסטודנטים הציעו לשנות את סביבת הלמידה בחממה כדי להשפיע
יותר על תהליך הלמידה ,ובאמצעותו על תודעת הלומדים .כך למשל אמיר ושרון סברו
שיש להתמקד בעיצוב פעיל ומעשי של הזהות המקצועית של הסטודנטים כמחנכים:
"החיפוש צריך להיות' :מה תהיה העבודה החינוכית שלי?'" (אמיר) .שרון הציע לְ ַקשר
בין סביבת הלמידה של סדנת החממה להתנסות המעשית של הסטודנטים בהוראה:

סביבת הלמידה של סדנת החממה צריכה להיות מחוברת לעשייה
קונקרטית בשטח החינוכי ,להתנסות המעשית .התהליך של החיפוש הוא
נכון ,אבל הוא צריך להיות מחובר למפגש שבועי עם בית ספר .מתוך כך
סדנת החממה תזמן תהליך כפול :האחד – להבין את המסע של לומד ,של
ילד .להיזכר בזה שכולנו עברנו מסעות כאלה .זה מאוד עוזר להתחבר לילד
שבי ,ומתוך זה ליילד אקטיביזם .לעשות תיקון לעצמך ולחברה .כאשר
אתה עושה עשייה חינוכית קונקרטית במקביל להיזכרות ,אתה רואה את
הדברים ראייה כפולה .אתה רואה עצמך כמחנך וכילד כאחד ,ובונה את
הזהות החינוכית שלך מתוך הראייה הכפולה הזו .סדנת החממה תוכל לזמן
אז לסטודנט אפשרות לקשר בין הנרטיב האישי שלו לבין תבניות הפעולה
שלו כאיש חינוך ,לבחון אותן ולהטיל בהן ספק.
גם דוד הציע לשנות את סביבת הלמידה של סדנת החממה .הוא טען כי נדרש שינוי
בסביבת הלמידה של התוכנית כולה ,שינוי שיאפשר תהליך של עיצוב זהות הסטודנטים
– הן זהותם האישית ,הן זהותם המקצועית:

בעבר חשבתי ששנה א' צריכה להחזיק את הפדגוגיה היצירתית ,שנה ב' את
האינטליגנציה הרגשית ושנה ג' את הפדגוגיה הביקורתית[ ]...חשוב בעיניי
ליצור אינטגרציה בין ארבעת חלקי המסלול ,שסדנת החממה במרכזה[]...
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וכדי שהחיבור הזה ייווצר צריכה להיות תמה שתאגד אותם .התמה צריכה
להיות התנועה בין זהות אישית לזהות אישית מקצועית ,ומשם לזהות
אישית מקצועית אקטיביסטית.
יעל הציעה שסביבת הלמידה של סדנת החממה תתמקד בשלוש שאלות בנושא עיצוב
הזהות של איש חינוך" :אני מציעה מודל שייפתח בשנה של 'למה איש חינוך' ,לאחריה
'לאן אלך כאיש חינוך' ,ואז 'איך אממש את הלאן'".
דומה אפוא שכל המרואיינים סברו כי סביבת הלמידה של סדנת החממה צריכה
לסייע לסטודנט לעצב את זהותו החינוכית .לשם כך המרואיינים הציעו ִמגוון תהליכים
אשר מתבססים על המהויות שהכט ( )2005וגרנית-דגני (בדפוס) הגדירו כיסודות
החממה :חיפוש ,העמקה והפקה .אולם למרות ההסכמה העקרונית בין המרואיינים,
ריבוי ההצעות לתהליך חלופי והסתירות ביניהן מעידים כי סביבת הלמידה בחממה בעת
עריכת המחקר לא אפשרה לבטא באופן מיטבי את המהויות אשר צוינו לעיל.
הקשר המתקיים בפדגוגיה הדמוקרטית
תהליך הלמידה שהחממה מזמנת ,מבטא אפוא את ֶ
בין סביבת הלמידה לבין עיצוב תודעתו של הלומד .אולם בשל הדינמיות של סביבת
הלמידה הדמוקרטית ,יש אי-בהירות באשר לתפקידה ככלי לעיצוב התודעה של הלומד.
ב .מקומה של סדנת החממה בסביבת הלמידה של תוכנית ההכשרה במכללה
מהמסמכים המתארים את יצירת החממה (הכט ;2005 ,רם )2007 ,עולה כי סדנת
החממה הייתה אמורה להיות במוקד התוכנית האקדמית להכשרת מורים במכללת
הקשר
סמינר הקיבוצים .אולם מקומה של הסדנה בתוכנית להכשרת מורים ,כמו גם ֶ
בינה לבין הרכיבים האחרים של סביבת הלמידה ,לא נדונו באופן מעמיק עד למחקר
הנוכחי .למעשה ,ייתכן מאוד כי בשל כך אין לסביבת הלמידה של התוכנית את המבנה
הגבישי אשר מאפיין מודל פדגוגי דמוקרטי .יעקב הכט ,הוגה התוכנית ,מזכיר בספרו
הקשר בין החממה לבין כלל רכיבי סביבת הלמידה
רק פעם אחת ובאופן אגבי את אופי ֶ
של תוכנית ההכשרה" :הלימודים הרגילים לתואר ראשון נערכים במקביל (ההדגשה
היא שלי ,ר"ר) לעבודה בסדנת החממה" (הכט ,2005 ,עמ'  .)210לעומת זאת אייל רם
הקשר בין סביבת הלמידה של סדנת החממה לבין זו של תוכנית ההכשרה כולה
טוען כי ֶ
הוא מהותי ,כיוון ששתיהן (הסדנה ותוכנית ההכשרה) מבוססות על "למידה אחרת":
"למידה אחרת מתרחשת בתוכנית ,לא רק בתהליך סדנת החממה" (רם ,2007 ,עמ' .)48
דוד הסביר את הסיבה לכך שסדנת החממה צריכה להיות במוקד סביבת הלמידה
של התוכנית:
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סדנת החממה צריכה להיות הלב של סביבת הלמידה של מסלול החממה
בגלל שהיא התא הבסיסי .היא הציר המרכזי שסביבה הדברים צריכים
להתארגן .זה קצת מבלבל ,כי בנפח השעות היא ממש לא הדבר המרכזי.
לי ברור כי לכל גוף חי צריך להיות לב .אני תופס את הלב כחממה ,מכיוון
שזוהי קבוצת ההתנסות האישית של הסטודנט ,כיוון שהיא מלווה את
תהליך הלמידה שלו מההתחלה ועד הסטאז' .כיוון שהיא מחזיקה במובן
של מודלינג של חינוך דמוקרטי ,ושההגדרה של המסלול היא של הכשרת
אנשי חינוך דמוקרטי .במובן הזה היא הלב ,מכיוון שזוהי מהותה .בנוסף
היא מחזיקה הבטחה למימוש עצמי ,לזיהוי החוזקות להביא את עצמי
לעולם .היא מחזיקה את האתוס של המסלול כולו.
אולם בפועל הסטודנטים אינם חווים קשר כזה בין סביבת הלמידה של סדנת החממה
לבין זו של תוכנית ההכשרה כולה" :הסטודנטים מאוכזבים מאוד וטענו לחוסר הלימה
משווע בין עקרונות החינוך הדמוקרטי לדרכי ההוראה בקורסים ,ובמיוחד בקורסי
ההתמחות" (דוניצה-שמידט וזליקוביץ ,2007 ,עמ'  .)174הפער שבין סדנת החממה לבין
שאר רכיבי סביבת הלמידה של התוכנית עולה גם מדבריו של שרון .לדעתו ,פער זה
גורם לסטודנטים לזלזל בסדנת החממה" :הדיסוננס עם שאר התוכנית יוצר תחושה של
'כאן אפשר לחפף'" .יעל טענה מפורשות כי "אני מרגישה שאין קשר בין סדנת החממה
לבין התוכנית .היום בפעם הראשונה ,שנה לאחר שהתחלתי לעבוד כחונכת ,סטודנט
אמר לי בסדנת החממה :זה מתחבר עם משהו שאייל רם אמר בשיעור 'מחשבת החינוך
הדמוקרטי' .רוב הזמן אני לא חשה בקשר הזה".
שהקשר בין סדנת החממה לסביבת הלמידה של תוכנית ההכשרה במכללה
דומה אפוא ֶ
אינו חזק דיו .היעדר מבנה גבישי לתוכנית ההכשרה גורם ליצירת פער בין המודל הפדגוגי
הדמוקרטי לבין המערכת שהוא פועל בה ,ופער זה פוגע בעיצוב התודעה של הלומד.

יחיד וקהילה
סעיף זה עוסק בממצאים שעניינם הקונפליקט והדיאלקטיקה שבין בחירת היחיד לבין
ההמשכיות של קהילת הלומדים .אייל רם עמד על קיומה של הדיאלקטיקה הזאת
בחממה:
השילוב בין רשות וחובה בסדנת החממה הוא לב לבו של העניין ,ומטרתו
למצוא את האיזון הנכון עבור כל סטודנט וסטודנט .הקבוצה והחונך האישי
של כל סטודנט יכולים לחוש את מידת החופש לה זקוק כל אחד ולאפשר
גמישות בתהליך .לא ניתן ,כמעט אף פעם ,להתחיל מיד בלמידה עצמאית.
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בשביל ללמוד איך ללמוד צריכים רוב הסטודנטים סיוע ,תמיכה ומסגרת
מלווה .זה תפקידה העיקרי של הקבוצה .המפגש הקבוצתי הוא מקום בו
הלמידה מקבלת ערך חיובי ועידוד ,ובכך מהווה אלטרנטיבה עבור הסטודנט
לתרבות הלמידה החיצונית הלקויה .מעבר לכך היא גם קבוצת סיוע ,שעוזרת
לעבור מכשולים ,ומסייעת בסיעור מוחין סביב התחום הנבחר ובהעלאת
המודעות לתהליך הלמידה עצמו( .רם ,2007 ,עמ' )48
כפי שצוין לעיל ,כשנתיים לפני עריכת המחקר שונתה התוכנית בסדנת החממה .נטען
שהמבנה הקשיח של החממה והרציפות של קהילת הלומדים פוגעים בתנועה החופשית
והטבעית של למידת הסטודנט היחיד ,ולכן הוחלט לחזק את ממד הבחירה ולצמצם
את ממד ההמשכיות בקהילת הלומדים .במילים אחרות ,הוחלט להעדיף את בחירת
הלומד על פני המשכיותה של הקבוצה .יש לציין כי גם הדגם הקודם של החממה העניק
ליחיד חירות :הסטודנט בחר באילו מהנושאים להעמיק ואיזה פרויקט להכין .אולם
בדגם החדש הבחירה החופשית של היחיד היא במוקד התוכנית :הסטודנט בוחר את
הקבוצה שישתתף בה בסדנת החממה בכל אחת משלוש שנות הלימודים ,ובהתאם לכך
סטודנטים רבים משתתפים בשלוש קבוצות חממה במהלך לימודיהם.
במחקר הנוכחי התברר שלא כולם היו שבעי רצון מהשינוי .כך למשל סבר דוד כי

הנרטיב של הקהילה לא צריך להיות מקוטע .הוא צריך להיות רומן .זו
צריכה להיות סאגה של המשפחה מהמאה השמונה-עשרה ,ואחריה אתה
עוקב במשך עשרות שנים .זו קבוצה שהולכת דרך ,יוצאת למסע ,טועמת.
בסופו של דבר ,הייתי רוצה שהם ייפגשו לאחר שהם יסיימו ללמוד ויתמכו
זה בזה .זה היה הגיוני שלאחר סיום התואר ועם תחילת העבודה ,סדנת
החממה תימשך .זה כמו קבוצת חיילים שמתפרקת לפני הקרב.
נילי השתתפה בסדנת החממה בתקופה שלפני שינוי דגם הלמידה .לדבריה" ,מה שהיה
משמעותי עבורי בסדנת החממה היה הקבוצה וההמשכיות שלה" .עבור אמיר המעבר
בין דגמי הלמידה היה חוויה קשה" :המעבר בין שנה א' לשנה ב' היה קשה מאוד בשל
הפירוק של הקבוצה של שנה א' ,והצורך להסתגל לקבוצה של שנה ב'" .דברים דומים
אמר שרון ,חונך ומנחה בחממה" :זה קשה מאוד ללוות חניך בתהליך שנמשך שנה ,ואז
להיפרד ממנו ולהתחיל עוד פעם .כך גם לגבי הקבוצה :הצורך בקבוצה מתמשכת הוא
מאוד חשוב" .שני סטודנטים ושני חונכים סברו אפוא שההשתתפות בקהילת לומדים
קבועה חשובה יותר ממתן האפשרות ליחיד לבחור.
אולם לא כולם העדיפו את המשכיות הקהילה על פני הבחירה של היחיד .כך למשל
חגית התקשתה תחילה להתמודד עם השינוי ,אך בהדרגה גילתה את חופש הבחירה
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שהוא מעניק לה" :אני אהבתי מאוד את השינוי .בהתחלה היה לי קשה ,זה היה מבלבל ,אבל
לאט לאט הבנתי כמה הרבה חופש יש בו .בכל זאת אני חייבת לציין שאני יוצאת דופן בין
החברים שלי ,ורובם לא כל כך אוהבים את השינוי הזה" .גם יעל סברה שהגדלת אפשרות
הבחירה של היחיד נכונה" :אני נגד זה שסדנת החממה תימשך שלוש שנים .הסטודנטים
ירוויחו יותר אם יפגשו דמויות נוספות ודגמי ליווי נוספים .עם זאת ,אני יכולה לראות את
היתרון של המשכיות בת שנתיים ,שאותו אדם שילווה את ה'לאן' ילווה גם את ה'איך'".
לסיכום :דומה שסדנת החממה טרם מצאה את האיזון הנכון בין בחירת היחיד לבין
המשכיות קהילת הלומדים .השינוי בתוכנית נבע מהתחושה שההמשכיות של התהליך
ושל קהילת הלומדים בסדנת החממה הייתה כובלת מדי ,אך הוא הגביר יתר על המידה
את חוסר היציבות בתהליך .רבים מהדוברים ציינו כי נדרש איזון טוב יותר בין בחירת
הסטודנט להמשכיות של קהילת הלומדים.

דיון :מה השתנה? הדינמיות של המודל הפדגוגי הדמוקרטי
ממצאי המחקר הוצגו בפני החונכים והסטודנטים בסדנת החממה כאמצעי ליצירת
שינוי .הממצאים נדונו בשתי מסגרות :קבוצת החונכים ופרלמנט הסטודנטים .לקראת
סופה של שנת הלימודים תשע"ב ,כחצי שנה לאחר שהצגתי לחונכים את ממצאי מחקרי,
ערכתי ריאיון עם שרון בנושא תהליך השינוי .בחרתי לראיין אותו משום שהוא מכיר
היטב את הפדגוגיה הדמוקרטית ,7היכרות אשר מאפשרת לו להבין את משמעותו של
התהליך .חשוב לי להציג את השינוי ,משום שהוא מבטא את עקרון הדיאלקטיקה בין
סביבת הלמידה לבין הלומד ואת היכולת של לומד להשפיע על סביבת הלמידה שלו.
הקשר שבין החממה לבין הפדגוגיה
יתרה מזאת ,השינויים בסדנת החממה מלמדים על ֶ
הדמוקרטית .הריאיון עם שרון מוצג להלן ברובו ,והוא מעובד בהתאם לעקרונות החינוך
הדמוקרטי שנדונו לעיל .עיון בריאיון מעלה כי השינוי היה רק בשניים מן העקרונות –
הוויה ותודעה (סביבת למידה ולומד) ,יחיד וקהילה (סטודנט וקהילת לומדים).

הוויה ותודעה
א .המבנה של סדנת החממה
סביבת הלמידה של סדנת החממה תשתנה :שלבי המודל יוגדרו מחדש כדי שהסדנה
תזמן תהליך למידה חדש .לדעתי ,עצם השינוי מעיד על מודעּות לקשר בין סביבת למידה
לבין תהליך למידה:
7

כפי שצוין לעיל ,לפני הצטרפותו לחממה הוא לימד בשתי מסגרות של החינוך הדמוקרטי (בית הספר
"מיתר" בקיבוץ בית אורן ובית הספר הדמוקרטי בחדרה).
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ש :מה בנוגע לתהליך סדנת החממה – המבנה של חיפוש-העמקה-הפקה .האם
הוא נותר בעינו או משתנה?
ת :עכשיו אנחנו מדברים על זריעה ,נביטה וצמיחה ,אבל עדיין לא כל כך ברור
מה זה אומר .בשבוע שעבר התחיל תהליך של עבודה שיגדיר את המבנה החדש
של סדנת החממה ,ואנחנו נכנסים עכשיו לתהליך של חודש וחצי של למידה
ודיון בנושא .הרבה מהדברים יהיו ברורים יותר בתום החודש וחצי הזה.
ש :איך אתה מרגיש ביחס לשינויים?
ת :אני אוהב את אופי סביבת הלמידה שנוצרה עקב השינוי .במבנה הקודם
התהליך היה קצר מדי – אתה רק מסיים את תהליכי ההיכרות ,וכבר אתה נפרד.
אני קצת חושש מסוגיית השנה השנייה .השינוי הקודם נעשה בגלל הטענה
ששנה ב' הייתה לא משמעותית .זה מציב לנו אתגר של הגדרת השנה השנייה כך
שתהיה משמעותית ,ואני מקווה שנעמוד בו.
עוד עולה מהריאיון כי שרון מודע לכך שסביבת הלמידה של המודל הפדגוגי הדמוקרטי
מאפשרת ללומדים לבחון את מערכת היחסים בינם לבין הסביבה ולעצבה מחדש" :אני
אוהב מאוד את המעורבות של הסטודנטים ,דרך הפרלמנט ,בבנייה".
ב .המקום של סדנת החממה בסביבת הלמידה של התוכנית
השינוי בסדנת החממה מנסה לחזק את החיבור בינה לבין סביבת הלמידה של כלל
במגוון אמצעים:
התוכנית ִ

ש :ומה בנוגע לסוגיה של חיבור סדנת החממה לכלל התוכנית?
ילמד בעוד מסגרות בתוכנית,
ת :החיבור יתבצע קודם כול בכך שכל אחד מהחונכים ֵ
מעבר לחממה .כך הנוכחות של סדנת החממה תגיע לעוד תחומים בתוכנית באמצעות
הנוכחות של החונכים ,וייווצרו חיבורים בין הצורה והתוכן של סדנת החממה לבין
תחומים נוספים בתוכנית – שיעורי חינוך ,עבודה מעשית ושיעורים שעוסקים
בנושאים חברתיים .כדי שהחיבור הזה יורגש ,נבנה יום שבו מרוכזים כל שיעורי
החינוך – כולל החממות ,כמובן – ואז הנוכחות הזו שעליה דיברתי ,תהיה מוחשית
הרבה יותר .למשל ניתן יהיה ליצור חיבורים בין קורסים שונים שעוסקים בנושאים
של חינוך וחברה המונחים על ידי החונכים ,מכיוון שהם יתקיימו באותן משבצות
זמן .מעבר לזה החלטנו ליצור חיבור ישיר יותר בין החונכים לבין העבודה המעשית.
החונכים יבקרו את הסטודנטים באתרי ההתנסות שלהם ,יצפו בהם וישוחחו איתם.

רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
119

רביב רייכרט

בין יחיד לקהילה
בקונפליקט שבין בחירת היחיד לבין ההמשכיות של קהילת הלומדים הוחלט להתמקד
יותר בהמשכיות של הקהילה:
ש :שרון ,מה הם השינויים שיהיו ,בסופו של דבר ,בסדנת החממה?
ת :ההמשכיות של סדנת החממה תארך שנתיים או אפילו שלוש שנים.
ש :מה הן ההשפעות של ההחלטה הזו על האופן שבו תתנהל העבודה החינוכית
בסדנת החממה?
ת :עסקנו בזה בשבוע שעבר ,בהבדל בין שנה א' לשנה ב' במבנה העבודה החדש
שיימשך שנתיים .שאלנו את עצמנו מה יהיה התוצר של שנה א' ומה יהיה של
ב' .אלו הן שאלות שעולות בעקבות בניית הרצף החדש .כשהרצף לא היה ,היה
קל יותר לעשות הבחנות ביניהן .יש כבר כמה כיוונים – יש הבחנה בין המתודות
של שנה א' ושנה ב' .שנה ב' תתרכז בשאלה" :מה מעסיק אותי כאיש חינוך?"
שנה ב' אמורה לעסוק בשתי שאלות" :מה השאלה שלי?" ו"מה התנ"ך שלי?
מהי ההשראה שלי?" הכוונה היא להבחין בין שאלה כללית ,פתוחה ,לבין שאלה
טקסטואלית.
ש :זאת אומרת שבקונפליקט שבין בחירה והמשכיות בחרתם בהמשכיות?
ת :נכון ,אבל לא ויתרנו על הבחירה .חשוב להדגיש שההחלטה על השינוי הגיעה
במידה רבה מפרלמנט הסטודנטים ,שעסק בהרבה מהשאלות החשובות של
התוכנית .הפרלמנט בחר במבנה שמחבר את ההמשכיות והבחירה .לפי המבנה
הזה ,יהיה רצף של שנתיים בסדנת חממה אחת ,ואז בשנה השלישית תהיה אפשרות
לבחירה בין כמה אופציות שהכותרת שלהן תהיה "אני מחנך ישראלי" ,ומתוך כך
ייווצר חיבור של סדנת החממה לשטח ולעבודה המעשית של הסטודנטים.

סיכום ומסקנות
במאמר נבחנו הפעילות הפדגוגית-דמוקרטית של "החממה ליזמות חינוכית-חברתית",
תהליך השינוי בה ומידת ההתאמה בינה לבין עקרונות הגל הדמוקרטי בחינוך
הפרוגרסיבי .נמצא כי סדנת החממה מתאפיינת בשפת הלמידה הדמוקרטית ומתבססת
על שלושת העקרונות של הפדגוגיה הדמוקרטית שהוצגו לעיל:
א .שילוב בין חופש והעזה לבין קביעת גבולות לביטחון ,לבחירה ,לשיתוף וליוזמה.
ב .דיאלקטיקה בין בחירה של היחיד (הסטודנט) לבין המשכיות של קהילת הלומדים.
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ג .זימון מפגש מלמד ומעצב הוויה באמצעות יצירת סביבת למידה דינמית ,סביבה
שהלומד יכול להשפיע עליה.
המחקר גם איתר כמה חולשות של הפדגוגיה הדמוקרטית:
 אם המטרה מעורפלת ,אזי הדינמיות והפתיחּות אשר מאפיינות את המודל הפדגוגיהדמוקרטי גורמות לאי-בהירות ולבלבול.
 אם התוכנית אינה בנויה כגביש ,ויש פער בין המודל הפדגוגי הדמוקרטי לבין המערכת שהיאפועלת בתוכה ,אזי יש פגיעה בסביבת הלמידה הדמוקרטית ובהשפעתה על תודעת הלומד.
ככלל דומה אפוא שהחממה ,על יתרונותיה וחסרונותיה ,היא אכן מודל להכשרת מורים
המבטא את עקרונות הגל הדמוקרטי בחינוך הפרוגרסיבי.
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הוראה דיאלוגית באקדמיה :קשיים ,אתגרים
והזדמנות ללמידה ביקורתית ,פעילה ומעורבת
רבאח חלבי
תקציר
במאמר זה מתואר מחקר עצמי אשר בחן את ניסיונותיי בחמש השנים
האחרונות לפתח במכללת אורנים שיטת הוראה המבוססת על התפיסה
הדיאלוגית הפרייריאנית .מטרת המחקר הייתה לדון בניסיונות האלה על
כל היבטיהם ,ובהמשך לכך לעודד דיון רחב בסוגיית ההוראה הדיאלוגית.
סוגיה זו חשובה מאוד בשדה החינוכי ,ובייחוד בלימודים באקדמיה .המחע
קר העצמי התבסס בעיקר על ניתוח משובים של סטודנטים – הן בעל-פה,
הן בכתב .מהמחקר הזה עולה שהוראה המבוססת על הגישה הדיאלוגית
של פריירה יעילה מאוד ואף נחוצה באקדמיה ,ובפרט בהכשרה להוראה.
הדבר מסייע לסטודנטים בתהליך לימודיהם ומאפשר להם לפתח מיומנות
של התמודדות עם שפע הידע .לעומת זאת קשה ליישם את הגישה בבתי
ספר ,וזאת בעיקר כיוון שהמערכת עצמה מכַ וונת להישגים לימודיים יותר
מאשר לפיתוח האישיות והיכולות הייחודיות של התלמידים.
מילות מפתח :אקדמיה ,הוראה דיאלוגית ,למידה פעילה ,סטודנטים
להוראה ,פדגוגיה ביקורתית.

מבוא
במשך חמש שנים ניסיתי לפתח גישת לימוד דיאלוגית במכללת אורנים ,מכללה שאני מרצה
בה .גישה זו קסמה לי מאז שהתוודעתי לכתביו של פאולו פריירה ,ויישמתי אותה בהנחיה של
מפגשים בין יהודים לערבים ביישוב נווה שלום .באותם המפגשים השיח בין יהודים לערבים
התקיים בקבוצות קטנות ,ויישום גישתו הדיאלוגית של פריירה היה קל למדי .ידעתי כי
האתגר האמיתי הוא לנסות ליישמה במכללה ,שכן הסטודנטים מורגלים בהרצאה פרונטלית
ורואים במרצה את המקור הבלעדי לידע הנלמד .בתחילה יחסם של הסטודנטים לגישת
הלימוד הדיאלוגית אכן היה חשדני ,ואף אני חששתי ולא הייתי בטוח בסיכויי ההצלחה של
גישה חדשנית זו .בהמשך הדברים הסתדרו ,והצלחת הגישה הייתה גדולה.
במאמר זה אני מבקש לשתף את הקוראים בניסיוני כמרצה דיאלוגי – הן בתיאור
המכשולים והמהמורות שבדרך ,הן בתיאור ההצלחות .בסקירת הספרות מתוארת
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הפדגוגיה הביקורתית ,ולאחר מכן מוצגת בקצרה הגישה הדיאלוגית העולה מכתביו של
פריירה .בהמשך מוצג מבנה של שיעור דיאלוגי ,ומתוארים הקשיים שהיו לי בהוראת
שיעורים כאלה .לבסוף מתואר יחסם של התלמידים לשיעורים הנלמדים בהתבסס על
הגישה הדיאלוגית.
התקופה הנוכחית מתאפיינת בהרחבת הדרישה להאחדת החינוך ולדיכוי של
הפלורליזם בשדה החינוכי בפרט ובמדינה בכלל .עמותות מן הימין ,ואפילו שר החינוך
עצמו ,מנסים להצר את צעדיהם של המרצים באקדמיה ולפגוע בחופש האקדמי .במצב
עניינים כזה אני רואה חשיבות רבה לניסיון לחזור לשיטת ההוראה הדיאלוגית ואף
ליישם רכיבים נוספים של הפדגוגיה הביקורתית ,פדגוגיה אשר חותרת לבניית חברה
דמוקרטית ,פלורליסטית ,שוויונית וצודקת.
הנתונים והתובנות אשר מוצגים במאמר מתבססים על הוראת עשרה קורסים בחמש
השנים האחרונות .קורסים אלה נכללו בשתי תוכניות לימודים לתואר שני במכללת
אורנים" :חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה" ו"הוראה בבית הספר העל-יסודי".
בסך הכול השתתפו בקורסים האלה  189סטודנטים .נתוני המחקר מבוססים על
ההתנסות והתצפית המשתתפת שלי בקורסים ,על דברים שאמרו הסטודנטים במהלך
הקורסים ובפגישות הסיכום ,על הדברים שכתבו בעבודות הסיכום ועל משובים אשר
המכללה ביקשה מהם לתת לקורסים.

סקירת ספרות
הוראה דיאלוגית היא הפרקטיקה שפריירה וממשיכיו מציעים כדי ליישם בפועל
את הפדגוגיה הביקורתית .פדגוגיה זו מנסה להגביר את מודעותו של האדם למצבו
ולמציאות הדכאנית אשר הוא חי בה ,וזאת על מנת לאפשר לו לפעול בתוכה ולשנותה
למציאות שוויונית וצודקת יותר .את התהליך של פעילּות מתוך מודעּות פריירה מכנה
"פראקסיס" .באמצעות סקירה של שני המושגים האלה ,פדגוגיה ביקורתית והוראה
דיאלוגית ,אני מנסה להבין ולפרש את ההתנסות המוצגת לקוראים.

פדגוגיה ביקורתית
בחברה דמוקרטית המחנכים צריכים לתת את דעתם למציאות הסוציו-פוליטית
שהתלמידים חיים ולומדים בה .יתרה מזאת ,עליהם להביא את ניסיון החיים של התלמידים
המודרים והשולִ יים למרכז הוויית הלמידה בכיתה (.)Giroux, 1991; Pennycook, 2001
קשה להשמיע את קולם של התלמידים החלשים בשל ההבדל ביחסי הכוחות בינם
לבין התלמידים מקבוצת האליטה ,הבדל שבין השאר נובע מהבדלים בשפות .כך למשל
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בארצות-הברית אחת הסיבות ל"שתיקתם" של סטודנטים דוברי ספרדית ודוברי שפות
אתניות אחרות היא הדומיננטיות המוחלטת של השפה האנגלית באקדמיה – האנגלית
הסטנדרטית נתפסת כשפה נייטרלית המשמשת את כל הסטודנטים (;Fine, 1991
 .)Leeman, 2005; Potowski & Carreira, 2004קירוש ( )Quiroz, 2001טוענת כי הקול
והשמעתו מאפשרים לאדם להציג את מציאות חייו ואת ניסיונו לאחרים .היא מבדילה
ובספרה האישית ,ואילו קול
ֵ
בין קול אישי לקול חברתי :קול אישי מושמע בין חברים
בספרה החברתית .עוד היא מוסיפה כי על מנת שלקול יהיה כוח ,הוא
חברתי מושמע ֵ
צריך להישמע (ולא רק להיות מבוטא באמצעות השפה).
ישנם חוקרים הטוענים שבדרך כלל השלטון משתמש במערכת החינוך כדי לקדם
את האינטרסים שלו ולשמר את מעמדו ,ולשם כך הוא דוחק לשוליים את הנרטיב של
הקבוצות החלשות ומשתיק את קולן ( .)Apple, 2012; Giroux, 1981אחרים טוענים כי
החינוך ומערכת החינוך הם מנגנון המשמש לשליטה חברתית ופוליטית :באמצעות בית
הספר ותוכניות הלימודים הקבוצה השלטת משמרת את הנרטיב שלה ,והדבר מאפשר
לה לשמור על מעמדה הכלכלי ועל עליונותה התרבותית והמוסרית כביכול .קבוצה זו
שולטת בכל הפעילות החינוכית :הפרדה בין ידע לגיטימי לידע לא לגיטימי ,מחיקת
ה"אחר" או הגלייתו אל מחוץ למרחב הבית-ספרי ,הצגת הידע הנלמד (הידע
ֵ
הידע של
שהממסד תופס כלגיטימי) כידע נייטרלי וכן הלאה (Apple, 2012; Freire & Mecedo,
 .)1995; Manzer, 2003בדרך כלל המדיניות החינוכית מפלה את קבוצות המיעוט ואת
התושבים המקומיים ,ובפרט בחברות שקיימים בהן מתחים וקונפליקטים פוליטיים.
במקרים כאלה קבוצת האליטה השלטת מנהיגה מדיניות חינוכית אשר מגבילה ואף
מונעת מהמיעוטים את היכולת לבטא את זהותם ( .)Subedi & Daza, 2008הדבר
"הנדּוס" של נרטיב קולקטיבי וזיכרון קולקטיבי אשר בולט בתוכניות
נעשה באמצעות ִ
הלימודים במקצועות דוגמת היסטוריה ,אזרחות ולימודי שפות (Simmons & Sefa
.)Dei, 2012
פריירה ( )Freire, 1967/1976טוען בהקשר הזה שמערכת החינוך דכאנית; היא מנסה
לשמר את המצב הקיים ולשרת את האליטה השלטת .לפי פריירה ,החינוך הבית-ספרי
הוא "חינוך בנקאי" :המורים "מפקידים" ידע ב"חשבונות" של התלמידים כדי שאלה
"יפרעו" אותם בעתיד .תכליתו של "החינוך הבנקאי" היא לשמר את המבנה החברתי
הקיים ,מבנה המבוסס על מדכאים ומדוכאים ,ולחסל את יכולות הביקורת והיצירה של
התלמידים .חינוך כזה משרת את האינטרסים של האליטה השלטת ,זו הנהנית מהסדר
החברתי הקיים.
חינוך ביקורתי חותר תמיד לשנות את המציאות .על מנת שמצב של דיכוי ישתנה
למצב של צדק ושוויון חברתי ,יש להגביר את המודעּות ליחסי הכוחות בחברה בין
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המעמדות ,לאופן "חלוקת העוגה" ביניהם ולהשתקפותו במערכת החינוך (גור זיו,
 .)2013תפקידה של הפדגוגיה הביקורתית הוא לחשוף את המציאות הדכאנית ,לקרוא
תיגר עליה ואף לנסות לשנותה .הפדגוגיה הביקורתית שואפת להשיב את ההומניזציה
ליחסים החברתיים ולהעמיד במרכזם את האדם וכבוד האדם .פאולו פריירה ,מאבות
החינוך הביקורתי ,טוען בהקשר הזה שבעיית ההומניזציה הייתה מאז ומתמיד הבעיה
העיקרית:

בעוד שההומניזציה והדה-הומניזציה הינן אפשרויות של ממש ,הרי רק
בראשונה אפשר לראות את ייעודו של האדם .ייעוד זה נתקל כל הזמן
בשלילה ,אך עצם השלילה היא אשר נותנת לו תוקף .הוא סופג חבטות של
אי צדק ,ניצול ,דיכוי ואלימות מצד המדכאים; אך הוא זוכה לאישור מחדש
בשאיפתם של המדוכאים לחירות ולצדק ,ובמאבקם להשיב לעצמם את
צלם אנוש שאבד להם( .פריירה ,1981/1968 ,עמ' )34
הפדגוגיה הביקורתית חותרת לחשיפת הדה-הומניזציה והמצב הדכאני של האנושות,
הקשר בין חינוך לפוליטיקה .היא טוענת שהמערכת הפוליטית
כמו גם לחשיפת ֶ
משתמשת בחינוך כדי לשמור על המצב הקיים ,וזאת באמצעות הסללת התלמידים
לנתיבים שיאפשרו את המשך הריבוד המעמדי והחברתי (Apple, 1990; Bartolomé
 .)& Macedo, 1999; Giroux, 1991, 2000על מנת לקדם תוכניות לימודים צודקות
ושוויוניות בחברה דמוקרטית ,המחנכים צריכים לתת את דעתם למצב הסוציו-פוליטי
שהתלמידים חיים ולומדים בו (.)Canagarajah, 1999; Pennycook, 2001
על מנת לשחרר את התלמיד ולעזור לו להשמיע את קולו ,יש להנהיג בבתי הספר
פדגוגיה דיאלוגית .כפי שצוין לעיל ,מטרתה של פדגוגיה זו היא להגביר את המודעּות של
התלמיד למצבו ולמציאות הדכאנית אשר הוא חי בה (לרבות הסיבות לדיכוי והאפשרויות
להשתחרר ממנו) .לפי פריירה ,רק מודעּות כזו מאפשרת לאדם לפעול כדי לשנות את
העולם לשוויוני וצודק יותר .רק באמצעות ה"פראקסיס" ,פעילּות מתוך מודעּות ,האדם
יכול לממש את ייעודו – הומניזציה ( .)Freire & Macedo, 1995האמצעי שפריירה מציע
כדי לממש זאת הוא הוראה דיאלוגית.

הוראה דיאלוגית
בדיאלוג כמונח וכתפיסת עולם ,כמו גם כשיטה חינוכית פדגוגית ,עסקו פילוסופים
והוגי דעות כבר לפני אלפי שנים .בהקשר הזה סוקרטס משווה את תפקידו הפדגוגי של
המורה לתפקידה של המיילדת :באמצעות הדיאלוג המורה מנסה לסייע לחניכיו לחלץ
מתוך עצמם תובנות ש"התעברו" בקרבם .ניטשה סבור כי הדיאלוג מאפשר למחנך
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
128

רבאח חלבי

לשחרר את החניך מן המוסכמות של החברה שהוא חי בה ,שחרור הנדרש לו כדי להיות
מסוגל להגשים את מאווייו הייחודיים .לעומת זאת בובר מתאר את הדיאלוג כסיטואציה
המאפשרת לפרט להכיר את עצמו באמצעות התקרבות מודעת ,סקרנית ,קשובה,
פתוחת לב ופקוחת עין אל מהותו של הדבר שהוא נפגש עימו (אלוני.)2008 ,
לפי פריירה ( ,)Freire, 1967/1976; Freire & Macedo, 1998הדיאלוג בכיתה
איננו שיחה מכנית אשר מתנהלת "לפי תור" .הוא גם איננו שיח פסיכולוגי המאפשר
לתלמידים "להרגיש טוב" בלי לשנות את המציאות .הדיאלוג הוא אינטראקציה בין
המורה לתלמידים ובין התלמידים עצמם אשר יוצרת ידע חדש ,ידע שכולם משתתפים
בייצורו .ראשיתו של הדיאלוג בחוויות אישיות של המשתתפים בתהליך החינוכי והמשכו
בהכללות המתבססות על תאוריות .אין הכרח להישאר בחוויה האישית ,אבל גם לא צריך
"לדלג עליה" ולהגזים בהתבססות על תאוריה והכללות .הדיאלוג הוא תהליך שמתקיים
כדי להכיר את המציאות ,וזאת על מנת לנסות לקרוא תיגר עליה ואף לשנותה.
פריירה ומסדו ( )Freire & Macedo, 1995מפרטים את עקרונות ההוראה הדיאלוגית.
הם טוענים כי הדיאלוג הוא דרך לרכישת דעת המתאפיינת ביחסים אפיסטמולוגיים בין
המשתתפים בו ,ולא רק טקטיקה שמטרתה היא לערב את התלמידים במשימה .הדיאלוג
צריך להתמקד בידיעה ובלימוד ,כיוון שהתמקדות מכנית במשתתפים בו תותיר אותו
ברמה הפסיכולוגית .בדיאלוג הידע איננו נחלתו של אף אחד מן המשתתפים בו (לרבות
המורה) :הידע "מונח על השולחן" ונמצא בין שני סובייקטים יודעים אשר נפגשים הודות
לדיאלוג ופועלים למען מטרה משותפת.
אף שעיקרו של הדיאלוג הוא "השמעת קול" ,תכליתו היא לקשור את חוויותיהם של
הדוברים לפוליטיקה של התרבות ולתפיסת הדמוקרטיה הביקורתית .הדיאלוג מסייע
לנו לחשוב במשותף על אודות הדברים שאנו יודעים והדברים שאיננו יודעים ,וזאת על
מנת לפעול מתוך עמדה ביקורתית לשינוי המציאות .הדיאלוג איננו מתרחש בחלל ריק:
חייב להיות קשר בינו לבין המצב החברתי והפוליטי ,וכל העת עליו לחתור לשינויו של
מצב זה (.)Freire, 1967/1976
לפי פריירה ( ,)Freire & Macedo, 1998המורה אינו יכול להיות פסיבי בפעילות
החינוכית .עליו להיות פעיל ולהראות לתלמידים את הכיוון ואת הדרך ,אך אסור לו לכפות
על התלמידים ללכת בדרך זו .כיוון שהמורה אינו יכול להיות אובייקטיבי או נייטרלי,
עומדות בפניו שתי אפשרויות( :א) להימנע מהבעת עמדה – הימנעות כזו משרתת את
עמדת הממסד ועושה את המורה לשותף בפעולת הדיכוי; (ב) להביע את דעתו – נקיטת
העמדה נועדה לחשוף בפני התלמידים את המציאות הדכאנית ולקרוא תיגר עליה (כפי
שצוין לעיל ,על המורה להימנע מלכפות את דעותיו על תלמידיו).
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לא הרבה נכתב על אודות יישום הגישה הדיאלוגית באקדמיה ,ומעט מאוד נכתב
על אודות יישום הגישה הייחודית של פריירה .עם זאת ,הספרות המקצועית המעטה
בנושא זה מלמדת על יעילותה של השיטה בכל ההיבטים ובכל המסגרות שהיא מיושמת
בהן .מרסר וליטלטון ( )Mercer & Littleton, 2007מציגים מחקרים רבים אשר מוכיחים
הקשר בין הוראה דיאלוגית לבין שיפור יכולותיהם הלימודיות של התלמידים,
את ֶ
ובייחוד התפתחות החשיבה שלהם .ולה ( )Vella, 1994דנה בהעצמה שמובילה הגישה
הדיאלוגית בהוראה ,ובעיקר בהוראת מבוגרים .היא מציגה  12עקרונות של דיאלוג
ומראה כי יישום העקרונות האלה מבטיח למידה יעילה של מבוגרים .בשלבים הראשונים
יש ליצור מסגרת לימודית המתאפיינת ב"תיאום ציפיות" עם הלומדים ,באקלים לימודי
מקבל ומכבד ,בשימוש בקבוצה כמשאב למידה ,בתמיכה בלומדים ובהעצמתם בתהליך
הלמידה .לאחר מכן יש ליצור תהליך למידה המבוסס על "פראקסיס" (תרגול תוך
כדי פעולה) :השתתפות של הלומדים בקבלת ההחלטות ,למידה כוללת (הוליסטית)
העוסקת באידאלים ,ברגשות ובפעולה ,למידה עצמית וכן הלאה .השאיפה היא לגבש
קבוצת למידה עצמאית אשר לומדת תוך כדי פעולה ומקבלת אחריות לפעילותה במרחב.
סיגל ופולק ( )2015מדגימים את הערך הרב של דיאלוג ערכי ,פתוח ומעשיר.
החוקרים מצאו כי תחושת המעורבות והמחויבות של תלמידים בבית ספר יסודי גברה,
לאחר שבשיעור חינוך המורה ניהלה דיאלוג עימם בסוגיית החרם .ולרשטיין וברנשטיין
( )Wallerstein & Bernstein, 1988בוחנים את יישום הגישה הדיאלוגית של פריירה
בתחומים טיפוליים .במאמרם הם טוענים שהשתתפות של אנשים בדיאלוג משפרת
את השליטה העצמית שלהם ומחזקת את האמונה ביכולתם לשנות את חייהם .השניים
מוכיחים את טענתם באמצעות מחקר שנערך בקרב קבוצת אלכוהוליסטים.
במכללת סמינר הקיבוצים פועל מרכז לפדגוגיה ביקורתית .מרכז זה עוסק בהכשרת
מחנכים לביצוע שינוי חברתי במסגרות החינוכיות שהם פועלים בהן .אני סבור כי יוזמה זו
מבורכת וראויה ,אך בד בבד יש ליישם בקורסים אקדמיים הוראה המבוססת על הגישה
הדיאלוגית של פריירה .יישום כזה יאפשר לבחון אם גישה זו יעילה בימינו אלה ומאפשרת
לתלמידים (בייחוד תלמידים מוחלשים ותלמידים מהפריפריה) להתבטא ולהשמיע את קולם.

מתודולוגיה
המחקר העצמי שממצאיו מתוארים במאמר הנוכחי ,משתייך לסוגה של מחקרי פעולה
(צלרמאיר .)2008 ,סוג מחקר זה התפתח בשנים האחרונות ועוסק בין השאר בחקר
עצמי של מורים את עבודתם .זהו מחקר רפלקטיבי ,והוא מאפשר למורים להיות
ביקורתיים ולזהות בעיות בעבודתם כדי לנסות להתמודד איתן (קוזמינסקי.)2007 ,
למחקר העצמי של מורים יש שתי מטרות עיקריות( :א) למידה של המורה החוקר על
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אודות עצמו ועבודתו; (ב) הרחבת הידע הכללי בתחום .פרסום המחקר מאפשר סקירה
וביקורת שלו ,כמו גם התאמתו לצרכים של אחרים ( .)Whitehead, 2009גם המחקר
העצמי שלי מפורסם מהסיבות האלו :רצון בבחינה ביקורתית של עבודתי ,שיתוף אחרים
בידע שנצבר וניסיון לתרום לידע הכללי בתחום.
המחקר מתבסס על עשרה קורסים שלימדתי במכללת אורנים בחמש השנים האחרונות.
הקורסים נלמדו בשתי תוכניות לתואר שני (חמישה קורסים בכל תוכנית) :הקורס
"הוראה דיאלוגית :מודעּות ושינוי חברתי" נכלל בתוכנית "חינוך והוראה לתלמידים
בסיכון ובהדרה" ,והקורס "הוראה דיאלוגית" נכלל בתוכנית "הוראה בבית הספר העל-
יסודי" .בסך הכול השתתפו בקורסים  189סטודנטים וסטודנטיות 158 :סטודנטיות
ו 31-סטודנטים ( 121יהודים ו 68-ערבים) .גיל הלומדים בקורסים נע בין  28ל .54-הרוב
המוחלט של הלומדים היו מורים ומורות ,או אקדמאים שלמדו בתוכנית הסבה מקצועית
להוראה.
הממצאים המוצגים במאמר מתבססים על עבודות מסכמות שהסטודנטים הגישו בסוף
כל קורס ,על משובים אשר המכללה ביקשה מהם לתת לקורסים ,על רישומים שערכתי
בפגישות הסיכום עם הסטודנטים (חלק מהפגישה עסק במשוב של הסטודנטים לקורס)
ועל רשמיי כמרצה בקורסים האלה במשך חמש שנים .בחינת משובים לצורך ניתוח
ביקורתי של המורה את עבודתו היא שיטה ידועה ומקובלת במחקר עצמי (Soslau,
.)2015
לקראת כתיבת המאמר הנוכחי קראתי את כל החומר הכתוב שברשותי וסימנתי
תובנות וסוגיות העולות ממנו .לאחר קריאה שנייה עדכנתי את רישומיי ורשמיי .חשוב
לציין שהסוגיות המוצגות במאמר מבטאות את הלך הרוח העולה מסיכומיהם של רוב
הסטודנטים .ברור לי שייתכן כי סיכומים אלה מושפעים מיחסי הכוחות בינינו :אני
מעניק ציונים לעבודותיהם המסכמות של הסטודנטים ,והם מנסים לְ רצות אותי ו"לכוון
לדעתי" .בהקשר הזה יש לציין שהמשובים הסמויים של הסטודנטים ,כלומר אלה אשר
המכללה ביקשה מהם לתת לקורסים ,לא היו שונים מהמשובים שקיבלתי מהם .כמו
כן חשוב לזכור כי המחקר האיכותני אינו מתיימר להיות אובייקטיבי (בניגוד למחקר
הפוזיטיביסטי) ,ותוצאותיו תלויות לא מעט בהגינותו של החוקר ובדבקותו במשימה
(.)Lincoln & Guba, 1985

ההתנסות בהוראה דיאלוגית בכיתה
בחמש השנים האחרונות אני מנסה ליישם במכללת אורנים את הגישה הדיאלוגית של
פאולו פריירה .כפי שצוין לעיל ,אני עושה זאת בהוראת קורסים בשתי תוכניות לתואר
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
131

הוראה דיאלוגית

שני" :חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה" ו"הוראה בבית הספר העל-יסודי".
בדרך כלל לומדים בכיתה  15עד  30סטודנטים ,והרכבם מגוון :יהודים וערבים ,אשכנזים
וספרדים (לעיתים גם אתיופים) ,נשים וגברים (הרוב המכריע של הלומדים הוא נשים).
הקורס כולל שני חלקים .החלק הראשון כולל ארבעה שיעורים ,והוא מוקדש להכרת
הגישה .הדבר נעשה בשני אופנים( :א) קריאת טקסטים של פריירה על אודות פדגוגיה
של מדוכאים (פריירה )1981/1968 ,וההוראה הדיאלוגית; (ב) התבוננות של הסטודנטים
בדרך ההוראה שלי (בהתאם לגישה הדיאלוגית של פריירה) בשיעורים הראשונים .חלקו
השני של הקורס כולל עשרה שיעורים ,והסטודנטים מיישמים בו את הגישה הלכה
אחר (הרוצה בכך) מלמד בהתאם
למעשה :בכל אחד מעשרת השיעורים האלה סטודנט ֵ
לגישה הדיאלוגית שהכיר בשיעורים הראשונים.
השיעורים שהסטודנטים מלמדים נחלקים לשני חלקים .בחלק הראשון כל סטודנט
מלמד במשך  45דקות (בדומה למשך השיעור בבית ספר תיכון); בחלק השני הסטודנטים
ואני מנתחים את אופן ההוראה של הסטודנט ומנסים להבין אם הוא היה דיאלוגי (לפי
גישתו של פריירה) ,כמו גם את הקשיים של הסטודנט ביישום הגישה .בתחילת החלק
השני של השיעור הסטודנט אשר לימד ,יכול לספר על אודות תחושותיו במהלך ההוראה
ולנסות להעריך אותה .לאחר מכן שאר הסטודנטים ואני מנסים להעריך את הוראת
הסטודנט ,וזאת על מנת ללמוד מהכשלים ומהקשיים שלו.
ילמד .בדרך כלל הסטודנטים
חשוב לציין כי כל סטודנט יכול לבחור את הנושא שהוא ֵ
בוחרים ללמד נושאים חברתיים-פוליטיים ,או נושאים חינוכיים שמעסיקים ומעניינים
אותם .במהלך השנים נבחרו נושאים דוגמת האפליה נגד מזרחים בישראל ,מעמד
האישה ,מערכת החינוך הערבית ,פריפריה לעומת מרכז ,הדרוזים בישראל ,תלמידים
מודרים ,גזענות בחברה הישראלית ,חינוך רב-תרבותי ונושאים רבים אחרים .הנושא
מוצג בכיתה באמצעות "גירוי" כלשהו – סרטון קצר ,כתבה בעיתון או כל דרך אחרת
שהסטודנט המרצה בוחר להתחיל בה את השיעור .ההתנסות המעשית בהוראה
מאפשרת לסטודנטים בראש ובראשונה ללמוד "ישירות" על אודות הגישה הדיאלוגית
(מהתנסותם העצמית בהוראה ומההתנסויות של הסטודנטים האחרים) ,אך בד בבד
הם גם רוכשים ידע נרחב חדש .בדרך כלל הסטודנט המרצה מציג את הידע החדש ,אך
הוא מתרחב בדיאלוג שנוצר :כל אחד מהסטודנטים בכיתה משתף את השאר בחוויותיו
ומתאר את ניסיונו האישי בנושא הנלמד.
בדרך כלל יש השתתפות ערה של הסטודנטים בשיעורים האלה ,והיקפה גבוה משמעותית
מהיקף ההשתתפות בשיעורים אחרים המתאפיינים בהרצאה פרונטלית .כך למשל
סטודנטים ערבים ממעטים להתבטא בשיעורים אחרים ,אך בשיעורים האלה הם מוצאים
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דרך המאפשרת להם ביטוי .הסטודנטים מדווחים על חוויה משמעותית מאוד ועל חשיפה
ייחודית לגישה השונה מזו אשר הם מתנסים בה בשאר הקורסים במכללה .אף שקשה מאוד
ליישם הוראה דיאלוגית בבתי הספר ,חשיפתם של הסטודנטים (מורים מנוסים הלומדים
לתואר שני) לעיקריה יכולה להעשיר אותם ולהגביר את מודעותם להיבטים שלא היו מּוּכרים
להם :הצורך לכבד את התלמיד ואת הידע שלו ,הצורך לאפשר לתלמידים להתבטא ולהביע
את עמדותיהם בכיתה ,ההכרח שהמורה יביע את דעתו על אודות הנושא הנלמד וכן הלאה.

ממצאים
קשיים ואתגרים
כמה סוגיות עיקריות עולות מהקורסים בנושא ההוראה הדיאלוגית .הסוגיה הראשונה
היא הקושי הרב של הסטודנטים להתמודד עם שתיקה – אפילו עם שתיקה קצרה מאוד
האורכת כמה שניות .בדרך כלל הסטודנט המרצה "ממלא את החלל" בדיבור שלו ומונע
מהסטודנטים האחרים להתבטא ולהביע את עמדותיהם .הסטודנטים המרצים ציינו
שהם התקשו להתמודד עם השתיקה ,מפני שחששו כי שאר הסטודנטים יחשבו שהם
חלשים ו"אין להם מה לומר" .לעומת זאת שאר הסטודנטים דיווחו שאם הסטודנט
המרצה היה מחכה מעט ,הם היו מדברים .לדבריהם ,השתיקה נבעה מכך שהם "ארגנו
את מחשבותיהם" לקראת התבטאותם .בציטוט שלהלן אחת הסטודנטיות מתארת את
הקושי שלה להתמודד עם השתיקה:
אחד הדברים הכי חשובים בעיניי שלקחתי מן השיעורים ומן הגישה זה
את השתיקה .בתור מורה לעתיד ,ובכללי בתור בן אדם ,השתיקה היא דבר
שמאוד מלחיץ אותי .יש בי צורך תמיד למלא את החלל .אני זוכרת שלפני
השיעור הראשון שהעברתי בבית הספר ,הכי פחדתי זה שלא יהיה לי מה
להגיד יותר ויהיה שקט .שהתלמידים לא יענו ,ושוב יהיה שקט .גם בחיי
היום-יום אני שמה לב לפחד הזה :קשה לשבת ליד מישהו ,ושיהיה שקט.
המחשבה הזו שמחייבת אותנו למלא את החלל מעיקה והורסת ,ואת זה
הבנתי רק במהלך הקורס .מעולם לא חשבתי שזה יהיה בסדר ואפילו
מועיל ,אם אתן לשקט הזה להתרחש.
סטודנטית אחרת הציגה נקודת מבט אחרת וקשרה בין השתיקה לבין המעורבות
המוגזמת של המורה במהלך השיעור:

למדתי עוד דבר מעניין במהלך הקורס ,וזה היה חדש בשבילי .למדתי
שהשתיקה היא אחד הדברים המשמעותיים והמרכזיים בהוראה דיאלוגית.
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למדתי שהשתיקה אינה אחריותו של המורה ,היא גם אחריותה של
כל הכיתה .חשבתי במשך שנים רבות ,בכל הכיתות שבהן אני מלמדת
אזרחות ,שעליי מוטלת האחריות לשאול שאלות כל הזמן ,ואסור לי להגיע
למצב של שתיקה בתוך הכיתה .אחרי שלמדתי על הגישה הפרייריאנית
ידעתי שכאשר אנחנו כמורים שואלים שאלות ,אנחנו ממלאים את החלל.
אם נותנים אופציה לתלמידים ,אז יהיה דיבור על כל מיני דברים שמדכאים
אותם ,כי בדרך כלל מה שמביא את הדיבור הוא המרווח של השתיקה.
במחקרים התברר שהמורה אכן מדבר במשך רוב השיעור ,והדבר מצמצם את מרחב
הביטוי של התלמידים ומונע מהם להביע את דעתם .שור ופריירה ( )1990מציינים
שבמשך כ 90%-מזמן השיעור המורה מדבר ,והתלמידים כולם מדברים רק במשך
כ 10%-מזמן השיעור .מחקר של פולק ,ישראלי ונגר-תורג'מן ( )2015באשר לשיח בחינוך
היסודי בישראל מאשש נתונים אלה :החוקרים טוענים כי המורה מחכה לתשובה רק
במשך כ 1.9-שניות לאחר ששאל את השאלה.
הסוגיה השנייה היא הקושי של הסטודנט המרצה לאפשר לסטודנטים לתאר את
חוויותיהם ולהתמקד בנושאים אשר "מדברים אליהם" .סטודנט אשר מתנסה לראשונה
בהוראה כזו ,מתקשה לאפשר דיאלוג אמיתי :לכאורה הוא מאפשר דיאלוג ,אך בפועל
כופה על התלמידים את הדיון שהוא מעוניין בו .כתוצאה מכך השיעור הוא "פרונטלי
בלבוש דיאלוגי" .קושי זה עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרם של פולק ואחרים (שם).
חוקרים אלה טוענים שגם אם השיעור מתנהל לכאורה באופן פתוח ו"דיאלוגי" ,המורה
שולטת בשיח באופן מוחלט כמעט – רק במשך פחות מ 2%-מזמן השיעור מתנהלות
שיחות בין התלמידים ללא תיווכה של המורה.
הסוגיה האחרונה היא הבעת דעתו של הסטודנט המרצה .רוב הסטודנטים המרצים
מאמצים עדיין את הנרטיב של מורה אובייקטיבי ונייטרלי ,ולכן מתקשים מאוד להביע
את עמדתם בנושא שהם מציגים .הם דיווחו על קושי להחליט "מה הם יכולים להגיד ומה
אינם יכולים להגיד" ,מתי להביע את עמדתם ומה לשתף מתוך החוויות שלהם .כך למשל
אחת הסטודנטיות טענה בהקשר הזה ש"זה היה לי מאוד קשה ואף מוזר להביע את דעתי
כמורה .כל החיים שלנו כתלמידים ובמיוחד כמורים ,במיוחד מורים ערבים ,מזהירים אותנו
לא לנקוט עמדה ולהיות נייטרלית ,וכאן אני הייתי צריכה להביע את דעתי .זה לא טבעי
ודורש הרבה תרגול וגם אומץ" .סטודנטית אחרת ציינה כי "מאוד קשה להביע עמדה .אני
מרגישה שאני לוקחת צד ,וזה לא טבעי לי .אני רגילה להיות אובייקטיבית ,מה עוד שאני
מלמדת בכיתות נמוכות .אני חושבת שהבעת דעה שלי יכולה להכתיב לתלמידים מה
לחשוב" .וזו אכן הנקודה החשובה בתורתו של פריירה :להביע דעה ,אך לא לכפות אותה על
התלמידים .המורה צריך להאמין בגישה הזאת בכל ליבו כדי שיוכל לנסות ליישמה בכיתה.
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תרומתם המקצועית של הקורסים
אף שהניסוי אשר מוצג במאמר זה נמצא בחיתוליו עדיין ,ולמרות הקשיים והאתגרים
של הסטודנטים ושלי בלמידה וביישום של הגישה הדיאלוגית הפרייריאנית ,מדיווחי
הסטודנטים עולה כי הם שמחו לגלות שישנה אפשרות פדגוגית אחרת .דוגמה לכך
מספקים דברי הסיכום של אחת הסטודנטיות:
הקורס היה אחד הקורסים הכי מעניינים שלמדתי במשך כל התואר שלי.
הוא ִאפשר דיאלוג בונה בצורה ברורה ומוצלחת ,הייתה לנו את האפשרות
לבטא את עצמנו להפך כמעט מכל הקורסים האחרים ,שהדגש בהם על
חומר פורמלי ,מאמרים ומחקרים .הקורס הזה כלל הכול.
סטודנטית אחרת הסבירה את ייחודו של הקורס ואת ההבדל בינו לבין קורסים אחרים:

הקורס היה מאוד מעניין .העברת הקורס הייתה גם מעניינת ,כי המרצה
קשר כל תאוריה לחיים היומיומיים שלנו ,הקדיש זמן מסוים לתאוריה,
ורוב השיעור היה דיונים והערות .זאת הייתה כמעט הפעם הראשונה
שאני מרגישה שאני באמת יודעת על מה דיברנו בקורס בלי להסתכל על
סיכומים! אני ממליצה שהקורס הזה יהיה חובה לכל הסטודנטים שלומדים
במכללה.
אחת הסטודנטיות ציינה כי הגישה החדשה אפשרה לה להיחשף לעולם חדש:

לדעתי ,גישת ההוראה הדיאלוגית הינה שיטת לימוד והעברת תכנים
פורצת דרך ומעוררת השראה .במהלך שנותינו במערכת החינוך כילדים,
נערים ולאחר מכן בוגרים אשר לומדים באקדמיה ,אנו נחשפים בעיקר
לשיטות הלימוד המסורתיות .התכנים מוכתבים מלמעלה ,והמורה בדרך
כלל מעביר אותם ללא אפשרות של דיון או ערעור על דבריו ועל החומר
הנלמד .כאשר נחשפתי לגישת ההוראה הדיאלוגית ,הבנתי עד כמה היא
שונה מכל מה שהכרתי עד עכשיו.
סטודנטית נוספת הדגישה את הקושי הכרוך בהכרת גישת לימוד אחרת ובהשתחררות
מהמחויבות לגישה היחידה אשר היא הכירה עד ללימודיה בקורס:
העולם החינוכי ממנו הגעתי לימד אותי ,דרך הניסיון המעשי בשטח,
שהתפיסה החינוכית הרואה בהוראה הפרונטלית את ברירת המחדל
הטובה ביותר היא התפיסה המתאימה לעולם ההוראה .נדרשתי למאבק
פנימי ,שהלך והתעצם עם הזמן ,כדי לפגוש בגישה האחרת – זו של פריירה
– המציעה את הדיאלוג ככלי לימוד מרכזי בשיעור .המורה מתווך בין
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התלמידים לבין מקורות המידע ,מנהל את הדיון ומניח על שולחן השיעור
את הסוגיה המדוברת ,נושא השיעור ,מנקודת מבט סובייקטיבית שלו.
הכרת הגישה החדשה והבנתה אורכות לא מעט זמן ,כמו גם התהליך הרגשי שהסטודנטים
והסטודנטיות חווים במהלך הקורס:

בהתחלת הקורס ,כאשר התחלנו ללמוד על ההוראה הדיאלוגית ,הרגשתי
שאני אבודה ולא מבינה כלום .הרגשתי שאנחנו מדברים על דבר שאינו
מובן .התחלתי לחשוב איך המורה יכול להיכנס לכיתה בלי שיהיה מוכן
לשיעור שהוא רוצה להעביר מראש .יכול להיות גם שהקושי הזה נבע
מכך שאני באה מתחום המתמטיקה ,תחום שמאוד קשה לעבוד בו לפי
הגישה הפרייריאנית .היה מאוד קשה בשבילי לראות איך עובדים לפי זה
במקצועות אחרים כמו היסטוריה ,לשון ועוד.
סטודנט אחר תיאר בפרוטרוט את יחסו לגישה הדיאלוגית בתחילת הקורס ואת השינוי
ביחסו זה במהלך הקורס:

בשיעורים הראשונים ,כאשר רק נחשפנו לגישת ההוראה הדיאלוגית ולספרו
של פריירה ,פדגוגיה של מדוכאים ,גישת ההוראה נראתה לי מוזרה ,לא
מובנת ולא טבעית .למרות שדבריו של פריירה נשמעו לי הגיוניים בהחלט,
לא הבנתי איך זה קשור דווקא לגישת הוראה זו שהייתה זרה לי .על פניו
נראה שהמורה או המרצה אינו מלמד דבר ,ואנו רק דנים על נושא מסוים.
לעיתים נוצרות שתיקות ארוכות ,אשר עלולות לגרום למורה שמתנסה בה
בפעם הראשונה למבוכה ובלבול גדול .אבל כמו שכבר ציינתי ,בתהליך
החשיפה לגישת ההוראה ולמאמרו של פריירה עברתי בעצמי תהליך
של התפתחות ,שבו אני מצליח לחבר את המתודה עצמה של ההוראה
הדיאלוגית עם דבריו של פריירה .הבנתי "למה התכוון המשורר".
תרומה אישית וחברתית
נוסף על התרומה המקצועית שהסטודנטים תיארו בהרחבה ,רבים מהם דיווחו כי הקורס
ל"אחר" ולחברה בכלל .הסיבה לכך הייתה
ֵ
תרם להם אישית והגביר את מודעותם לעצמם,
שבקורסים התקיים דיון גם בנושאים חברתיים ,ולא רק בנושאים פדגוגיים-לימודיים:
בנוסף ללימוד שיטת ההוראה עצמה ,נושאי הרפרטים הנוספים שהיו
בשיעורים פיתחו לי יכולת הבנה ,אמפתיה .הם חשפו בפניי עוולות נוספות
הקיימות בחברתנו .וכפי שציינתי קודם" ,ראיית האחר" דרך העלאת
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נושאים הקשורים ביחסי ערבים-יהודים ,יחס החברה הישראלית כלפי
האוכלוסייה הערבית ,העדה הדרוזית והמיקום שלה בתוך המדינה.
אחד הנושאים שמטבע הדברים נדֹון רבות בקורסים היה הקונפליקט בין יהודים לערבים:

שאפשר מפגש חיובי בין ערבים ליהודים,
הקורס היה ממש מעניין .זה קורס ִ
מקום טוב לנהל בו שיח על כל הנושא של הקונפליקט בין ערבים ויהודים.
הוא חשף אותנו לנושאים כל כך מעניינים ,חשף אותי בעיקר לדברים שאני
אף פעם לא ידעתי .זה היה כיף ומעניין לראות את שני הצדדים מדברים,
וכל אחד מציג את התפיסות שלו.
לדברי הסטודנטים הערבים ,הקורסים האלה אפשרו להם להביע את עצמם ללא חשש
וללא פחד .בדרך כלל הזדמנות כזו אינה ניתנת להם באקדמיה או במציאות היומיומית:

במהלך הקורס ניסיתי ,ככל האפשר ,כן להביע דעה ביקורתית ולא
להסתפק בשתיקה .חונכתי להתגאות בזהות הפלסטינית שלי אך בסתר,
מחשש שדעותיי יחסמו דלתות בפניי .בבית הספר לא חונכתי לקבל את
העולם כפי שאני רוצה ,לבנות ולבסס את האידאולוגיה כפי שאני רואה,
ובטוח שלא לקבל כלים ביקורתיים .כאן הרגשתי די בטוחה להביע את
עצמי ולהגיד את דעתי.
בהיבט הזה הקורסים חיזקו את הסטודנטים הערבים והעצימו אותם:

אני הרגשתי ששיעור זה הוא המקום שלי להביע את קשיי ותסכוליי לגבי
כל הסוגיות שמאוד מפריעות לי כבן המיעוט הערבי במדינת ישראל.
המדינה והממסד מדכאים אותנו ,ואנחנו לא יכולים לבטא את עצמנו – לא
בבתי ספר ולא במציאות .כאן הרגשתי די בטוח בעצמי לבקר את הממסד
ולהעלות את רגשות התסכול והאכזבה שלי .אני יוצא מקורס זה מחוזק,
ועם מחשבה ליישם את מה שלמדתי כאן עם תלמידיי.
ההתנסות והתרומה לא היו רק ברמה החברתית ,אלא גם ברמה האישית:

חשוב לי להתייחס לשינוי שהיה אצלי בעקבות הקורס .ההסתכלות
וההבנות שלי השתנו במידה רבה .הקורס פתח לי את העיניים על מישורים
שלא שמתי להם לב קודם ,ובמיוחד המצב שלנו כערבים במדינת ישראל,
ואיך שיטת הלימוד בבתי הספר משפיעה על העתיד שלנו כערבים.
גם מדבריה של אחת הסטודנטיות היהודיות עולה כי ההשתתפות בקורס הניבה תובנות
אישיות:
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האחר ,הערבים ,לראות את העולם
ֵ
קורס זה תרם לי לשמוע הרבה על
מנקודת המבט שלהם ולדעת למה הם מצדיקים את הסיפור שלהם .בו
זמנית היה חשוב לי להגיד את הסיפור האישי שלי :להראות להם שאיני
מאיימת כמו שהם טוענים ,וכן להראות שישנה דרך לחיות ביחד בשוויון.
האם שמענו אחד את השני? נראה לי שכן .הקורס כן נתן את האפשרות.
זאת ועוד ,יכולתי ללמוד יותר עליי אישית ועל היכולת שלי לקבל את
השונה ,ואפילו לפגוש את הצד הגזען שבי.
אחת הסטודנטיות ניסתה לקשור בדבריה בין הנלמד בקורס לבין החוויה האישית שלה,
החוויה של ִּבתה התלמידה ויחסה של המערכת אל הבת:

אחרי כל מה שעברתי בקורס זה ,התחלתי כאימא לתלמידה בכיתה ג'
לחשוב בצורה אחרת .התחלתי להיזכר בשלוש השנים של הבת שלי בבית
הספר .הבנתי שמורים יצרו ממנה גרסה דומה לשאר התלמידים ,ללא
התייחסות לייחודיות שלה .הרבה פעמים הבת שלי הייתה מתלוננת על
אופן הלימודים ,ושלא מרשים לה להביע את דעתה .לא הייתי מבינה אותה,
וגם מדגישה על ציונים .היום זה התחיל להיות אחרת ,והתחלתי לבקש
מהמורות לתת לה הזדמנות להביא את עצמה בכיתה.
גישה ראויה שקשה ליישמה
חלק מתיאוריהם של הסטודנטים את תרומת הקורסים עבורם עוסק בעתיד ובאפשרויות
ליישם בכיתותיהם את שלמדו בקורס:
כאשר אני מסתכלת קדימה על דרך ההוראה שלי ,אני חושבת שהקורס
נתן לי ראייה מגוונת יותר ,פתח בפניי את החשיבות והמשמעות הרבה שיש
למורה הבא בפני תלמידים .חשוב שאגיע לכיתה עם ידע נרחב ,עם עמדה
ברורה ,יחד עם יכולת להסתכל על תלמידיי ולהצליח ללמוד את המקום
ממנו הם מגיעים ,ללמוד מהם דרך העולם אותו הם מביאים בפניי בכיתה,
לעזור להם לגבש תפיסה עצמאית מתוך חקירה ולמידה.
הסוגיה הזו של העברת הידע הנצבר לשדה החינוכי (כלומר להוראה בבית הספר)
מעסיקה חלק ניכר מן הסטודנטים – הן מורים בפועל אשר לומדים לתואר שני ,הן
אקדמאים הלומדים בתוכנית הסבה להוראה ויהיו מורים בעתיד הקרוב:

במהלך כל הקורס שאלתי את עצמי את אותה שאלה :האם אצליח במשימה
שלי? האם אכן אוכל לתת לתלמידים שלי את המקום המקבל ,המקשיב,
המאפשר פתיחת דיאלוג או שיח שמפתח חשיבה ,המעורר נקודות חשיבה
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חדשות? [אני] חייבת להגיד שמשימה זו אינה קלה .היכולת להיות מאפשר
ולשמוע דברים שנוגדים את הדעה שלך ,ולא לנסות לשנות את הדעה של
האחר או אפילו להשפיע עליה.
חלק מהסטודנטים אף החלו ליישם את העקרונות שלמדו בקורס ,בעבודה המעשית
שלהם במהלך השתתפותם בקורס:

מכל הקורסים שלמדתי בהסבה ,קורס זה [הוא] אחד מהקורסים שתרומתו
ליוותה אותי במהלך ההתנסות שלי בבית הספר .ניסיתי ככל האפשר ליישם
את תובנות התאוריה של פריירה ודרכי הלמידה הדיאלוגית .רציתי להוכיח
לעצמי כי אכן ניתן אחרת ,ויש מקום לדיאלוג חינוכי בחינוך הפורמלי ,וזאת
למרות הפיקוח הקפדני במערכת הבית-ספרית.
בציטוט שלהלן אחת הסטודנטיות מתארת את יישום הנלמד בקורס בעבודתה בבית
הספר:

לצערי ,לא יצא לי ללמד שיעור תוך כדי הקורס .מרוב התעניינותי בנושא
החלטתי ליישם את ההוראה הדיאלוגית בשיעורים שלי בבית הספר .אני לא
מכחישה שזו הייתה חוויה שונה ,כאילו אני עומדת ללמד בפעם הראשונה
בחיי .באחד השיעורים הייתי אמורה ללמד סיפור קצר באנגלית על המדיה
והפרסומת המוטעית .חשבתי שזה נושא מאוד מעניין ,והתלמידים יכולים
להביא דברים מעולמם ולשתף חוויות על מקרים שהיו איתם .להפתעתי,
כל התלמידים התחילו לדבר ולשתף חוויות משלהם .אפילו התלמידים
הנחשבים מאוד חלשים באנגלית ,ניסו להשתתף.
הניסיונות הבודדים והאקראיים האלה מעודדים ,אך רוב הסטודנטים גילו ספקנות רבה
באשר ליכולת ליישם את הגישה הדיאלוגית בהוראה בבתי הספר .רובם ככולם הצביעו
על קשיים ביישום הגישה ופקפקו ביכולתם להנחיל לתלמידיהם את התובנות וההבנות
שגיבשו בקורס .הקשיים שצוינו היו רבים ומגוונים .חלק מהסטודנטים ציינו את חוסר
המוכנּות ואי-הנכונּות של המורה ליישם בהוראתו את הגישה הדיאלוגית:

יישום ההוראה הדיאלוגית בכיתה מחייב הרבה ידע ואינפורמציה – הן
מצד המורה והן מצד התלמידים – ולכן אחד הקשיים שהמורים נתקלים
בו הוא "הידע" .לשם כך בהוראה הפרייריאנית המורה נאלץ להשקיע יותר
מאמץ כדי להיות מוכן לסוג זה של הוראה .בשל כך אין פלא למצוא מורים
ש"נדבקים" לספר ,אינם מוכנים להשקיע יותר ומעדיפים ללמד לפי הנוהל
שהם התרגלו ללמד הרבה שנים בקריירה המקצועית שלהם.
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אחת הסטודנטיות ציינה שאת הגישה הזו יכול ליישם רק מורה אשר משוכנע בנכונותה
ומאמין בה:

המורה צריך להאמין שהידע לא כולו אצלו ,שיהיה פתוח להצעות
מהתלמידים .הוא צריך להאמין שהתלמידים יכולים לתרום מתוך הידע
שלהם ,האמונה הזאת היא חלק מההוראה הדיאלוגית .אני חושבת שסוג
כזה של לימוד ודרך הוראה שכזו מצריכים מהמורה לבוא לכיתה עם
הרבה ענווה וצניעות ,יחד עם ביטחון וידע נרחב .על מנת לאפשר הוראה
דיאלוגית נכונה ,ולמידה מחדש עם התלמידים שתאפשר תובנות חדשות
אצל התלמידים ואצל המורה ,יש צורך בהכנה של המורה ,התכווננות
ובירור לפני השיעור של מטרותיו והכנה עצמית .המורה נדרש לבוא בגישה
פתוחה ומקבלת אשר תיתן מקום לערעור ,לביקורת ולגיבוש דעה.
סטודנטים אחרים טענו כי דרישות המערכת להתמקד בלימוד החומר ובהשגת ציונים
גבוהים מקשות על המורים ליישם את הגישה הדיאלוגית:

לפעמים קשה ליישם את הגישה הזו ,מכיוון שהמורה חייב להעביר חומר
לפי תוכנית הלימודים בכל השכבות .המורים נמצאים תחת לחץ של
בחינות והספק חומר ,ולכן הם מעדיפים להעביר את החומר בכיתה על
מנת להיות בקצב של מורי המקצוע האחרים .העניין של עמידה בזמן לפי
תוכנית הלימודים מעכב את התפתחותה של הוראה דיאלוגית.
סטודנטית אחרת הדגישה כי דרישות המערכת מציבות מכשול בלתי-עביר בפני מורים:

אני לא יודעת עד כמה הגישה של ההוראה הדיאלוגית יעילה [עבורי]
כמורה בבית הספר .לא תמיד מערכת החינוך מעודדת חשיבה ביקורתית,
פעמים רבות מלמדים אותנו כמורים להקנות חומר ולהספיק כמה שיותר
נושאים לימודיים על פי תוכנית הלימודים .בית הספר נמדד ביוקרתו על
פי הישגי התלמידים וציוני הבחינות הפנימיות והחיצוניות .בעיניי ,אין ספק
שהוראה דיאלוגית היא משמעותית יותר מאשר הספק של חומר לימודי,
אך אחרי הכול אנחנו "שליחים" של מערכת החינוך ואמורים לעבוד על פי
הדרישות של המערכת.
אחת הסטודנטיות תיארה את ניסיונה בהקשר של הקשיים הללו:

אני מלמדת בחטיבה העליונה ומרגישה כמה זה כיף ללמד לפי גישת ההוראה
הדיאלוגית ,אבל גם כמה זה קשה ליישם אותה בתוך כיתות אלו בגלל
עומס היתר של חומר הלימוד ,דבר שגורם להיעדר ההוראה הדיאלוגית.
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בשליש השלישי בבית הספר ,בזמן שהייתי לומדת את הקורס הזה ,דאגתי
ליישם את גישת ההוראה הדיאלוגית – העברתי שני שיעורים בכיתה י"א,
כיתה שבה אני מלמדת .ברגע שהרגשתי שמועד בחינת הבגרות התקרב,
אז אוטומטית חזרתי לשיטת ההוראה הפרונטלית :יש לי חומר שהוא חובה
לבחינות הבגרות ,ואני חייבת להספיק להעביר אותו לתלמידים.
יש שטענו כי אי-אפשר ליישם בבתי הספר הוראה בגישה הדיאלוגית ,כיוון שמערכת
החינוך והמדינה אינן מעוניינות בתלמידים בעלי חשיבה ביקורתית:

יישום הוראה דיאלוגית כמו שנזכר למעלה הינו דבר מאוד קשה בבתי
הספר שלנו ,במיוחד במערכת חינוך כמו שלנו המשרתת את השלטון לפי
מה שלמדנו בקורס .המערכת לא מעוניינת שהתלמידים יֵ דעו יותר מדי,
שהתלמידים יהיו ביקורתיים על מדיניות הממשלה .לכן בתי הספר אצלנו
מסרסים את היכולת לדיאלוג על ידי בחינות ,ציונים ,כיתות עמוסות ,מבנה,
בגרויות .מורים מפחדים להביע את דעתם ,ותלמידים לא למדו להביע את
דעתם.
מורה אשר למד בקורס ,הדגיש את המכשולים במערכת המונעים ממנו להביע את
דעותיו בחופשיות:

קושי נוסף שיכול להוות מכשול בהוראה בגישה זו הוא גבולות השיח .מורים
במערכת החינוך יכולים לנקוט עמדה עד גבול מסוים ,מורה לא יכול להביע
את דעתו ועמדתו בצורה נחרצת .בהוראה דיאלוגית הרבה מהידע שמביא
המורה הוא ידע מתוך החוויה האישית .החוויה האישית יכולה לפעמים
להתפרש אצל התלמידים כנקיטת עמדה ,או כדעה אישית או פוליטית .זהו
היבט נוסף עליו יש לתת את הדעת עת שמאמצים גישה זו במערכת החינוך.

דיון וסיכום
אף שהניסיון להורות בגישה הדיאלוגית נמצא עדיין בחיתוליו ,יש לו הד חיובי גדול
בקרב סטודנטים אשר לומדים לתואר שני במכללת אורנים .בסיום כל קורס שאני מלמד
בו ,הסטודנטים מביעים הערכה רבה לקורס ומדווחים כי חוו חוויה ייחודית השונה
מחוויותיהם בשאר הקורסים במכללה .אני עצמי חש מחוזק ומועצם בסיום כל קורס:
מכל קורס ומכל סטודנט אני לומד דברים חדשים – הן על אודות הגישה הדיאלוגית
עצמה ,הן על אודות תופעות חינוכיות ,חברתיות ופוליטיות שהסטודנטים מציגים
בשיעורים .הגישה הדיאלוגית יכולה להיות יעילה בעולם של היום ,עולם המתאפיין
ב"התפוצצות של ידע" :התלמידים נחשפים לשפע של ידע ,והם זקוקים לכלים שיאפשרו
להם חשיבה ביקורתית וניתוח של הידע הזה.
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אחת הבעיות שהסטודנטים מצביעים עליה בצדק ,היא הקושי ליישם את הגישה
הדיאלוגית בהוראה בבית הספר .מחד גיסא ,אימוץ גישה זו מצריך שינוי יסודי בתודעתו של
המורה והכנה רבה לקראת השיעורים .מאידך גיסא ,המערכת במתכונתה הנוכחית איננה
ערוכה להוראה בגישה הזאת .לכאורה דומה שהסיבה העיקרית לכך היא טכנית – המכוונּות
של המערכת לציונים ולמבחנים ,ובייחוד לבחינות הבגרות .אולם לא פחות חשובה היא העובדה
שמערכת החינוך ,כמו כל מערכת אחרת ,לא תסכים לאמץ גישה ביקורתית אשר תגרום
ללומדים לערער על המדיניות הקיימת .למרות זאת אני סבור כי חשוב לחשוף לגישה זו את
הסטודנטים הלומדים באקדמיה ,ובייחוד סטודנטים להוראה ,בגלל שלוש סיבות עיקריות:
 .1כדאי ואף הכרחי לנסות לאמץ את הגישה למרות הקושי ליישמה במלואה בבתי הספר.
אם הסטודנטים יפנימו את עיקרי הגישה – אמונה בתלמיד וביכולותיו – דיינו; אם הם יְישמו
את הצד הטכני של הגישה – שיתוף התלמידים בתהליך ההוראה – דיינו; אם חשיפתם
לגישה הזו תאפשר להם ללמד בצורה שיתופית יותר ולתלמידים להתבטא יותר (למשל
במשך  20%מזמן השיעור במקום  10%ממנו) – דיינו .אין צורך להתעקש ליישם בבתי הספר
את הגישה על כל עקרונותיה .די בכך שהמורים יְישמו את עקרון הדיאלוג בדרך של שיח בין
המורה לתלמידים ובין התלמידים עצמם ,וזאת גם אם הם לא יעסקו בצדדים האידאולוגיים
של הפדגוגיה הביקורתית (המערכת לא תאפשר זאת ,ודאי לא בבתי ספר ערביים).
 .2גישה זו יכולה לתרום לסטודנטים בלימודיהם באקדמיה ,וזאת ללא קשר להחלטה אם
היא תיושם בבתי הספר .זוהי גישה לימודית יעילה ומעניינת ,ובאמצעותה הסטודנטים יכולים
לרכוש מיומנויות של ביקורת ושל הבחנה בין עיקר לטפל במאגר הידע העצום שקיים .היא
גם מאפשרת לסטודנטים להיות שותפים ביצירת הידע הנלמד ולהביע את עצמם .הדבר אינו
טריוויאלי ,שכן ברוב הקורסים לא לכל הסטודנטים מתאפשר להתבטא ולהביע את עצמם.
במחקרים שבחנו את מידת ההשתלבות של סטודנטים ערבים באקדמיה בישראל ,נמצא
כי הם מתקשים מאוד להביע את עצמם בנושאים לימודיים ובייחוד בנושאים חברתיים-
פוליטיים ( .)Halabi, 2016; Lev Ari & Laron, 2014חוסר האפשרות להתבטא בשיעורים
בולט אף יותר בקרב תלמידי בית ספר (פולק ואחרים.)2015 ,
 .3הגישה הדיאלוגית נחוצה היום יותר מתמיד ,שכן יש ניסיונות להצר את צעדי המרצים
באקדמיה – בין השאר באמצעות קביעת קוד אתי .בגישה הדיאלוגית המרצה מצהיר על
עמדותיו באופן ישיר והגון ,ובד בבד נותן אפשרות אמיתית לכל הסטודנטים להתבטא ולדון
בעמדותיו; גישה כזו היא האתית ביותר שיכולה להיות .כפי שטוענים פריירה ומסדו (Freire
 ,)& Macedo, 1995בגישה הדיאלוגית אי-אפשר לא להביע דעה :המרצה מביע את עמדתו,
או את העמדה של הממסד (אם לכאורה עמדתו נייטרלית) .דומה כי הממסד רוצה לסרס
ולהשתיק את המרצים כדי שעמדתו תהיה העמדה השלטת באקדמיה .האתגר שלנו כמרצים
הוא לא להימנע מהבעת עמדה ,אלא להביע את עמדתנו בלי לכפות אותה על תלמידינו.
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בחמש השנים האלה למדתי רבות .בתחילת הדרך חששתי כי דרך ההוראה הדיאלוגית שאני
מציע ,לא תתאים לאקדמיה .חששתי בעיקר מכך שהסטודנטים רגילים להוראה פרונטלית,
ולכן יתקשו לקבל את הגישה החדשה אשר אני מציע .בתחילת כל קורס הסטודנטים אכן
הכינו את המחברות ,העטים והמחשבים כדי לכתוב את דבריי ו ...גילו חוסר הבנה וספקנות
כשאמרתי להם כי אינם צריכים לכתוב .עם הזמן הספקות נעלמו והתחלפו בציפייה
ובסקרנות .הופתעתי מהתשוקה העזה ומהרצון של הסטודנטים לדבר ,לשוחח ולנהל דיאלוג.
למדתי שהסטודנטים יכולים להיות שותפים מלאים ביצירת הידע – כל ידע – רק אם נאמין
בהם וביכולותיהם ,אם נאמין באמת ובתמים שהידע לא נמצא רק אצלנו.
אחד החששות הגדולים שלי בפיתוח הגישה היה מפני מימוש אחד מיסודותיה – הבעת
עמדתי כמרצה .הסיבה העיקרית לחשש הזה הייתה שבחלק גדול של השיעורים נדונים
נושאים אקטואליים ונושאים שעניינם הוא הסכסוך בין יהודים לערבים .בפועל למדתי
משיעורים אלה כי הסטודנטים יכבדו אותנו המרצים ,אם נדבר איתם "בגובה העיניים"
ונודיע להם בתחילת כל קורס שנשתף אותם בעמדותינו תוך כדי גילוי כבוד והגינות (כדי
שיתאפשר להם לדון יחד איתנו בעמדות האלו) .פעמים רבות היו סטודנטים שהתקשו
מאוד לקבל את העמדות אשר הצגתי ,אבל כיבדו אותי – בדיוק כפי שאני כיבדתי אותם.
מעטים מהסטודנטים היהודים סירבו לקבל את הגישה ,כיוון שראו בדבריי התרסה נגד
המדינה .מצבים כאלה אינם פשוטים ,אך התוצאה מצדיקה את המחיר.
במהלך הוראת הקורסים האלה גם רכשתי ידע חדש ,ידע שנוצר בדיאלוג ביני לבין
הסטודנטים .למדתי על יכולות ההבלגה והקבלה שיש בי ,למדתי על היכולות הגלומות
בכל סטודנט – גם החלש ביותר ,זה שלכאורה אין לו מה לתרום .למדתי עד כמה נכונה
אמירתו של פריירה כי ידע הוא תוצר של שילוב בין התנסויות אישיות לתאוריה .עוד
למדתי עד כמה אנחנו באקדמיה מפארים את הידע התאורטי ומייחסים לו חשיבות,
ולעומת זאת מזלזלים בערך הידע הנובע מניסיון החיים .ייתכן כי הדבר נובע מרצון
לשמור על כוחנו ולהמעיט בכוחם של הסטודנטים ולדכאם ,כי הרי ידע הוא כוח.
ולבסוף למדתי עד כמה השתיקה שלנו (או יכולתנו כמורים וכמרצים לשתוק) היא הכלי
ההכרחי לדיאלוג ,ועד כמה אנו מחסלים כל אפשרות לדיאלוג בכך שאנחנו "ממלאים כל
חלל" ושתיקה בכיתה בדיבורינו .אני מניח כי רובנו עושים זאת ,כיוון שהשתיקה מאיימת
עלינו ועל מעמדנו כמרצים .הסיבה אינה משנה ,התוצאה היא אותה התוצאה.
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הוראה ולמידה פעילה באמצעות דיבייט
יורם רבובסקי
תקציר
דיבייט הוא ויכוח פורמלי בעל-פה על אודות נושא נתון ,כלומר ויכוח שכלליו
מוגדרים ומקובלים על שני הצדדים .במהלך הדיבייט כל אחד מהצדדים דן
בסוגיות מרכזיות בנושא הנתון ומנסה לשכנע בצדקת עמדתו בהתבסס
על טיעונים לוגיים .המטרות המרכזיות של הדיון המובנֶ ה הן בניית טיעונים
הגיוניים ,שיפור יכולת הביטוי ,שיפור היכולת "לעמוד בפני קהל" ,שימוש
באמצעים המסייעים לשכנע והקניית יכולת להעמיק בסוגיות מרכזיות
בכל תחומי הידע .אפשר להשתמש בטכניקת הדיבייט בכל תחום ובכל
דיסציפלינה ,ולכן הסוגיות הנדונות יכולות להיות בכל תחום ידע – מדעים
מדויקים ,מדעי הרוח ,מדעי החברה וכן הלאה.
בשנים האחרונות חל שינוי במתודולוגיה החינוכית ,ויש מעבר הדרגתי
מלמידה פסיבית ללמידה פעילה .לפי גישה זו ,התלמיד משתתף ומעורב
באופן פעיל בתהליך הלמידה .כלים רבים ומגוונים פותחו עבור שיטת
הלמידה הפעילה ,והדיבייט הוא אחד הכלים אשר נמצאים במאגר הגישות
של המחנך או המורה .ממאמר זה עולה כי הדיבייט הוא כלי נוח שאפשר
להשתמש בו בשיטתיות בתחומי מחקר מגוונים כדי לחדד את החשיבה
התאורטית .למעשה ,שימוש בו (תוך כדי הבנת מגבלותיו ובעיותיו)
במגוון של תחומים מדעיים .עקרונות
מאפשר לקדם ולפתח את הידע ִ
הליך הדיבייט חופפים לאלו של המתודה המדעית ,והוא משלב בין חשיבה
למגוון יכולות אחרות :הקשבה ,חקירה ,פתרון בעיות ,העלאת
ביקורתית ִ
טיעונים והנמקות ,שאילת שאלות וחיזוק יכולות תקשורתיות.
למאמר זה יש שתי מטרות( :א) להציג ולהסביר את אומנות הדיבייט (או
הפולמוס התחרותי) לקהלים מגוונים; (ב) להציע גישה השונה במידת
מה מזו שהתקבעה ברוב חוגי הדיבייט התחרותי באקדמיה ובבתי הספר,
ולהתמקד בעידוד הוראה פעילה ומערבת יותר המחזקת מיומנויות
אורייניות ועוסקת ב"חינוך לערכים" .רבים מהדיבייטים האקדמיים
מבוססים על שיטה תחרותית אשר מצריכה (ומתגמלת) דיבור רהוט
ומהיר .דפוס כזה של ויכוח מתבסס בעיקר על לוגוס (טיעונים הגיוניים),
והוא מתעלם מאחד הרכיבים המרכזיים של תורת הנאום – הפאתוס
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(רגש) .על מנת לאפשר לנואמים מלל רב ככל האפשר בזמן קצוב ,הדייביט
האקדמי והדיבייט הבית-ספרי זנחו חלקים משמעותיים ומהותיים של
הנאום הקלאסי .חלקים אלה הם אבני הבניין של תורת הנאום והשכנוע,
ובלעדיהם כל שנותר מהרטוריקה הוא צורה בלבד.
אני מאמין בכל לבי שהתשובה לדיבור לקוי היא עוד דיבור .הדרך לענות
לרעיונות שלא מוצאים חן בעינינו ,לרעיונות דוחים ,איננה השתקתם של
מי שמשמיעים אותם ,אלא להביס אותם באמצעות טענות חזקות יותר,
טובות יותר( .לורנס סאמרס)2017 ,

מבוא
המונח דיבייט (דיון מּובנֶ ה או "דיּכּוח" [דיון  +ויכוח] ,לפי הגדרתו של אביגדור שנאן)
והשימוש בהליך זה בתחומים מגּוונים קיימים בבריטניה ובארצות-הברית מאז
סוף המאה ה .19-בישראל רק בשנים האחרונות החלו לכלול את הדיבייט בתוכניות
הלימודים של גופים אקדמיים (אוניברסיטאות ,מכללות ,קורסים להכשרה ולהדרכה
של מורים ,מרכזי מחוננים וכן הלאה) .גם משרד החינוך עמד על יתרונותיו וחשיבותו
של הדיבייט ,ובהתאם לכך החליט להנהיג את התוכנית "דיבור בציבור" בכיתות א'-
י"ב .תוכנית זו נועדה להנגיש את השימוש בדיבייט ,כמו גם את יכולות הניתוח שהוא
מעניק למשתתפים בוויכוח ,לכלל התלמידים במדינה .בשנת הלימודים תשע"ז אימץ שר
החינוך נפתלי בנט את ההמלצה לכלול פולמוסים תחרותיים בשפה האנגלית בתוכנית
" "Give me fiveלקידום לימודי האנגלית בבית הספר .ההתעניינות הגוברת של מוסדות
חינוכיים בארץ בנושא הדיבייט מתבטאת בקיום סדנאות ופעילויות שהמשתתפים בהן –
מורים ותלמידים – מתנסים בנאום ובוויכוח על אודות נושאים מגּוונים.
עם השנים חלו תמורות בדיבייט .רוב התמורות האלו נבעו משינויים במדיום
התקשורתי :הופעת אמצעים טכנולוגיים חדשים ,שינויים בהרגלי צריכת התקשורת
ומהפכות במדיית התקשורת בכללותה .האמצעים החדשים הגבירו את ההתעניינות
בדיבייטים (פוליטיים או אחרים) ,שכן הצורה החדשה של העברת מסרים מאפשרת
פולמוס בין יותר משני משתתפים .המשתתפים בדיבייט דנים בנושאים חברתיים ,כלכליים
ופוליטיים ומנסים להעביר מסרים מסוימים .מסרים אלה מועברים לצופים הן באמצעות
הטלוויזיה ,הן באמצעות האינטרנט .לשינוי במדיום עצמו הייתה השפעה ניכרת הן על
צורתו של הפולמוס התחרותי ,הן על תוצאותיו (פוסטמן ,2000/1985 ,עמ' .)124-110
כיום מקובל בדיבייט התחרותי ששתי קבוצות דנות בנושא נתון ומנסות לשכנע
חבר שופטים בצדקת טיעוניהן .בדרך כלל השופטים מעניקים ניקוד גבוה יותר לקבוצה
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אשר מציגה מספר רב יותר של טיעונים המצדיקים את עמדתה .ככל שמספר הטיעונים
(בעד ונגד הנושא הנדון) גדול יותר ,ייטב אפוא לקבוצה; מכאן שהאינטרס שלה הוא
להציג טיעונים הגיוניים בשטף דיבור .אולם רטוריקה מתבססת על רכיבים נוספים:
פסיכולוגיים ,רגשיים ,לשוניים וכן הלאה .האדם אשר מנסה לשכנע אחרים ,אמור
להשתמש בכל הרכיבים של הכלי (הרטוריקה).
בצעירותי למדתי בבתי ספר אמריקניים בכמה מדינות .בבתי הספר האלה פותחה
וטופחה תורת הנאום והוויכוח בקורסים חוץ-בית ספריים ,כמו למשל קורס בנאום
וקורס בדיבייט .בין השאר השתתפתי בתחרויות בין-לאומיות בתחומים הללו .בשנת
 1987נפצעתי קשה במהלך שירותי הסדיר בצה"ל ,ובמשך שישה שבועות הייתי מחוסר
הכרה .העולם היה חשוך ,ולמילים לא הייתה משמעות .לאחר תהליך שיקום ארוך
חזרתי אל העולם האמיתי והתמודדתי עם בעיות שלפני כן לא הכרתי .כושר הראייה
שלי נפגע קשות ,והדבר התבטא בין השאר בחוסר יכולת לקרוא .במודע או שלא במודע
התחזק בקרבי הדחף אשר היה קיים עוד לפני הפציעה :לעסוק בתחום שבמרכזו המילה
המדוברת .התחלתי לעסוק בתחום הרטוריקה ,תורת הנאום והוויכוח .כיום אני מלמד
בקורסים העוסקים בתאוריה וביישום של תורת הנאום והוויכוח בכמה מוסדות אקדמיים:
המכללה האקדמית גורדון ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל והמכללה האקדמית תל-
חי; למעלה מ 500-סטודנטים ותלמידים מחוננים לומדים מדי שנה בקורסים האלה .אני
מאמין כי את הרטוריקה ,על כל חלקיה ,אפשר ליישם בכל תחומי החיים באופן פעיל
ומערב .כך למשל היא מאפשרת לתרגל את המיומנות של "עמידה בפני קהל" ,לשפר את
הדיוק והבהירות של טיעונים לוגיים ,להקנות לתלמידים "חינוך לערכים" ולהעמיק את
הידע באמצעות קריאה מושכלת של טקסטים יחד עם חברים לקבוצה.
ננסי צ'יק ( ,)Chick, 2003חוקרת המתמחה בבחינת פתרון סכסוכים ,טוענת
לוקה בחסר .יתרה
שהתנסות בדיבייט תחרותי אשר "מתגמל" טיעונים לוגיים בלבד ָ
מזאת ,על מנת להצליח להעביר מידע במהירות על הנואם להקריא טקסטים שהוא כתב
בעת ההכנה לדיבייט .בחלק ניכר מהפולמוסים המתווכחים קוראים אפוא מן הכתב
את שהכינו כמה דקות לפני כן .קריאה מן הכתב שונה בהכרח מדיבור אל קהל – בגון
הקול ,בהפסקות ,בדגשים ,בשפה עצמה .את החשיבות של הרטוריקה והרלוונטיות
שלה לתחומי חיים רבים אפשר לתרגם גם לעולם החינוך ,תחום שגם בו מתחולל שינוי
תפיסתי חשוב.
כחלק מהמהפכה התפיסתית בעולם החינוך התפתחה אצל העוסקים בתחום זה
ההבנה כי נדרש שינוי מהותי בו – פיתוח שיטות הוראה חדשניות אשר יתאימו לקצב
ולשינויים המתרחשים בעולם המודרני .בתפיסת ההוראה המסורתית ,תפיסה המכונה
"שיטת המזרק" ,המורה "שופך" ידע לראשיהם של התלמידים .הנחת היסוד של המורה
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היא כי תלמידיו משולים למכלים ריקים ,כלומר הם חסרי ידע ,כללים ועקרונות .את
המכלים הריקים עשוי למלא המורה ,כיוון שהוא מעין משפך או צינור להעברת "חומר".
האחריות לתהליך הלמידה מוטלת על המורה ,כיוון שהוא הדמות הדומיננטית .בתהליך
זה הוא מפגיש בין החומר לבין התלמידים ,ישירות או בעקיפין .המורה יוזם את הלמידה:
הוא שולח את התלמיד לקרוא ,לתרגל ,לאסוף מידע וכן הלאה .הצלחת ההוראה נמדדת
בבחינות הבודקות את כמות הידע שהתלמידים צברו (מילוי כלי הקיבול – התלמידים
"שופכים" בחזרה את הידע) .תפקידו של המורה הוא לבדוק ,למדוד ולהעריך כמותית
(בציונים מספריים) את הצלחת תהליך ההוראה .ההתמקדות היא גם בבחינה של
"כמה" התלמידים יודעים (ולא רק של "מה" הם יודעים) ,שכן רק כך אפשר למדוד את
כמות החומר אשר נותרה אצל התלמידים .למעשה ,הלמידה מתבטאת בהכרתם של
התלמידים את התכנים וביכולתם לשחזר בדייקנות את הנלמד (קצין ,2008 ,עמ' .)35-33
בשנים האחרונות מיושמת מתודה חינוכית חדשה אשר מתאימה יותר לעולם
המשתנה – למידה פעילה .שיטה זו מתמקדת במעורבות התלמיד בתהליך יצירת הידע,
והיא מתאפיינת בלמידה חווייתית ,משמעותית ועצמאית .בלמידה פעילה התלמיד
מעורב בתהליך הלמידה ,משתתף ויוזם .כיום תפיסות מעין אלו משולבות במוסדות
החינוך למיניהם ,ושיטות הוראה ולמידה נוספות מתפתחות ככל שמתרחב המסד
המחקרי בתחום זה :למידה מבוססת פרויקטים ( ,)PBLלמידה מבוססת בעיות ,הוראה
ולמידה מונחות ערכים ,הוראה ולמידה מבוססות משחק וכן הלאה.
במאמר זה הדיבייט מתואר כאמצעי המאפשר למידה פעילה" .למידה מבוססת
פולמוס" רלוונטית וישימה עבור כל נושא שנלמד .הדיבייט מאפשר לתלמיד לפתח כלים
רבים :יכולת המצאה ,סידור החומרים ,אומנות השימוש בשפה ,זיכרון ,יכולת ביטוי,
בניית טיעון הגיוני .אף שהשימוש בדיבייט קיים זה שנים רבות במדינות דוברות אנגלית,
בישראל הוא נכלל בקוריקולום הלימודי רק בעשורים האחרונים .יש לנצל את יתרונותיו
של כלי זה ולהשתמש בהם במתודת החינוך החדשה כדי להגביר את מעורבות התלמיד
בלמידה .כפי שצוין לעיל ,כיום ברוב המוסדות שדיבייטים מתקיימים בהם הלוגוס
"מתוגמל" על חשבון חלקים אחרים של המבנה הרטורי .הדבר פוגע במידת מה ביכולות
ובפוטנציאל של הדיבייט לתרום לתלמידים .לפיכך במאמר הנוכחי מוצג דגם של דיבייט
תחרותי השונה במקצת מזה הנהוג בישראל.

רטוריקה כתאוריית שיח
בבסיסה של גישת הדיבייט ,או "הפולמוס התחרותי" ,עומדת הרטוריקה .תאוריית שיח זו
מתבססת על היסודות שהניח אריסטו בחיבוריו "רטוריקה" ו"טופיקה" .על מנת לשכנע הנואם
מתבסס על שלושת רכיבי היסוד של הרטוריקה :אתוס ,לוגוס ופאתוס (.)Wróbel, 2015
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את המושג אתוס אפשר לבטא באמצעות שאילת השאלה הבאה :מי אני ,הדובר?
במילים אחרות ,אחד הגורמים החשובים אשר קובעים את מידת ההצלחה של הניסיון
לשכנע קהלים הוא תפיסתו של הנואם את עצמו ואת מעמדו .האתוס מסייע לנואם
לרכוש את אמון הקהל ולהותיר רושם חיובי ,וזאת על מנת שהמאזינים ייטו לעבר תוכן
הנאום או דמותו של הנואם ( .)Johnson, 2014הוא נבנה במהלך הנאום עצמו ואינו
מבוסס על היכרות מוקדמת של הקהל עם הנואם (Long, 1983; Perelman, 1970/2001,
 .)p. 1398בכל נאום על הנואם לבנות מחדש את האתוס שלו :לשדל ולשכנע ,לנאום
בשפה רהוטה ,לעניין ולרתק .גם בעת לימוד שיעור בבית הספר (או קורס באקדמיה)
נבחנים מאפייני המורה (או המרצה) "כל פעם מחדש" :מצב רוחו ,בקיאותו בחומר
הנלמד ,לבושו ,יחסו אל פרטים בקהל וכן הלאה .הידע המוקדם של הקהל (התלמידים)
על אודות האתוס של ה"נואם" ישתנה כל אימת שהמורה יציג טענות חדשות או פריט
ידע חדש .בתהליך הלימוד לא רק מועבר מידע ,אלא גם מוצגות תזות שנויות במחלוקת.
גם לאחר שהקהל גיבש דעה על אודות יכולותיו של הנואם ,בכל נאום הלה צריך להצדיק
– או לחלופין לשנות ולשפר – את הדעה הזו.
הלוגוס הוא אוסף המבנים הלוגיים אשר משמשים את הנואם כדי לבטא את
טענותיו (אריסטו 322 ,לפנה"ס ,2002/עמ'  .)22-16מונח זה עלול להיות מבלבל במידת
מה ( ,)Perelman, 1970/2001, p. 1401שכן בפילוסופיה היוונית הוא משמש לתיאור
כמה דברים :מילה ,חשיבה ,היגיון ,טיעון הגיוני ,שיח ,העלאת טענה ,חישוב .עם השנים
המשמעות של לוגוס הצטמצמה ל"היגיון" ( )reasonו"העלאת טיעון הגיוני" (.)reasoning
אריסטו תפס את ההיגיון ( )reasonכהיפוכם של הרצון והתשוקה ,ובהתאם לכך ראה בו
יכולת שאמורה לכוון את ההתנהגות האנושית ואשר נגזרת מה"אמת" או ה"תבונה".
בדרך כלל העלאת הטיעונים ,הצגתם והפרכתם עומדות בסימן הלוגוס .הדיבייט
המודרני מתבסס על מבנים לוגיים שמטרתם לשכנע בהיגיון אשר הטיעון מתבסס
עליו .המונח לוגוס זכה להסבר ולפיתוח נרחבים (Perelman & Olbrechts-Tyteca,
 ,)1958/1969; Toulmin, 1958ולכן במאמר זה אני דן בעיקר ביסודות האחרים של תורת
הנאום והשכנוע – יסודות שהם רלוונטיים לא פחות מהלוגוס בהקשר של למידה פעילה
ומעורבות תלמידים.
פאתוס הוא אוסף הרגשות שעל הנואם לעורר בקרב הקהל כדי לשכנעו (Wang,

 .)2016השימוש בפאתוס ככלי רטורי נועד לשנות את דעתו של קהל המאזינים (או
הצופים) באמצעות הצגת דברים רגשנית ,ובייחוד באמצעות ניסיון לעורר תחושות של
צער ,רחמים ,אהדה וחמלה בקרב הקהל .אף שיש הרואים בפאתוס "מניפולציה זולה
להשפיע על רגשות הקהל" ,אריסטו הבין כי נדרשת פנייה לרגשות הקהל כדי לשכנעו.
עניינו של הלוגוס הוא תוכן הדברים ,ואילו האתוס והפאתוס מתמקדים ביחסים בין
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הנואם לבין הקהל .אם בשיח הכתוב המסר מועבר באמצעות טיעונים לוגיים ,הרי
בתקשורת דבורה השכנוע מתבסס על אתוס ופאתוס (.)Frentiu, 2014
רבים רואים ברטוריקה דיבור ללא פעולה ,מילים נבובות ללא תוכן או מהות ,מילים
המקשטות את הנאום ( .)Foss, Foss, & Trapp, 1991, pp. 1-19חיבוריהם של פטרוס
ראמוס ורנה דקארט במאות ה 16-וה 17-השרישו את הדעה הזו בקרב רבים (רבובסקי,
 ,)2016ובשל כך ירד מאוד קרנה של הרטוריקה בתקופת הרפורמה החינוכית שנערכה
בימי הרנסנס .המעבר לכתיבה בשפה של כל מדינה עם המצאת הדפוס (;Forster, 2014
 ,)Lemieux, 2009כמו גם הרצון להדפיס "חוברות הסברה ולימוד" בתחום החינוך ,היו
חלק מהסיבות לירידה בקרנה של הרטוריקה .על מנת להבין את גודל השינוי ברטוריקה,
על שלושת חלקיה (הדובר עצמו ,טיעוניו והרגשות שהוא מעורר בקרב הקהל) ,יש לזכור
כי בימי קדם תורת הנאום והוויכוח הייתה אחד היסודות של מערכת החינוך .ביוון
העתיקה וברומא ( 500לפנה"ס עד  400לספירה) חולקה הרטוריקה לחמישה קנונים:
המצאה ( ,)inventioארגון ( ,)dispositioסגנון ( ,)elocutioזכירה ( )memoriaומסירה
(( )pronuntiatioרבובסקי .)2016 ,כל צעיר שרצה להיות לנואם או למרצה בציבור (שם),
התחנך בהתאם המסורת הקלאסית .החניך קיבל מידע כללי על אודות כל הנושאים
האפשריים ( ,)inventioלמד להשתמש בנושאים הללו בחיבור ( )dispositioופיתח את
יכולת הזיכרון שלו ( )memoriaאת סגנונו הספרותי ( )elocutioואת יכולתו למסור
את הדברים בעל-פה ( .)pronunciatioהחניך למד ושינן שוב ושוב נושאים שייתכן כי
יצטרך לדבר עליהם (בנאום או בוויכוח) ,והודות לכך היו באמתחתו תשובות מן המוכן
לכל שאלה ולכל עמדה אשר הוצגו לו .ברם ַּבהמשך התמורות שנערכו בעקבות השינוי
בדרכי החינוך מזה ,והרצון לחפש ודאות ואמת במדעים מזה ,ייתרו כמעט את הצורך
ברטוריקה .היה צורך בחשיבה מחודשת כדי "להחזיר עטרה ליושנה".

ההצדקה לשימוש בפולמוס" :הרטוריקה החדשה" ו"שימושי הארגומנטציה"
במאה ה 20-חוקרים מרכזיים של תחום הרטוריקה ,ובראשם חיים פרלמן וסטפן טולמין,
העניקו "הכשר" מתודולוגי מחודש לשימוש בתורת הנאום והוויכוח ככלי אפשרי בדיון בתחומים
מגוונים .הכשר זה נדרש בגלל הפגיעה המהותית שספגה הרטוריקה מראמוס ודקארט :הראשון
ניסה לצמצם את הרטוריקה ולהגדירה כעוסקת רק ביפי המילה והשפה (בתקופה מאוחרת
יותר נוסף הכינוי  ,)belles lettresוהשני – בחיפושו אחר "האמת האובייקטיבית" – שלל את
משמעותה ומהותה של הרטוריקה (רבובסקי .)2016 ,פרלמן ואולברכטס-טיטקה (Perelman
 ,)& Olbrechts-Tyteca, 1958/1969כמו גם טולמין ( ,)Toulmin, 1958טענו כי הרטוריקה
נדרשת במקומות שאין בהם ודאות – התחום האפור ,משכנה של ה"סבירּות" .המדע המדויק
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מתיימר להעניק ודאות מתמטית-קרטזיאנית לתשובות לשאלות מרכזיות ,אולם בתחומים
רבים אחרים התשובה מתבססת על הערכה (במקרה הטוב) או על ערכים (במקרה הרע).
ההתבססות הזו על ערכים מאפשרת רק ודאות חלקית (או סבירּות) של התשובות לשאלות
רבות שעל הפרק .פעמים רבות על הפרט או הקבוצה לקבל החלטה בתנאים של אי-ודאות;
במצבים כאלה ,יש לבסס את ההחלטה או הצעת הפתרון על שכנוע .תפיסה זו היא הקרקע
הרעיונית לעיסוקה של הרטוריקה במדעים שאינם מדויקים.
בין אם קיימת ודאות ,ובין אם הטיעונים חסרי ביסוס מדעי ורק נועדו לשכנע ,כל
תחום מחקר (היסטוריה ,חינוך ,משפטים ,פילוסופיה ,כימיה ,מדע המדינה וכן הלאה)
מציג שאלות ייחודיות ומחפש תשובות לשאלות האלו .דוגמה לכך היא סוג המידע
כ"ראיה ( )evidenceמקובלת" .בארגומנטציה ,ענף של הרטוריקה העוסק
ָ
הנתפס
ו"ראיות" הן
ָ
בטיעונים ,טענה היא תשובה המוצעת לשאלה או לסוגיה אשר נדונה,
לראיות שני מאפיינים חשובים.
המידע שמשתמשים בו כדי לתמוך בטענה .במדע יש ָ
המאפיין החשוב הראשון הוא מטרתן :ניסיון לתאר (אמפירית או במרומז) את העולם
הממשי .הן יכולות לכלול מידע ראשוני ,מידע מבואר או הסברים ,כמו גם תיאור של
תהליכים ומנגנונים שאי-אפשר לצפות בהם ללא אמצעי מדידה (התנהגות מולקולרית
במצבי צבירה שונים ,למשל) .סוגים אחרים של מידע ,כמו למשל הצהרות המושתתות
לראיות או "הוכחות"
על הערכה (טוב או רע ,יפה או מכוער) ,אינם נחשבים במדע ָ
ראיות הוא היכולת
( .)Driver, Newton, & Osborne, 2000המאפיין החשוב השני של ָ
לסמוך עליהן ,כלומר הן אמורות להיות מידע שאפשר להאמין בנכונותו.

ההיסטוריה של הדיבייט התחרותי
צעדים ראשונים
סעיף זה מתמקד במגמות ובמאורעות המרכזיים אשר הביאו לצמיחת הדיבייט ,כפי
שהוא מוּכָ ר כיום .מטרתו אינה להבדיל בין סגנונות הדיבייט בארצות-הברית ובבריטניה
לבין אלה הקיימים במקומות אחרים ,או להבחין בין פולמוסים בבית הספר לבין
פולמוסים באקדמיה .בכל מדינה קיים סגנון שונה במעט של דיבייט; כך למשל שיטת
הדיבייט הנהוגה בבריטניה ,שיטה השלטת גם באזורנו ,מכּונָ ה "הדיבייט הפרלמנטרי".
בכל המדינות עקרונות הדיבייט דומים למדי ,ולכן אפשר להתעלם מהבדלים תפיסתיים
וסגנוניים בין הדיבייטים .כולם מתמקדים בלוגוס ,ובהתאם לכך מתאפיינים בדיבור
מהיר ו"בהזנחה" של הפאתוס והפנייה לרגשות הקהל.
הראיות המוקדמות ביותר לקיומו של דיבייט "מאורגן" הן מהמאה השישית לפני
ָ
הראיות המוקדמות ביותר לקיומו של דיבייט "מאורגן" הן מהמאה השישית לפני
ָ
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הספירה ( .)Buckley, 1996בשנים  461עד  445לפנה"ס ,תקופתו של פריקלס ,האקלסיה
(אספת העם ,המועצה הציבורית המחוקקת באתונה העתיקה) התירה לקיים מפגשים
קבועים לשם פולמוס .המפגשים התקיימו אחת לעשרה ימים ,ולכל אזרח בוגר (גברים
בלבד) התאפשר לדבר בהם על אודות כל נושא .לכל אחד מהדוברים הייתה חסינות
מלאה ,כלומר לא ננקטו נגדו צעדים גם אם הדברים שאמר היו פרובוקטיביים ביותר
(.)Kennedy, 1994, pp. 21-23
דיבייט תחרותי הוא סוג של משחק ברמה גבוהה המצריך חשיבה ביקורתית ,תחכום
וידע רב על אודות הנושא הנדון .במהלך השנים תחרויות דיבייט סייעו להקים מחלקות
אקדמיות במכללות ובאוניברסיטאות (Bartanen & Littlefield, 2014, 2015; Bellon,
 .)2000הפולמוס התחרותי התפתח בדרכים שונות מעט במדינות שונות ,אך בכולן
נדרשה קרקע דמוקרטית להתפתחות הדיבייט .במרכז ההתפתחות הזו עומד רצונם של
פרטים בחברה לדון בקבוצה בסוגיות ובנושאים שנויים במחלוקת .במאה ה 20-השתנו
הנאום והפולמוס התחרותיים והיו לסוג של משחק אינטלקטואלי ,משחק אשר עשה
את החיים האזרחיים לדמוקרטיים יותר .פעילות מבוססת משחק זו הובילה לפיתוח
הדיסציפלינה של "תקשורת נאומים" כשדה נבדל ונפרד של מחקר ,שדה שמאוחר יותר
התפתחה ממנו תורת המשחקים (רבובסקי.)2012 ,
לפי פוטר ( ,)Potter, 1944השימוש בדיבייט ככלי להצגת טיעונים החל במכללות
בארצות-הברית כטכניקה לימודית פורמלית (הלימוד היה בלטינית) .באמצע המאה
ה 19-הלומדים החלו לחפש דפוס תחרותי יותר של משחק אינטלקטואלי ,כזה שיאפשר
להציג חשיבה ביקורתית ואיכויות שפתיות בהקשר רחב יותר .לקראת סוף המאה ה,19-
עם התרחבות תוכניות הלימודים והוספת קורסים יישומיים (פרקטיים ומקצועיים),
פחתה מידת העניין של הלומדים בהכנת טיעונים בכתב .הם החלו להשתתף בפולמוסים
תחרותיים ולדון בנושאים עכשוויים במתכונת מאולתרת וחופשית יותר (;Moran, 2003
.)Muhammad, 2015
סטודנטים אשר רצו באתגר הכרוך במחקר בעל רמה אינטלקטואלית גבוהה ,ראו
במפגשים הבלתי-פורמליים האלה אפשרות מוצלחת פחות לתחרות .בהתאם לכך הם
ייסדו אגודות ומועדוני דיבייט תחרותיים ועסקו בפולמוסים על אודות נושאים שעל הפרק
( .)Bartanen & Littlefield, 2015סטודנטים השתמשו בניסיונם בתחום הדיבייט כדי להגביר
את הידע שלהם על אודות הבעיות הכלכליות ,החברתיות והפוליטיות של זמנם ,כמו גם לשפר
את יכולתם לנאום בפני קהל ולהציג טיעונים משכנעים כדי להיות ידועים ופעילים אזרחית.
ההתמקדות בטובת הציבור הייתה רכיב טבעי ומובנה של מיומנות הנאום במהלך סוף המאה
ה ,)Bartanen & Littlefield, 2014( 19-ומגמה זו נמשכה עד לאחר מלחמת העולם השנייה.
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למרבה הצער ,עשיית הדיבייט לתחרות שכלליה נוקשים גרמה לתוצאה לא רצויה.
הדיבייט ,כלי שתכליתו ויכוח ודיון ,הוכפף לכללי התחרות ,והסימולציות הוכפפו לכללי
המשחק .חלק ניכר מהעושר שבתחרויות אבד ,כיוון שהמשתתפים בהן התמקדו רק
בחלק מהמשחק (כמו למשל דיבור בקצב מהיר יותר) ובתהליכים טכניים מצומצמים
מאוד .הדבר עורר תחושה שלילית ואף הבעת בוז לתוצאה של סימולציית הדיבייט.
התאמתה לתפקידה המקורי ולחברה האזרחית נפגעה ,כמו גם החיבור בין הצרכים
החברתיים שהדיבייט מסוגל לספק לבין דפוסי החינוך.

שינויים במתכונת הדיבייט בתחילת המאה ה 20-ומשמעויותיהם
התפתחות הדיבייט התחרותי תרמה ליצירת דיסציפלינת התקשורת .לפני המאה ה20-
דיסציפלינה זו הייתה מּוּכרת בשמות אחרים :נאום ,רטוריקה ,אורטוריה ,שפה יפה,
דיבור בציבור ,תקשורת נאום .מתחילת המאה ה 20-על מנת לנצח בדיבייט הנואם נדרש
לומר מספר מילים מרבי בזמן המוקצב לו .הדבר גרם לעלייה מטאורית בקצב הדיבור,
מאפיין כה בולט בתחרויות הדיבייט בימינו .הגברת קצב הדיבור אפשרה למתמודדים
להציג מידע רב יותר בכל סיבוב של התחרות .אם החלטת השופטים מתבססת על מספר
הטענות הניצחות (טענות הנשענות על מידע תומך) ,אזי לקבוצה המדברת במהירות
גדולה ביותר יש סיכוי גדול יותר לנצח.
השינוי הזה בדיבייט – מעבר מהתמקדות בתקשורת (כלומר התמקדות בהעברת המסר)
להתמקדות במידע (דהיינו התמקדות בתוכן המסר) – פגע באופיו ובמטרתו ,משום שהדגיש
את המתח המּובנֶה בין "סגנון" ( )elocutioלבין "המצאה" ( )inventioוהציגֹו כרכיב הדומיננטי
בקנון הרטורי .אלה שהעדיפו את הסגנון הקומוניקטיבי תמכו במסירה איטית יותר ,כלומר
באופי "נאומי" יותר; הם טענו כי חסידי הסגנון האינפורמטיבי תופסים את יצירתם ,פיתוחם
בראיות כחשובים יותר .דוגמה להבדלים בין הגישות מספקת
ומספרם של טיעונים הנתמכים ָ
תחרות דיבייט שהשתתפו בה תלמידים משני מרכזי מחוננים במחוז הצפון :קבוצת תלמידים
אחת הציגה את טיעוניה בהתבסס על מרשם סגנוני "ידוע מראש" ,ואילו בקבוצה האחרת כל
אחד מהתלמידים פיתח עצמאית את סגנונו האישי .סגנון אישי כזה מאפשר חופש מחשבה
ועצמאות בבניית הטיעונים והצגתם .ניסיוני מלמד אותי כי יש להתאים את הגישה לאופיים
של התלמידים (וגם לאופי המורה) .חלק מהתלמידים מתוחים ו"לחוצים" מאוד לקראת
התחרות ,ולכן דומה כי עבורם מומלץ סגנון ה"אילוף" – בניית טיעון ומסירתו בהתבסס על
תבנית קבועה .לעומת זאת הגישה החופשית והמשוחררת יותר מעודדת חלק מהתלמידים
(כמו למשל תלמידים עם לקויות למידה או בעיות זיכרון) ליצור ולפתח "עצמאית" את
טיעוניהם .שתי הגישות הללו (הגישה הקומוניקטיבית והגישה האינפורמטיבית) מתבטאות
בדרכי הלימוד של הדיבייט התחרותי במערכת החינוך ,באקדמיה ובתקשורת.
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מהו דיבייט?
דיבייט ,או פולמוס תחרותי (כך בדרך כלל הוא מכּונֶ ה באקדמיה ובבתי הספר) ,הוא
ויכוח בין שתי קבוצות אשר מתמקד בסוגיה ציבורית כלשהי .כללי התחרות "קובעים
מראש" את העמדה אשר על כל קבוצה לייצג ,והמשתתפים עושים זאת גם אם אמונתם
שלהם אחרת בתכלית .בדיבייטים פוליטיים או חברתיים מובעות דעות מובהקות של
הצדדים המעורבים בסוגיה הנדונה (בעד ונגד); לעומת זאת במאמר זה ההתמקדות היא
בדיבייט תחרותי שמטרתו לפתח את הפלורליזם המחשבתי והרעיוני ,וזאת באמצעות
הצגה רהוטה (בעל-פה) של נושא נתון כלשהו.
בדיבייט תחרותי המשתתפים (יחידים או קבוצות) מציגים עמדות ,מתווכחים,
סותרים זה את זה או מגינים על דעות .המנצח בוויכוח נקבע בהחלטה של שופטים או של
הקהל (כללי הדיבייט מופיעים בנספח שבסוף המאמר) .הקו המנחה של חילופי הדברים
בדיבייט הוא הצגת דעה הנתמכת בראיות או בטיעונים והגנה על דעה זו .בדיבייט
האחר בטיעונים נגדיים או
ֵ
שני הצדדים של הטענה נשמעים ,וכל צד יכול להגיב לצד
המשכיים .לפיכך דיבייט אינו רק הצגת עמדות סותרות ,אלא גם ניסיון להכריע ביניהן.
ההכרעה מתקבלת לאחר חקירה ביקורתית של הדעות והשוואה ביניהן.

הדיבייט הבית-ספרי – הלכה ומעשה
דיבייט הוא מיומנות חשובה בפיתוח למידה פעילה .אף שהדגם הנפוץ ביותר במוסדות
אקדמיים הוא הדיבייט הפרלמנטרי ,הדיבייט הבית-ספרי פשוט יותר ,גמיש יותר
ומותאם לכיתת הלימוד ( .)Trapp, 1996ככלל קיימים דפוסים רבים של דיבייט מאורגן,
והמשתתפים אף יכולים להגדיר את חוקי הדיבייט.
בדרך כלל הצד אשר תומך בהצעה ("הצד החיובי" או "הקואליציה") מתחיל ומסיים
את הדיבייט .ההצעה יכולה לעסוק באמונה מסוימת או בשינוי של דרך פעולה :הצד
החיובי פותח בהצגת טענות למען שינוי ,ובסיום הדיבייט הוא מגיב להסתייגויות ומנסה
להראות את הצורך בשינוי .שני הצדדים בדיבייט נואמים לסירוגין :לאחר שנואם מ"הצד
החיובי" מסיים את דבריו ,משתתף מהצד היריב (או "האופוזיציה") נואם וכן הלאה.
בדרך כלל כל צד בדיבייט כולל שלושה משתתפים ,כלומר בסך הכול נואמים שישה
משתתפים.
עריכת דיבייטים מוצלחים מצריכה בקיאות רבה בנושא הנדון ,למידה מדוקדקת
והבנה מעמיקה שלו .כיוון שבבתי הספר ,כמו גם במוסדות האקדמיים ,המשתתפים
אינם "יודעים מראש" את הנושא אשר הדיבייט יעסוק בו (ומוקצות להם רק  15דקות
להכנה לפני הדיבייט) ,עליהם להיות בעלי ידע כללי רב כדי להיות מסוגלים להציג את
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הנושאים האפשריים הרבים .את הערך המוסף הזה של ההשתתפות בדייביט ציין כבר
אריסטו בספרו "טופיקה" ( .)Aristotle, 350 BC/1997המשתתפים צריכים להכיר
היטב את הטיעונים האפשריים בעד ונגד כדי לנקוט אסטרטגיות רטוריות להפרכת
טיעוני היריב .חלוקת תפקידים בין המשתתפים בכל אחת מהקבוצות חשובה ונדרשת
כדי ליצור יתרון רטורי על הקבוצה המתחרה .רישום של הערות וטיעונים שהעלו חברי
אחר זרם הטיעונים שהוצגו ולחדד את הטיעונים
הקבוצה המתחרה ,מסייע לעקוב ַ
הנגדיים .השתתפות בדיבייט תחרותי גם משפרת את אוריינות הקריאה והכתיבה,
מחזקת יכולות קוגניטיביות ,מעודדת זריזות מחשבתית וכן הלאה .משך הנאומים נקבע
מראש .בדרך כלל הם אורכים חמש עד שבע דקות; משך הזמן המוקצב לנאומי ילדים
הוא דקה עד שלוש דקות ,ולנאומים של בני נוער מוקצבות שלוש עד חמש דקות .כללי
הדיבייט נקבעים במשא ומתן בין הקבוצות או מוגדרים בנוהלי התחרות.
נאומי "בנייה" הם נאומים המציגים בנייה הדרגתית של נימוקים וטענות; הנאום
הראשון בכל דיבייט הוא נאום בונה (קונסטרוקטיבי) .נאומי סתירה או הפרכה הם
נאומים שאינם מציגים טיעונים חדשים ,אלא עוסקים בטענות ובדעות אשר הוצגו לפני
כן וסותרים אותן .ככלל נאומי סתירה אורכים זמן קצר יותר מאשר נאומי בנייה ,וזאת
על מנת לשקף את החשיבות של בניית וניפוי הטענות החשובות ביותר .הזמן המוקצב
למשתתפים בדיבייט להכנת נאומיהם הוא מוגבל .בתום הזמן המוקצב להכנת הנאומים
ולנשיאתם בפועל תם הדיבייט (בדרך כלל לשני הצדדים מוקצב זמן זהה).

הדיבייט ככלי להוראה וללמידה פעילה
חשיבה ביקורתית מצריכה שימוש באסטרטגיות קוגניטיביות כדי להגדיל את הסבירּות
לקבלת תוצאות רצויות ( .)Halpern, 1996חשיבה כזו כרוכה בהערכת טיעונים וגורמים
המשפיעים על קבלת החלטות .לפי פול ואלדר ( ,)Paul & Elder, 2006אדם החושב
בצורה ביקורתית מורגל בחשיבה מעמיקה; הוא ינסה לפתור בעיה מורכבת באמצעות
שאילת שאלות חיוניות ,איסוף מידע רלוונטי ,הערכת הממצאים שבידו והצגתם באופן
יעיל.
מיורנה ( )Maiorana, 1992ציין כי חשיבה ביקורתית מנסה להשתמש בטכניקות של ִתשאול
וחקירה כדי לאפשר הערכה של עמדות אחרות ופתרון בעיות .תהליך הדיבייט יכול לסייע
למשתתפים בו "לשלוט" בתוכן הדיון .שימוש בדיבייט ככלי עזר ללמידה מסייע ללומדים לפתח
יכולות דוגמת ניתוח ,סינתזה והערכה של טיעונים מנומקים .עקרונות הדיבייט חופפים לאלו
של המתודה המדעית; הדיבייט משלב בין חשיבה ביקורתית לבין ִמגוון של יכולות אחרות –
הקשבה ,חקירה ,פתרון בעיות ,הצגת טיעונים והנמקות ,שאילת שאלות ויכולות תקשורתיות.
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הבנה מעמיקה של תוכן הדיון מאפשרת ללומדים לזהות מונחי יסוד ולהבין את
היחסים שבין רעיונות .רעיונות אלה מיתוספים למסגרת הידע של הלומדים .יתרה
מזאת ,אותם הרעיונות יכולים לקרוא תיגר על הרעיונות הקודמים ולהבהיר ללומדים
כי נדרש "ארגון מחדש" של הידע .חשוב לציין כי רוב התלמידים תופסים את הלימוד
כ"מילוי המוח" בידע הנמסר להם מסמכות כלשהי ,כמו למשל המורה או ספר לימוד.
לעיתים קרובות טכניקות לימוד כאלו מוגדרות כ"למידה סבילה" (Bransford, Brown,
.)& Cocking, 2000
ידע שמקורו בלמידה סבילה שונה מידע הנרכש בלמידה פעילה או תוך כדי יצירת
ידע מדעי (תהליך פעיל של עריכת תצפית ,בדיקת רעיונות ,גיבוש ראיות ושימוש בראיות
האלו כדי להסביר ולנמק) .בלמידה פעילה הלומדים מעורבים (יחד עם אחרים) בקביעת
התכנים הנלמדים ,יוצרים קשרים והקשרים בין אידאות ומעצבים ידע חדש המבוסס
על ניסיונם וחוויותיהם" :הבנתם של תלמידים נבנית באופן פעיל באמצעות תהליכים
יחידניים וחברתיים" ( .)NRC, 1996, p. 29סוג הלמידה משתקף הן באופן הרכישה של
הידע ,הן באופן החיבור בין ידע חדש לידע קודם .בלמידה פעילה הלומדים אחראים
ללמידתם .על מנת שלמידה תהיה פעילה ,הלומדים צריכים להיות מעורבים בפעילות
(פתרון הבעיה ,משחק תפקידים ,קריאה ,כתיבה ,השתתפות בדיון או בפולמוס תחרותי)
( .)Bonwell & Eison, 1991תלמידים או סטודנטים שהלמידה שלהם הייתה פעילה,
הצליחו לזכור מידע ולהשיג את מטרות הלמידה יותר מאשר הצליחו אלה שהלמידה
שלהם הייתה סבילה (.)Detlor, Booker, Serenko, & Julien, 2012
ממחקרים בנושא ילדי דור ה( Y-ילידי שנות השמונים ושנות התשעים של
המאה ה )20-עולה כי שילוב טכנולוגיה בהוראה עודד למידה פרטנית ,ואילו תחרות
שהמשתתפים נהנו ממנה עודדה למידה בקבוצות ( .)Prensky, 2010הלומדים מעדיפים
לקבל משוב והערכה מיידיים ( ,)Walsh & Inala, 2010מעוניינים בכך שהתכנים
הנלמדים יהיו רלוונטיים לחייהם ,ורוצים לבטא דעות ולקבל החלטות (.)Prensky, 2010
ילדי דור ה Y-הרבו בילדותם לשחק במשחקי מחשב ,והם מורגלים בלמידה חווייתית
( .)Sweeney, 2005למידה פעילה מבוססת משחק ,כזו אשר כוללת רכיבים דוגמת
שיתוף פעולה ,שיחות עם חברים ,תחרות ,משחקי תפקידים ,פעילות פיזית ויצירתיות,
תואמת את ההעדפות של ילדי דור ה.Y-
מעורבות פעילה בלמידה מובילה ללמידה איכותית יותר (Ueckert & Gess-
 .)Newsome, 2006בלמידה פעילה הלומדים דנים ברעיונות ,שואלים שאלות ,משווים

בראיות כדי לנמק ולהסביר ,בוחנים
את התשובות לידע הקודם שלהם ,משתמשים ָ
חלופות ומפרסמים את רעיונותיהם ,וזאת מתוך אמונה שההסברים עשויים להשפיע על
דיונים עתידיים .במקרים אחרים תלמידים יכולים לעבוד בקבוצות כדי לאסוף נתונים,
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ליצור הקשרים רלוונטיים וליישם ידע שרכשו (בכיתת הלימוד) בדיונים על אודות בעיות
העולם או החברה .למידה פעילה בכיתת הלימוד כוללת ארבעה רכיבים :עיסוק בתכנים,
אינטראקציה חברתית ,בחינת תובנות קודמות ושילוב בין רעיונות ואידאות (Bransford
 .)et al., 2000בהקשר של דיבייטים המשתתפים בוחנים מידע אשר רלוונטי לנושא הנדון;
הם לומדים שהקשר הבין-אישי מסייע להם לתאם עמדות ולפעול כקבוצה; יש עימות
מתמיד בין דעותיהם האישיות ותובנותיהם לבין טענות היריבים והעמדה שקבוצתם
מציגה בדיבייט; ולעיתים העימות בדיבייט בין תזה לאנטיתזה מניב תובנה חדשה ,כזו
המובילה לגיבוש תפיסה מעמיקה יותר מזו שהמשתתפים החזיקו בה בתחילת הדיון.

שימוש בדיבייט בבתי הספר
לטענתה של מירקל ( ,)Miracle, 2012הדיבייט מעודד את הלומדים לסכם את החומרים
שנלמדו ומאפשר ביקורת של עמיתים על מידת ההצלחה בהבנת החומר הנלמד .הבנה
זו היא תנאי הכרחי להצגת טיעונים לוגיים ברמה גבוהה .כיוון שתלמידים נבדלים זה
מזה בידע בתחום התוכן הנלמד ,על המורה לנסות "להגיע לכל אחד מהם" בדרך אחרת.
הדיבייט הוא כלי אשר יכול לסייע בכך ,כיוון שהשימוש בו אינו מחייב את המורה או
המרצה "לכסות" את כל החומרים במהלך השיעור .גישה זו מאפשרת לכלול ולשלב את
הפולמוס התחרותי בשאר פעילויות הכיתה.
השימוש בדיבייט כיחידת לימוד מרכזית מתבסס על הגישה של "למידה מבוססת

מוח" ( ,)brain based learningובייחוד על הדגם "הוראה יעילה ביותר" (HET: Highly
 )Effective Teachingשפיתחה סוזן קובליק" :מפתחת בזהירות סביבת למידה בעלת

התאמה מוחית ,ואזי ַמבנה קוריקולום כדי לנצל באופן מיטבי את האופן שבו המוח לומד"
( .Kovalik, 2013התרגום הוא שלי ,י"ר) .החוקרת מתארת תשעה רכיבים אשר מסייעים
להעניק משמעות ללמידה; כל אחד מהרכיבים האלה רלוונטי לתחרות הדיבייט:
א .על מנת שלמידה תתרחש ,המורה (ולחלופין המרצה או המדריך) חייב ליצור סביבה מטפחת
ובטוחה .בדיבייט על המורה או המדריך להקפיד שהאווירה הכללית בדיון תהיה רגועה
ושכללי התחרות יישמרו ,ובפרט אם הדיון עוסק באמונות וברגשות אישיים של הלומדים.
לק ֵשר בין
ב .תוכן הדיון חייב להיות משמעותי .לשם כך על המורה לסייע לתלמידים ַ
הנושא הנלמד לבין לימודיהם הקודמים ולעזור להם לחוש כי הם חלק מקהילה .מתברר
שעיסוק מעמיק בנושא – ודיבייט מחייב עיסוק מעמיק כזה – חושף רבדים רבים ומגוונים
בחיי הלומדים.
ג .המורה חייב ליצור סביבת למידה עשירה באמצעות גירוי רב-חושי .בעת למידת
המתודולוגיה של הנאום והדייביט הלומדים מתבקשים לחפש חומרים ולחשוב על
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אחר
אודותיהם .חלק מההכנה לדיבייטים בכיתת הלימוד הוא אפוא חיפוש אקטיבי ַ
מידע וחומרים – סרטונים ,מצגות ,חומרים חזותיים (ויזואליים) ואחרים – אשר מסייעים
להבין את הסוגיות הנדונות ואת עולם התוכן של כל נושא.
ד .תנועה מגבירה למידה .ככל שחלקים רבים יותר של המוח "מופעלים" בפעילות
הלמידה ,קל יותר לתלמיד לזכור את הנלמד.
ה .הבחירה הכרחית ליצירת משמעות .תלמידים יקבלו אחריות ללמידה וישקיעו בה יותר,
אם יהיו מעורבים בתהליכי בחירה בנושא הלמידה .על המורה (או המדריך) להחליט אם
להציג בעצמו את נושא הדיבייט ,או לאפשר ללומדים לבחור את הנושא הנדון.
ו .על לוח הזמנים לאפשר ללומדים די זמן לחשוב על אודות המידע ולהפנים אותו.
בדייביט הדבר חשוב אף יותר ,כיוון שנדרש זמן כדי לחשוב על אודות כל הטיעונים
בסוגיה מסוימת .לפיכך בכל תחרות דיבייט לוח הזמנים נקבע מראש ,ידוע ומּובנֶ ה
בתהליך.
ז .שיתוף פעולה בין הלומדים נדרש כדי שהם יוכלו לפתור בעיות .בדיבייט המשתתפים
מתחלקים לקבוצות כדי להציג את הטיעונים ולדון בהם.
ח .תלמידים זקוקים למשוב מיידי .הדרכה ואימון מסייעים להגביר את המוטיבציה של
התלמידים ולשפר את איכות עבודתם .מדריך הדיבייט מלווה את הקבוצות בכל השלבים
של התהליך – החל בבחירת הנושא ,עבֹור בלמידתו ובבחירת הטיעונים שיוצגו ,וכלה
במתן המשוב לאחר כל אחד מהנאומים בדיבייט .חשוב להדגיש כי הדרכה זו מתקיימת
רק בשלבי הלימוד של שיטת הדיבייט ויישומה ,שכן בדיבייט תחרותי אסור למורה או
למדריך לסייע בפועל למשתתפים.
ט .על מנת שהלומדים יפיקו משמעות מהלמידה ,עליהם "להפנים" את הנושא הנלמד
ולבטא את בקיאותם בו באמצעות יישום .דייביט הוא התוצר הסופי של תהליך הפנמת
הנושא.
על מנת שדיבייט (תחרותי ושאינו תחרותי) יהיה כלי המסייע להוראה וללמידה פעילה,
נדרשים להתקיים שני תנאים מוקדמים לפחות( :א) יצירת קהילה שהחברים בה
(הלומדים) חשים ביטחון לבטא את רעיונותיהם; (ב) הדיבייט צריך לעסוק בנושא אשר
מעניין את הלומדים .בתחילת הסמסטר כדאי אפוא לאפשר לתלמידים לבחור נושא
אחד מתוך כמה נושאים ,כיוון שהשתתפותם רבה יותר בדיונים העוסקים בנושאים אשר
מעניינים אותם .בעת ההתכוננות לדיבייט התלמידים מבטאים מחדש תכנים שלמדו
ובמגוון פעילויות כיתתיות אחרות .על מנת להצליח
בהרצאות ,בקריאה ,בצפייה בסרטים ִ
בפעילות זו התלמידים צריכים להיות בקיאים בכל חומר הלימוד .הם חייבים להתבסס
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על הידע הקיים שלהם כדי ליצור קישורים וחיבורים בינו לבין הידע החדש .יתרה מזאת,
בעת ההתכוננות לדיבייט הם גם ְמתרגלים מיומנויות אורייניות מרכזיות (כמו למשל
קריאה מעמיקה של מאמרים מומלצים) .הדיבייט מאפשר אפוא חקר מעמיק הנובע
מעניין בנושא .כשמנסים להבין מאורעות היסטוריים וחברתיים ,תופעות ומנגנונים,
רצון של הלומדים לרכוש ידע מאפשר להם להשיג יתרון עתידי בפולמוס תחרותי .כך
למשל בלימוד ההיסטוריה של השואה בחירת נושא לדיבייט דוגמת "אסור היה ליהודים
בגטאות ללכת כצאן לטבח" מחייבת את התלמידים לחקור את הנושא ,ולאחר מכן
להציג טיעונים בעד ונגד העמדות בסוגיה הנדונה .שאלות מנחות אפשר לשאול בכל
תחום ידע .כך למשל בשיעור גאוגרפיה אפשר לשאול "האם יש להשתמש במתקני
התפלה כדי למלא את הכנרת" ,ובשיעור אזרחות אפשר לשאול "האם יש לקבוע בחוק
שמספר חברי הכנסת יהיה שווה למספר חברות הכנסת" .על מנת לענות על השאלות
הללו הלומדים צריכים לקרוא מקורות ראשוניים (תעודות ,מכתבים ,מאמרים) ,כמו גם
לבחון פרשנויות למקורות האלה.
ִמגוון המקורות והמשאבים מסייע להעשיר את סביבת הלמידה ,שכן הוא מרחיב
את אופני הלמידה של התלמידים :עבודה קבוצתית ,ניתוח תמונות ותצלומים ,צפייה
בסרטים ,דיון ברעיונות של עמיתים ,השתתפות בהרצאה אינטראקטיבית וכן הלאה.
התשובות של התלמידים לשאלות המנחות והצגתן לקבוצות הייחוס שלהם מבטאות
מטה-קוגניציה (מודעּות לתהליכי החשיבה) .ככל שהטיעון לוגי יותר ,קל יותר לזכור
אותו – הן לאורך זמן ,הן לתקופת ההתכוננות לקראת בחינות .באחד השלבים של תהליך
האחר (באמצעות הפרכתן הוא
ֵ
הדיבייט כל צד מבסס את טיעוניו על הטענות של הצד
בונה את התזה שלו); בשלב הזה חברי צוות הדיבייט מתבקשים לשתף פעולה בהכנת
טיעוניהם .תלמידים רבים רוצים לדון יחדיו בנושאים הללו גם לאחר השיעור ,וזאת
על מנת לגבש אסטרטגיות ולאפשר סיעור מוחין גם מחוץ לכיתת הלימוד .זהו היישום
הטוב ביותר של עבודת צוות :תלמידים מסבירים מונחים לחברי קבוצתם ,מסייעים להם
להעלות רעיונות מפתיעים ומייצרים קישורים והקשרים.
הסביבה הקבוצתית מסייעת להפחית את רמת החרדה של הלומדים במהלך
הפולמוס ,שכן עמיתיהם מסייעים להם להבהיר רעיונות במהלך חקירת הנגד (cross
 .)examinationהפולמוסים אף מעודדים מתן משוב מיידי ללומדים אשר מציגים
טיעונים ,משוב המתבטא בדיון הער בינם לבין חברים בצוות השיפוט .בעבודה כתובה
או במבחן התלמיד מוסר למנחה את התוצר של עבודתו ,ולאחר מכן קורא את הערות
המנחה .קריאת ההערות מסיימת את ה"דיאלוג" בין התלמיד למורה .לעומת זאת
בתהליך הפולמוס חבר השופטים ממשיך לתשאל חברים בצוות הדיבייט עד לקבלת
הסבר מלא של הרעיון .בדרך זו התהליך של רעיון-הסבר שלו-תמיכה בו באמצעות
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הצגת ראיות ,תהליך שהוא המהות של חשיבה ביקורתית" ,מזדקק" שוב ושוב עד לקבלת
קשר ברור ומובן בין טיעון לבין ההסבר לו .עבור המשתתפים בפולמוס הקשבה לטיעוני
קבוצת הייחוס שלהם חשובה מאוד .שיתוף הפעולה הדינמי בין חברי צוות הפולמוס
לבין השופטים מסייע לזקק את הרעיון .זהו החלל שנוצרות בו המחשבות והתובנות.
ככלל הדיבייט מאפשר בחינה של כמה נקודות מבט ,דיון בהן וניסיון למצוא את
הפתרון הסביר והיעיל ביותר לסוגיות ספציפיות ( )Kennedy, 2007הליך הדיבייט
במגוון דיסציפלינות :פסיכולוגיה,
מאפשר ללומדים לחקור נושאים יישומיים ובעיות ִ
חינוך ,משפט ,פוליטיקה ,רפואה וכן הלאה .ההשתתפות בפולמוסים תחרותיים יכולה
לפתח חשיבה ביקורתית ויכולות תקשורתיות של הלומדים .כמו כן הצפייה בדיבייטים
חושפת את הלומדים לבעיות ולסוגיות ביקורתיות ,והדבר עשוי להגביר את מודעותם
למגוון נקודות מבט (.)Allen & Crosbie-Burnett, 1992
של הלומדים ִ
לעיתים קרובות משתמשים בדיבייטים כאסטרטגיית למידה ,אסטרטגיה שמקורה
בתחומים דוגמת מדעי המשפחה ,פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,מדע המדינה ועבודה
סוציאלית .כאסטרטגיית הוראה הדיבייטים יכולים לסייע למורה לפתח את יכולתם
של התלמידים לערוך ניתוח ביקורתי .דיבייטים גם יכולים להציב אתגרים בפני מורים,
מנחים ומדריכים :לעיתים הלומדים מחזיקים בדעות אישיות ובאמונות מוצקות
באשר לסוגיות הנדונות ,והדבר יכול לעורר עימות רגשי בין התלמידים לבין המדריכים
( .)Kennedy, 2007במחקרים נמצא כי לשימוש בדיבייטים כאסטרטגיית למידה יש כמה
תוצאות חיוביות עבור הלומדים .כך למשל נמצא כי שימוש כזה מגביר את העניין של
תלמידים בלמידה ,את מידת השתתפותם ואת נוכחותם בשיעורים ( .)Elliot, 1993עוד
עולה כי תלמידים שהשתתפו בדיבייטים ,מרגישים כי החוויה תרמה ליכולת החשיבה
הביקורתית שלהם ( .)Steiner, Brzuzy, Gerdes, & Hurdle, 2003בדרך כלל פיתוח
יכולת החשיבה הזו פותר את הדיסוננס אשר מתקיים לעיתים בין אמונותיו האישיות
של הפרט לבין עמדת קבוצתו בדיבייט .תוך כדי התהליך ובמהלך השיעורים הלומדים
ולמגוון דעות בנושאים הנדונים ,ולעיתים הדבר מסייע להם לבחון מחדש
נחשפים לריבוי ִ
את הדעות והאמונות שלהם .יכולת החשיבה הביקורתית אף מסייעת לתלמידים לשמר
מידע עובדתי ( )Koklanaris, MacKenzie, Fino, Arslan, & Seubert, 2008ומגבירה
את המודעּות שלהם לנושאים חשובים בשדות המחקר הרלוונטיים (& Omelicheva
 .)Avdeyeva, 2008במחקרים שהשוו בין דיבייטים לבין הרצאות בסוגיה של יעילותם
כאסטרטגיות למידה ,נמצא כי לומדים שהשתתפו בדיביטיים מבינים טוב יותר מושגים
ומונחים (שם).
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בעיות ומגבלות אפשריות
אחת הבעיות המתגלות בעת קיום דיבייטים תחרותיים היא שהפולמוסים רק יחזקו
השקפות ותפיסות סטראוטיפיות של המשתתפים בהם (Budesheim & Lundquist,
 .)2000דוגמה לנושא שנוי במחלוקת אשר מקשה על רוב הלומדים "לצאת מהקופסה"
מבחינה חשיבתית ,הוא העמדה "יש לחייב את כל אזרחי המדינה בשירות בצבא או
בשירות למען הקהילה" .רוב הלומדים אשר תומכים בעמדה זו מתקשים להציג טיעון
נגדי ולהפך .לפיכך אם לומד נדרש להגן על עמדה המנוגדת לדעתו האישית בנושא זה,
סביר שהוא יפסיד בדיבייט .רק במקרים בודדים הלומדים מציעים פתרון אלגנטי (דרך
שלישית) לסוגיית השירות בצבא או בקהילה ,כמו למשל ההצעה "להפוך את השירות
בצה"ל להתנדבות אשר מתוגמלת היטב כספית" .סביר אפוא כי הצורך להגן על דעות
שאינן עולות בקנה אחד עם דעותיהם המושרשות של יחידים או קבוצות בנושא הנדון,
יוביל את הדיבייט למבוי סתום .סקירת ספרות שערך קנדי ( ,)Kennedy, 2007נמצאו
אתגרים הכרוכים בשימוש בדיבייטים .כמו כן עולה מסקירה זו כי בדיבייטים מוצגים שני
צדדים בלבד של הנושא הנדון ,והדבר גורם לאווירה תחרותית בכיתה .הפולמוסים גם
עלולים לפגוע בפוטנציאל הלמידה של אלה אשר מעורבים בדיבייטים באופן פעיל ,שכן
התמקדותם בצורך לנצח עלולה לפגוע בתהליך הלמידה החופשית .פולריזציה אידאית
הנובעת מפולמוסים תחרותיים היא נושא מרכזי במחקרים הבוחנים חסרונות או כשלים
של הדיבייט (.)Ajzen & Fishbein, 2005; De Conti, 2013, 2014; Mezuk, 2009
תובנות חדשות
לא פעם נשאלתי "מהו ההיקף המומלץ של קורס או סדנה בדיבייט" ,והתשובה שלי
הייתה תמיד "תלוי" .זה תלוי במטרות ששואפים להשיג ,ולכן את המטרות יש להגדיר
תחילה .הדיבייט כחוויית למידה פעילה תלוי בגורמים רבים – בגרות המשתתפים,
יכולותיהם הלשוניות ,פתיחותם לרעיונות חדשים – אך בעיקר ברצון של הלומדים להבין
וליישם את השימוש בכלי הזה.
במגוון גילאים ,במסגרות
התמזל מזלי להדריך בדיבייטים שנועדו למשתתפים ִ
פורמליות ובמסגרות שאינן פורמליות .אחת המסקנות שלי היא ששני גורמים עיקריים
עלולים לפגוע בתהליך:
 .1גיל המשתתפים – אף שמדובר ב"משחק" ,רצוי שהמשתתפים בדיבייט יגלו מידת מה
של בגרות .הפעילות ארוכה ולעיתים מורכבת (בשלבי הלמידה הראשונים משך כל דיבייט
הוא שעה עד שעה וחצי) ,ולכן נדרשת מהמשתתפים יכולת "לשמור על ריכוז" במשך
יותר משיעור בית ספרי אחד .אולם אף שבקרב משתתפים מבוגרים יותר (תלמידים
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בכיתות ט' ומעלה) הדיבייטים פוריים כמעט תמיד ,המשתתפים יכולים בהחלט להיות
צעירים יותר.
 .2משך הסדנה או הקורס – סדנאות קצרות (ארבעה או שישה מפגשים) הותירו בקרב
המשתתפים תחושה של "חוסר מיצוי" .בדרך כלל רובו של המפגש הראשון בסדנה היה
תאורטי והתמקד בתורת הרטוריקה .הוא כלל הסבר והדגמה של המושגים אתוס ,לוגוס
תדּברה
ֵ
ופאתוס ,כמו גם של חמשת המדדים לבחינת איכות הנאום :המצאה ,ארגון,
(רהיטות השפה) ,זיכרון וביטוי .אחר כך הוצגה המטלה למפגש הבא :הכנת נאום (נאום
שמטרתו מסירת מידע או נאום שמטרתו שכנוע) .המפגש השני בסדנה הוקדש לעמידה
מול קהל בעת ביצוע הנאומים .יש לציין כי איני מאפשר לקרוא את הנאומים מהדף ,אלא
דורש מהלומדים לזכור אותם בעל-פה (מותר להם להסתייע בראשי פרקים בכתב) .גם
אם הדיבייט הוכן בו במקום ,לנואמים מותר להסתייע בראשי פרקים בלבד ולא לקרוא
נאומים מהדף .בשלב הזה המטרה היא לאפשר למשתתפים בסדנה (התלמידים או
המורים) לחוות את התחושה של עמידה מול קבוצת אנשים (לעיתים זוהי ההתנסות
הראשונה של המשתתפים בחוויה כזו) .קריאה מן הדף של חומרים שהוכנו לפני כן
"מפספסת" את חוויית ההתמודדות עם קהלים ,שכן הלומדים "קוברים את ראשם בדף"
ואינם מתנסים בחלקים מהותיים של תורת הנאום .ייתכן שנאום "מהוקצע" הנקרא מן
הדף יהיה אסתטי ומדויק יותר ,אך הוא יתמקד במהירות הדיבור במקום במהות הטיעון.
עם התמשכות הסדנה או הקורס נראים כמה סממנים בולטים:
א .הביטחון העצמי גובר .חלק מהמשתתפים חווים תחושות של התרגשות וחרדה ,אולם
תחושות אלו מתמתנות עם העלייה במספר הדיבייטים שהלומדים השתתפו בהם .לא
פעם תלמידים שבתחילת הסדנה "לא העזו לדבר" ,נאמו במסיבת הסיום של הסדנה.
ב .מידת ההנאה מהוויכוחים עצמם גוברת .לאחר הסדנה לא שינה לתלמידים באיזה צד
של המתרס הם היו (בעד או נגד) .בדרך כלל "הקבוצה החיובית" (או "הקואליציה")
נקבעה לפני שהוגדר הנושא הנדון.
ג .לא נמצא ִמתאם כלשהו בין הנושא הנדון לבין היכולת לקיים פולמוס .במילים אחרות,
אין נושאים שאי-אפשר לעסוק בהם בדיבייט (טאבו) .כל נושא כמעט מותאם מיידית לגיל
המשתתפים ,למוצאם ,לרקע העדתי או האתני שלהם וכן הלאה .במהלך שנותיי כמורה
וכמרצה לא נתקלתי בנושאים שאי-אפשר לדבר עליהם .גם נושאים פרובוקטיביים ,או
כאלה שהם בעלי "פוטנציאל נפיץ" ,נדונו בדיבייטים .כך למשל נדונו בדיבייט ההצעות
"להפוך את המריחואנה לחוקית בישראל"" ,יש להטיל עונש מוות (למחבלים ,או בכלל)
בישראל"" ,כפיית גיוס חובה או שירות לאומי לכולם" (למשל כתנאי לקבלת תעודת
זהות) ו"יש להוריד את גיל ההסכמה המינית לגיל ."12
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אני סבור שקורס דיבייט צריך להימשך סמסטר לפחות .בסדנאות אשר נמשכו שישה או
שמונה מפגשים הגישות שבבסיס הדיבייט לא הוטמעו ,ובדרך כלל דעותיהם המוקדמות
של המשתתפים היוו חיץ ומכשול בפני עשייתו של המפגש למשחק המאפשר "לחדד"
את השכל ואת יכולות הנאום והביטוי .במשך כמה שנים לימדתי קורסים שנתיים בתחום
הדיבייט .בקורסים האלה הלומדים נחלקו מייד לקבוצות ,החליטו "מי בעד" ו"מי נגד"
והמתינו ל"שאלת הדיבייט".
מטרתה של למידה פעילה ומערבת היא לקרב ככל האפשר את הלימוד אל השימושים
שלו ב"חיים האמיתיים" (הרחוב ,הכיתה ,בית המשפט וכן הלאה) .דיבייטים מאפשרים
ללומדים בקורסים לפתח ולתרגל יכולות שייתכן כי יתורגמו לפעילויות ממשיות לאחר
תקופת הלימודים .לבסוף ,ואולי חשוב מכול ,ייתכן שהדיבייטים עשויים לפתח חשיבה
ביקורתית של הלומדים ולסייע להם להעריך את המורכבויות הכרוכות בדילמות
(.)Keller, Whittaker, & Burke, 2001

סיכום
בחינת איכויותיו של הדיבייט (הפורמלי והבלתי-פורמלי ,התחרותי והלא-תחרותי)
מאפשרת לעמוד על כמה מאפיינים מרכזיים שלו .דיבייט הוא גישה המסייעת לפתח
ולשמר חשיבה ביקורתית ,כמו גם תקשורת בעל-פה .ההכנה לקראת הדיבייט מסייעת
ללומדים להיות בקיאים יותר בתוכן של הנושא הנדון .השימוש בדיבייט כטכניקת למידה
פעילה מעודד ומפתח את היכולת להציג טיעונים וטענות ,כמו גם את היכולת להשתמש
בנתונים ובראיות התומכים בהצעה או בעיקרון .גם היכולת להעריך טיעון טוב ולסתור
טיעון היא חלק מתפקידם של המשתתפים בדיבייט.
המשתתפים בדיבייט האקדמי לומדים להגיב ולפעול בחברה דמוקרטית .הדיבייט
מאפשר לתלמידים לפתח סבלנות וסובלנות לרעיונות חלופיים ,להעריך תחרותיות
ולרכוש ידע רחב יותר על אודות הנושאים הנדונים .הדיבייט מאפשר לתלמידים להכיר
מונחים ומושגים חדשים ,לראות את העולם מנקודת מבט אחרת ולהבין את המונח
"להסכים שלא להסכים" .הרצף של טענות הגיוניות ומנומקות בנושאים חברתיים
מאפשר לדיבייט האקדמי למלא תפקיד בקבלת החלטות ביקורתיות .אם משתמשים
בו כיאות ,הדיבייט האקדמי יכול להאציל כוחות ללומדים ולסייע להם בעיצוב העולם
באמצעות השפה.
בדיבייט תלמידים וסטודנטים יכולים לבטא את דעותיהם בסביבה בטוחה ,והדבר מכין
אותם לקראת השתתפות בחברה ובהליך הדמוקרטי הרחב יותר .הדיבייט האקדמי גם
יכול לאמן את המשתתפים בו לתפקידי מנהיגות עתידיים ,שכן הוא מפתח יכולות דוגמת
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העלאת טיעונים הגיוניים ,יכולת ביטוי וחשיבה ביקורתית .כמו כן הוא מעודד פיתוח של
כישורים חברתיים ומסייע להתפתחות האישית באמצעות הגברת הביטחון העצמי.
לומדים העוסקים בדיבייט האקדמי רוכשים יכולות מחקר ותשאול .בשלב התשאול
( )cross examinationשל היריבים הם לומדים להפיק מידע חשוב ולחדד את יכולותיהם
לנתח ביעילות את המידע הזה .בעימותים בנושאים חברתיים מרכזיים הם רוכשים ידע
לימודי וחינוכי מקיף יותר מאשר אלה שאינם משתתפים בתהליך .לעיתים הם רוכשים
מיומנויות חדשות ,כמו למשל היכולת להתמקד ולעמוד בלחצים ובאתגרים .לסטודנט
שלמד את אומנות הדיבייט ,יש יכולת גבוהה להעריך את המידע אשר זמין עבורו בעת
שהוא עוסק בחיי היום-יום.
תרבות דיבייט בריאה מאפשרת לתלמידים לשפר את יכולותיהם התקשורתיות
גם כשהם עוסקים בנושאים אשר אינם מצריכים תקשורת בעל-פה .רוב בתי הספר
נטו להתעלם מטיפוח תקשורת בעל-פה ולהתמקד בפיתוח יכולות כתיבה .התעלמות
זו פוגעת ביכולתם של הלומדים ליצור משמעות וידע באמצעות הדיבור .השימוש
ברטוריקה במערכות חינוך מעניק ערך מוסף להתפתחות המחשבתית או האידאית.
הדרך הטובה ביותר עבור לומדים לארגן את מחשבותיהם היא באמצעות דיאלוג מילולי
עם בני גילם ,עמיתיהם או מוריהם .אפשר לפתח את המיומנות הזו בגיל צעיר ,והשיחות
בין תלמידים וסטודנטים יכולות למלא תפקיד מרכזי בתהליך הלמידה.
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נספח
סדר התנהלות הדיבייט בבתי ספר
.1
.2
.3
.4

קואליציה  – 1נאום בנייה
אופוזיציה  – 1נאום בנייה והפרכה
קואליציה  – 2נאום בנייה והפרכה
אופוזיציה  – 2נאום בנייה והפרכה.

הפסקה קצרה להתארגנות והתכוננות לסיכום.
 .5אופוזיציה  – 3נאום הפרכה וסיכום
 .6קואליציה  – 3נאום הפרכה וסיכום
החלטת השופטים או הקהל על אודות המנצח.
הערכת נאומי המשתתפים בדיבייט
בדוגמה שלהלן מוצג מסמך קצר המחולק לשופטים .מטרת המסמך היא להקל על
השופטים בהערכת נאומי המשתתפים בדיבייט.
 דף הדרכה לניקוד דיבייטים(באדיבות ד"ר יעל רייזמן-קדר ,מנחת קורס בנושא מיומנויות הרטוריקה והדיבייט)
שופט/מורה/מרצה יקרים,
הנקודות הבאות מהוות "נקודות להתייחסות" בעת מתן ניקוד .הניקוד המינימלי הוא 1
והניקוד המקסימלי הוא ( 7ראו רשימה בסוף המסמך).
א .כיצד לנקד הצגה (פרזנטציה)
דיבור – עד כמה ברור דיבר/ה הדובר/ת? האם השתמש היטב בכרטיסיות? האם סיים/
מה את המשפטים באופן נחרץ? האם השתנה טון הדיבור?
אין להפחית נקודות בשל מבטא .את/ה מאזין/ה לטיעונים שוטפים/רהוטים ,לא לעברית
רהוטה.
נוכחות – האם הדוברים נראו נינוחים ,השתמשו במחוות יד או גוף ויצרו קשר עין? האם
נהגו בכבוד ביריב ובשופט (או הפוסק)? האם נראו מוכנים ,כלומר כמישהו שהתכונן?
ב .כיצד לנקד אסטרטגיה
ארגון – האם הדובר/ת הציג/ה בבירור את רעיונותיו/ה? האם רעיונות אלה זרמו בצורה
לוגית? האם הם תמכו בטענה מרכזית? האם הדובר השתמש בצורה טובה ברכיב הזמן?
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רטוריקה – האם הדובר השתמש ביעילות בשפת השכנוע כדי להגביר את ההשפעה של
טיעוניו ,או להפחית את השפעת הטיעונים של הצד/הקבוצה היריבים?
ג .כיצד לנקד תוכן
ראיות – האם הנואמים השתמשו היטב בדוגמאות ובעובדות הקשורות להצעת הנושא
של הדיבייט? האם הם העלו טיעונים יצירתיים ,או שמא הסתמכו על רעיונות גנריים
(כלליים ומשותפים לכל קבוצה)? האם הנואמים סיפקו די ֶהקשרים המאפשרים לעקוב
אחר הנקודה שהם מנסה להוכיח?
הפרכה – האם הם הציגו ראיות נגדיות או כאלו שמבטלות את טענות הקבוצה היריבה?
האם הם הגנו על טענותיהם מפני טענות נגדיות? האם הנואמים הצליחו להגן מראש על
טיעוניהם מפני התקפה נגדית (?)preemptive rebuttal
ד .כיצד לנקד עבודה קבוצתית
לכידות – האם הנאומים של חברי הצוות הרכיבו יחדיו טענה הגיונית?
התנהגות – האם חברי הקבוצה עבדו היטב יחדיו? האם הם נהגו ביריבים בזהירות
ובכבוד?
ה .כיצד לנקד משוב
עזרה – האם הלומדים/ות הציעו הצעות בונות ועצות בכלל ליריביהם?
כבוד – האם הלומדים/ות גילו אדיבות ונחמדות בעת מתן המשוב?
ו .הערה על הנואמים הטובים ביותר
בחר/י מכל קבוצה דובר/ת אחד בלבד שהיה/הייתה הטוב/ה ביותר בה.
את הנואם או הנואמת אשר בלטו לטובה יש להציע כנואמים בפני הקהילה כולה.
ז .הערות
 דף למילוי ניקוד (הערכת חוזקם של הטיעונים) – 1טעון שיפור
 – 2-3מתקבל
 – 4ממוצע
 – 5-6חזק
 – 7יוצא דופן
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מודל להוראה מבוססת דילמות מוסריות:
1
עקרונות וממצאים ראשוניים
רוקסנה רייכמן
תקציר
מערכת ההשכלה הגבוהה חייבת להתאים את עצמה לעידן הפוסטמודרני
ולהכין את בוגריה לשינויים המהירים המתרחשים במאה ה .21-אף
שבאוניברסיטאות ובמכללות יש חסמים המעכבים שינויים בדרכי ההוראה,
הרלוונטיות של ההוראה המסורתית פוחתת בתקופה המתאפיינת
בהתרחבות ההשכלה הגבוהה ובשינויים מהירים ובלתי-צפויים .להוראה
הפרונטלית יש מקום ,אולם גיוונה יגביר את העניין של הסטודנטים
בלמידה ויסייע להם לפתח מיומנויות של פתרון בעיות ,התמודדות עם
דילמות ,חשיבה ביקורתית ויצירתית ועבודת צוות .במאמר מוצג הצורך
בגיוון שיטות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה ובהתבססותן על הגישה
הקונסטרוקטיביסטית .מודל  DBMלהוראה מבוססת דילמות מוסריות
( )DBM: Dilemma Based Modelהוא אחת האפשרויות ליצור למידה
פעילה וחווייתית אשר תתבסס על הגישה הקונסטרוקטיביסטית; היא
מתאימה ללימוד כמה דיסציפלינות ומאפשרת הוראה בין-תחומית.
המודל כולל שישה שלבים ,והוא מאפשר למרצים ולסטודנטים לקחת חלק
בהרפתקה אינטלקטואלית מספקת .הסטודנטים רוכשים כלים ללמידה
לאורך החיים ,ואלה מסייעים להם לתפקד בהמשך חייהם האישיים
והמקצועיים.
מילות מפתח :דילמות מוסריות ,הוראה מבוססת דילמות ,השכלה גבוהה ,מודל
.DBM

מבוא
מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם מתמודדים עם דרישות מנוגדות .מחד גיסא,
בשל הדרישה להתייעלות כלכלית מרצים נדרשים להורות קבוצות גדולות של סטודנטים
(בדרך כלל ההוראה הזו היא באמצעות הרצאה פרונטלית); מאידך גיסא ,המרצים
1

המודל מיושם ע"י פרופ' דורון נידרלנד במכללת דוד ילין.
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נדרשים להעצים את הסטודנטים ( ,)Reichman, 2018לשפר את איכות ההוראה ולקיים
אינטראקציה אישית עם הסטודנטים שתאפשר צמיחה אישית של האחרונים (Burr,
;2003; Dirkx, Mezirow, & Cranton, 2006; Jackson, 2018; Mayhew et al., 2016
 .)Mayhew & King, 2008הוראה כזו אמורה לאפשר למרצים להבין טוב יותר את צורכי
הסטודנטים ,והודות לכך לספק חוויית לימודים שתעשיר את הסטודנטים ואת המרצים.
אם ציפיות הסטודנטים אינן מתגשמות ,הם נוטים לנשור מהלימודים או להשתתף פחות
בלמידה; כתוצאה מכך נוצר "מעגל של תסכול" עבור שני הצדדים ,המרצים והסטודנטים
( .)Byrne et al., 2012באוד ופלצ'יקוב ( )Boud & Falchikov, 2007טוענים ששיטות
ההוראה המסורתיות אינן מכינות כראוי את הסטודנטים ל"מציאּות" ולצורך ללמוד
לאורך החיים ( .)lifelong learningהלמידה העתידית שלהם תהיה עצמית או יחד עם
עמיתים ,וההוראה וההערכה המסורתיות אינן ְמפתחות את הכישורים שיידרשו בלמידה
לאורך החיים .חוקרים שבחנו את מערכות ההשכלה הגבוהה ב 12-מדינות ,טענו כי
התמקדות במרכזיותו של הלומד וביחסיו עם המרצים היא תנאי ללמידה משמעותית
(.)Ebersole, 2015; Hørsted, Bartholomew, Branch, & Nygaard, 2017
כבר בשנות השמונים של המאה ה 20-מרצים במוסדות להשכלה גבוהה בארצות-
הברית התבקשו למצוא דרכים שיגרמו לסטודנטים להיות פעילים בתהליך הלמידה
( .)NIE, 1984אף שאין הגדרה מוסכמת אחת למושג "למידה פעילה" ,דומה כי מהעובדה
שאנשים שונים לומדים בדרכים שונות עולה כי התנסויותיו ותחושותיו של הלומד
צריכות להשפיע על סגנון הלמידה שלו .חשוב לציין כי אין דיכוטומיה בין למידה פסיבית
ללמידה פעילה :השתיים מצויות על רצף שבקצהו האחד העברה ישירה של ידע מהמרצה
לסטודנטים ,ובקצהו האחר התמקדות בפיתוח מיומנויות ,בניתוח ,בסינתזה ובהערכה
של מידע .ביותר ויותר כיתות ִּבמקום שהסטודנטים ירשמו "אוטומטית" את דברי
המרצים ,הם נדרשים ללמוד באופן פעיל – להקשיב ,לקרוא ,לכתוב ,לדון ,לפתור בעיות,
לחשוב על אודות העשייה שלהם ולהעריך אותה (.)Chickering & Gamson, 1987
הניסיון לקשור בין הלמידה בכיתה לבין העולם הסובב נועד להגביר את הרלוונטיות
של הנלמד לחיי הסטודנטים .בהתאם לכך ההוראה צריכה לכלול דיון ,מציאת קשר
בין הנושא הנלמד לבין נושאים אחרים שנלמדו בעבר ,וגם דרישה מהסטודנטים לקבל
אחריות ללמידה שלהם.
מהספרות המקצועית עולה כי קיימת הסכמה גורפת באשר לחשיבות ההשכלה
הגבוהה ,כמו גם באשר לצורך בשינוי דרכי ההוראה באקדמיה לנוכח השינוי המשמעותי
שחל בקרב אוכלוסיית הסטודנטים ( .)Jackson, 2018במאמר זה מוצג מודל להוראה
אשר מעודדת למידה פעילה ומחליפה דגמי הוראה שמרניים המבוססים על הרצאה
ושינון.
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
175

רוקסנה רייכמן

למידה קונסטרוקטיביסטית מבוססת דילמות
הוראה באמצעות תיאורי מקרים נועדה להמחיש את הנושא הנלמד ,להבהיר את
המורכבות שלו ולעורר עניין בו .תחילתה הייתה בעיקר בתחומי הכלכלה והרפואה:
מרצים הציגו לסטודנטים תיאורי מקרים של חברות שנקלעו לקשיים ,או של חולים אשר
הרופאים התקשו לרפא אותם ,והסטודנטים נדרשו לנתח את המקרים ולהציע פתרונות
( .)Bunton & Sandberg, 2016; Kanter, 2010; Kennedy & Prag, 2017חוקרים רבים
גילו שהצגת דילמות או ויגנטים (סיפורים קצרים )vignettes ,מסייעת ליצור מוטיבציה
והתלהבות בקרב הלומדים ,להגביר את מעורבותם בלמידה ולְ ַקשר בין הלמידה לבין
החיים מחוץ לבית הספר (Bonwell & Eison, 1991; Fry, Ketteridge, & Marshall,
.)1999; Savin-Baden, 2003
הצגת תיאורי מקרים מבוססת על הגישה הקונסטרוקטיביסטית ,גישה אשר
מעודדת את כל הסטודנטים להבנות "עצמאית" את הידע שלהם .לסטודנטים מוצגת
דילמה מסוימת ,ויש להם תפיסה התחלתית אישית באשר לדרך ההתמודדות הרצויה
עם הדילמה הזו .הגישה הקונסטרוקטיביסטית מניחה שבתהליך הלמידה מתעצבת
משמעות לידע הנרכש ,ידע אשר מבוסס על הניסיון האישי של הלומד ועל רפלקציה
מעמיקה .על הלומדים להחליט אם מידע חדש המתגלה להם הוא רלוונטי ,ואם הוא מחזק
את תפיסתם הראשונית או סותר אותה ויכול לגרום להם לשנותה .הידע האובייקטיבי
מתמעט בתקופה אשר מתאפיינת בריבוי דרכים להבנת המציאות ,ומוסדות להשכלה
גבוהה נדרשים לחפש מידע בין-תחומי (.)Nicolescu, 2014
דוגמה ללימוד המתבסס על הצגת תיאורי מקרים היא הוראה מבוססת דילמות
מוסריות .הצגת ויגנטים (סיפורים קצרים) מאפשרת לחשוף את עמדותיהם ורגשותיהם
של הלומדים ( .)Hazel, 1995; Stolte, 1994נוסנצ'וק ( )Nosanchuk, 1972הראה
שאפשר להסתייע בוויגנטים כדי לבחון תפיסות חברתיות או סטראוטיפיות :מציגים שני
סיפורים דומים ,וההבדלים ביניהם הם רק בכמה פרמטרים שרוצים לבחון את השפעתם
(שם של אישה במקום שם של גבר ,שינוי הגזע או הדת של אחת הדמויות המתוארות
בסיפור וכן הלאה) .יעילותה של טכניקה זו הּוכחה בתחומים רבים ,כמו למשל רפואה
( ,)Michael, O'Callaghan, & Clayton, 2016סיעוד ( )Brauer et al., 2009וסוציולוגיה
(.)Torres, 2009
שימוש בדילמות בתהליך הלמידה קיים גם במודל Values and Knowledge( VaKE
במגוון תחומים של ההשכלה הגבוהה
 ,)Educationמודל אשר יושם בכמה מדינות ִ
( .)Patry, Reichman, & Linortner, 2017הצגת הדילמות המוסריות נועדה ליצור עניין

של הסטודנטים בבסיס הידע .נמצא כי לאחר שהסטודנטים רוכשים רמה בסיסית של
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ידע ,הם יכולים לדון (ביניהם ועם המרצים שלהם) בדילמות מוסריות וערכיות ברמה
גבוהה ביותר .דיון כזה מאפשר לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם ,והתהליך מתאפיין
בלמידה מתמדת .היידט ( )Haidt, 2001מציע רעיון דומה וקורא להבדיל בין הגישה
האינטואיטיבית לבין הגישה המוסרית אשר מתפתחת בעקבות חשיפה למידע חדש
ודיון בו .חוקרים אחרים מעודדים את הוראת הערכים ( )Reamer, 2013ומדגישים כי
חשוב לערוך "ניתוח מוסרי שלם" של כל היבטי הדילמה המוסרית :דיון בעצם זכותם
של אנשים לקבל החלטות מוסריות ,בחינת האוכלוסייה אשר ההחלטה תשפיע עליה,
בדיקת ההשלכות של פעולה ושל היעדר פעולה במצב מסוים וכן הלאה.
שיטות הוראה יעילות מתבססות על יחסים טובים בין המרצה לסטודנטים ,שיתוף
פעולה בין הסטודנטים ,הוראה פעילה ,משוב ,הצבת דרישות גבוהות והבנה של המרצה כי
קיימים הבדלים בין הסטודנטים בדרכי הלמידה ובכישורים (Chickering & Gamson,
 .)1987דווק ( )Dweck, 1999מדגישה את חשיבות ההתנסות החיובית :המרצה יוצר
לסטודנט חוויה לימודית המאפשרת לבטא את נקודות החוזק שלו .רצוי שהמרצה
יאפשר לסטודנט "להתחיל במשהו שהוא טוב בו" ,ואחר כך יטיל עליו משימות קשות
ומורכבות יותר (כדי לשפר את הידע והמיומנויות שלו) .חוויה כזו מבהירה לסטודנטים
שהלמידה איננה חד-פעמית אלא מתמדת .לאחר שהסטודנט מזהה את השינוי אשר חל
בו ,ההערכה העצמית שלו גוברת ומאפשרת לו להעז יותר בהמשך.
הוראה מבוססת דילמות מוסריות מעודדת למידה לאורך החיים (lifelong
 .)learningנוצ'י ונרווז ( )Nucci & Narvaez, 2008טוענים כי קיימת הסכמה רחבה

שבתי הספר והמוסדות להשכלה גבוהה צריכים לתרום להתפתחות המוסרית של
התלמידים והסטודנטים ,ואף מציינים ש 80%-מהמדינות בארצות-הברית מחייבות את
מוסדות החינוך בהן ללמד "חינוך מוסרי" (.)moral education, character education
יתרה מזאת ,הם סבורים כי חינוך מסוג זה מאפשר ללומדים אוטונומיה ,מחזק את
תחושת השייכות ותחושתה מסוגלות העצמית שלהם ומהווה תנאי הכרחי למקצוענות
אקדמית.
לפי ביגס וטנג ( ,)Biggs & Tang, 2007למידה אקדמית מתאפיינת בתפיסה מסוימת
של ידע ומיומנויות אשר קושרת ידע חדש לידע קיים .המושג "למידה לאורך החיים"
מדגיש את המשכיותה של הלמידה :ידע ומיומנויות נרכשים לא רק כדי לאפשר קבלת
תואר אקדמי כלשהו ,אלא גם כדי לשרת את הבוגרים בהתמודדותם העתידית עם מצבים
אשר כיום אי-אפשר לחזות .הבוגרים צריכים לרכוש באקדמיה מיומנויות שבמצבים
עתידיים יעזרו להם לחפש וללמוד ידע חדש ,כמו גם לפתח חשיבה רפלקטיבית וחשיבה
מוסרית אשר יסייעו להם להעריך את ההשלכות של החלטות שהם יצטרכו לקבל.
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לבחינת דילמות מוסריות יש חשיבות רבה בתחום החינוך .הוקינס (Hawkins,

 )2015מתרעמת על כך שמכשירי מורים אינם מדגישים את ההיבט המוסרי של עבודת
ההוראה ,ובהתאם לכך מורים רבים מתמקדים בחלקים ה"טכניים" של המקצוע
(כמו למשל "העברת חומר" ומתן ציונים) .חיזוק לדבריה נמצא בספר שערכו סנגר
ואוסגותורפ ( .)Sanger & Osguthorpe, 2013לפי ספר זה ,עיקר העבודה החינוכית הוא
הנחלת ערכים ,רגישות מוסרית ,שיתוף ודיאלוג ,ואת אלה יש לפתח בתקופת ההכשרה
באמצעות חשיפה של הסטודנטים לדילמות מוסריות .כמו כן עולה ממנו כי עבודת
ההוראה מבוססת על מוסר ואמפתיה ,ולכן הבנה של פרחי ההוראה את ההיבטים
המוסריים של המקצוע הכרחית להתפתחותם המוסרית של מורי העתיד .סנטורו
( )Santoro, 2011מצביעה על יתרון נוסף של בחינת דילמות מוסריות בהכשרת מורים
ובהשתלמויות של מורים .לדעתה ,הדבר עשוי להקטין את שחיקת המורים :המוטיבציה
שלהם תגבר ,כיוון שהעיסוק בדילמות מוסריות יאפשר להם לקבל ""moral rewards
(תגמולים מוסריים).
חלק מהחוקרים ( )Johnson, 2017; Mcdonald, 2015טוענים כי אחד התפקידים
מּובלים ( )followersאשר קל
העיקריים של חינוך הוא ללמד את הלומדים לא להיות ָ
להשפיע עליהם ,אלא לגלות אומץ מוסרי שבעתיד יאפשר להם להתמקד במטרות
חשובות יותר מטובתם האישית הרגעית .ג'ונסון ( )Johnson, 2017מציע להציג ללומדים
דילמות מוסריות המצריכות התבוננות מכמה נקודות מבט ,וזאת על מנת לפתח אצלם
"דמיון מוסרי" ( .)moral imaginationקומר ושוורץ ()Comer & Schwartz, 2017
טוענים שסיפורים קצרים המתארים דילמה מוסרית ,מציגים אינטראקציות אנושיות
אשר מעודדות הבנה ותורמים להתפתחותם האישית של מנהיגים .לפיכך אם אחת
המטרות של הכשרת המורים היא לפתח את יכולת המנהיגּות של פרחי ההוראה ,אזי
בחינת דילמות מוסריות היא אחד האמצעים להשגת מטרה זו.
לפי הגישה הקונסטרוקטיביסטית ,כל אדם מסתייע בהנחות כדי לבסס את
התפיסה ,הערכים והזהות שלו .קלנדינין וקונלי ()Clandinin & Connelly, 2000
הראו שהזהות והמוסר אינם מושגים יציבים וסטטיים ,אלא מתפתחים במהלך בניית
הסיפור .במחקריהם האיכותניים המרואיינים לא תפסו את העולם ,את הידע ואת
המוסר כמושגים אובייקטיביים ,אלא ניהלו מעין משא ומתן עם אנשים אחרים ובינם
לבין עצמם בעת בניית ה"אני" שלהם .ממצאים מראים שמתכונת למידה כזו מעלה את
רמות ההערכה העצמית והביטחון העצמי של הסטודנטים ,ואף מעודדת אותם לבחון
אפשרויות מגוונות יותר להמשך חייהם (.)Mezirow, 2000
במאמר זה מתוארת הוראה המבוססת על הצגת מקרים המעוררים דילמות מוסריות.
בדומה להצגת דילמות בנושאים כלכליים או רפואיים ,הצגת דילמות מוסריות היא אמצעי
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קונסטרוקטיביסטי שעשוי לעודד אינטראקציה בין הסטודנטים לבין המרצה ובינם לבין
פתח חשיבה ביקורתית של הסטודנטים ומעצים אותם ,והודות לכך
עצמם .אמצעי זה ְמ ֵ
הלמידה שלהם יכולה להיות יצירתית .המרצה מעודד את הסטודנטים ללמוד בצוותים
ולדון בערכים "מתנגשים" ,דיון אשר מאפשר לסטודנטים לצמוח אינטלקטואלית
ולהתפתח מוסרית .במהלך התמודדותם עם האתגרים המורכבים הסטודנטים מבינים
כי הידע שרכשו אינו מספק את כל התשובות ואינו מאפשר להם למצוא פתרונות קלים.
בעבודה בצוותים נדרש שיתוף פעולה בין הסטודנטים; כל אחד מהם תורם תרומה
משמעותית לדיון ובוחן רפלקטיבית את הפתרונות המוצעים .כל שלב בתהליך מאפשר
צמיחה אישית של הסטודנטים ,כיוון שהם מבינים כי המידע החדש עשוי לשנות – או
לחזק – את הטיעונים שלהם בלי לפגוע במעמדם בעיני העמיתים (אלה לא נחשפו
לעמדתם הראשונית של הסטודנטים).

הוראה מבוססת דילמות :עקרונות המודל

המודל להוראה מבוססת דילמות מוסריות ( )DBM: Dilemma-Based Modelאשר
מתואר במאמר זה ,בנוי במתכונת המקובלת של הצגת תיאורי מקרים :לסטודנטים מוצג
מקרה ,והם מתבקשים לנתח את מאפייניו ולהציע דרכים לפתרון הדילמות המתוארות
( .)Christensen, 1981; Kreber, 2001; Kuntz & Hessler, 1998מודל "ששת כובעי
החשיבה" של דה בונו ( )De Bono, 1999הוא ה"שלד" לזה המתואר במאמר הנוכחי
– מודל כולל (הוליסטי) אשר מרחיב את האפשרויות העומדות בפני המרצים ,ובדרך זו
מגדיל את התועלת שהסטודנטים יכולים להפיק ממנו.
להלן מוצגים ששת שלבי המודל והעקרונות שבבסיסם .כמו כן מוצגות דוגמאות
מוחשיות מהשיעורים שאני מלמדת ומשיעורים אחרים (במכללה אחרת).
בשלב הראשון המרצה מציג סיפור קצר ( )vignetteהכולל דילמה מוסרית-ערכית:

שירלי מורה למתמטיקה ומחנכת בתיכון באזור המרכז .היא מוערכת
מאוד על ידי הנהלת בית הספר ועמיתיה ,וכן על ידי התלמידים והוריהם.
יום אחד ,אחרי שיעור ֶחברה ,דנה ,תלמידה בכיתה י"א ששירלי מחנכת,
מבקשת לדבר איתה ביחידות .שירלי מסכימה ,ושתיהן יוצאות מהכיתה
למקום שקט המאפשר להן לדבר בפרטיות .דנה מבקשת משירלי שתבטיח
לה שלא תשתף את היועצת ,או כל גורם בית ספרי אחר ,בסוד שהיא תספר
לה ,וודאי שלא את הוריה .דנה הנבוכה מספרת לשירלי שהיא ואדם ,חברּה
מזה שנה אשר לומד בכיתה י"ב באותו בית הספר ,גילו שהיא בתחילת
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החודש השלישי להיריון .היא מבקשת מהמחנכת שירלי לייעץ לה מה
לעשות.
לדעתך ,מה שירלי צריכה לעשות?
נמק/י את תשובתך.
לאחר שהמרצה הציג ויגנט הכולל דילמה מוסרית ,הוא מציג גם את הערכים הסותרים
באותה הדילמה .במקרה שלעיל הסתירה היא בין מחויבותה של המורה לתלמידה
"לשמור על סודיות" לבין מחויבותה לבית הספר ולהורי התלמידה .שני הערכים חשובים
למורה ,וכל החלטה כרוכה בוויתור על אחד משניהם .הדילמה שעל הפרק היא שאלת
גבולות הנאמנות :למי המורה מחויבת יותר ומדוע? המרצה "משאיר את השאלות
פתוחות" ומבקש מהסטודנטים לחשוב ,להשיב ולנמק את תשובתם.
דילמה מסוג זה אינה רלוונטית רק לעוסקים בהוראה או בניהול בית ספר ,אלא
גם לסטודנטים בפקולטות ובחוגים דוגמת רפואה ,סיעוד ,ייעוץ ,עבודה סוציאלית,
פילוסופיה ,משפטים ופסיכולוגיה .המצב הרצוי הוא שמרצים בכמה תחומי דעת ישתפו
פעולה ויכתבו יחדיו ויגנטים המאפשרים ללמוד על אודות נושאים רבים .בשלב הראשון
הסטודנטים מתבקשים לכתוב את תשובותיהם בלי לשתף בכך את חבריהם לקבוצה.
הדבר מאפשר לכל אחד מהסטודנטים להביע את עמדתו בחופשיות ,בלי לחשוש
מביקורת על עמדותיו ועל ערכיו.
הסיפור מוצג בגוף שלישי והשאלה על אודות קבלת ההחלטה נשאלת בגוף שלישי,
כיוון שמחקרים רבים הראו כי דרך הצגה כזו של הדילמה מסייעת לסטודנט לענות בלי
שהלה יחוש כי עליו "להגן על עמדתו" .מחקרים גם מראים שבמקרים רבים התגובה
הראשונית משקפת את עמדתם ה"אמיתית" של הנשאלים .פינץ' ( )Finch, 1987טוענת
כי אם השאלה נשאלת בגוף שלישי ,הסטודנטים אינם מרגישים שהם נשאלים "מה הם
עצמם היו עושים במצב דומה" וחשים "מאוימים פחות" .חוקרים אחרים הראו שאופן
חשיפה עקיף כזה לדילמה מוסרית ,יוצר "מרחק פסיכולוגי" אשר מאפשר לנשאלים
לענות בכנות (.)Schoenberg & Ravdal, 2000
השלב השני מבוסס על מודל "ששת כובעי החשיבה" של דה בונו (,)De Bono, 1999
או על וריאציות למיניהן למודל הזה .בשלב הזה המרצה מחלק את הסטודנטים בכיתה
לשש קבוצות ומייעד תפקיד ספציפי ("כובע") לכל קבוצה :בעלי הכובע הלבן מחפשים
רק עובדות ,בעלי הכובע הצהוב מתמקדים ביתרונות ,בעלי הכובע השחור מתמקדים
בחסרונות ,בעלי הכובע האדום מביעים רגשות ,בעלי הכובע הירוק מחפשים פתרונות
יצירתיים ובעלי הכובע הכחול מופקדים על ניהול התהליך (האחרונים פועלים כמשקיפים
– הם מוודאים שכולם מבצעים את תפקידם ודנים במטלה שלהם ,לא בנושאים אחרים).
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אם המרצה רוצה בכך ,ובייחוד אם התרגיל נערך בפעם הראשונה ,הוא עצמו חובש את
"הכובע הכחול" .במקרה כזה הוא מחלק את הכיתה לחמש קבוצות בלבד; וריאציה זו
למודל של דה בונו (שם) נועדה לוודא שכל הסטודנטים מחפשים מידע ומנתחים אותו.
הרציונל של השלב הזה הוא שכל סטודנט חייב למלא את התפקיד אשר נקבע לו ,גם
אם תפקיד זה מנוגד לעמדה הראשונית שהוא ביטא בתשובה לשאלה בשלב הראשון.
כך למשל סטודנט שבשלב הראשון כתב כי המורה צריכה ליידע את הורי התלמידה,
ובשלב השני קיבל תפקיד בקבוצה הדוגלת בשמירה על הסודיות ,נאלץ לחפש טיעונים
אשר מנוגדים לדעתו .הודות לכך מתחזקת החשיבה הביקורתית של הסטודנטים ,שכן
הם נדרשים להתמודד עם טיעונים אשר לא עלו בדעתם לפני כן .השלב השני הוא הקצר
ביותר ,ורק המרצה פעיל בו (מחלק את הלומדים לקבוצות ומסביר לכולם את תפקידם).
אחר חומר רלוונטי המאפשר להתמודד עם הדילמה
השלב השלישי כולל חיפוש ַ
המוסרית שהוצגה בשלב הראשון .בשלב הזה המרצה פועל כמדריך מלַ ווה ()facilitator
אשר יוצר את סביבת הלמידה המתאימה ,מאפשר לסטודנטים לחפש בעצמם מקורות
מידע אמינים ומעודד אותם לחפש טיעונים שיחזקו את עמדתם .שיטה זו מפחיתה את
הקונפליקטים בין הסטודנטים ,כיוון שכל סטודנט יודע כי גם הסטודנטים האחרים
"ממלאים תפקיד"; לפיכך הוויכוח איננו אישי ,אלא לגופו של עניין .המרצה יכול להציע
מקורות מידע מסוימים (ספרים ,מאמרים וכן הלאה) ,אבל הוא אינו מקור הידע היחידי.
למעשה ,הוא מראה לסטודנטים הלכה למעשה שהם בונים בעצמם את הידע שלהם.
תפקידו של המרצה לוודא שמקורות המידע אכן מהימנים ,והוא יכול לסייע לסטודנטים
אם הם זקוקים לעזרתו .הסטודנטים ממשיכים לחפש מידע גם מחוץ לכיתה ,חוזרים
לכיתה ,משתפים את חבריהם לקבוצה במידע שמצאו ודנים בו יחד עם עמיתיהם ועם
המרצה .השלב הזה הוא הארוך ביותר ויכול להימשך כמה שיעורים (לפי הצורך).
בדילמה שלעיל בשלב השלישי הסטודנטים אשר מחפשים עובדות ,יבדקו "מה אומרים
על כך" החוק ,חוזרי מנכ"ל ,תקנון בית הספר ,תקדימים משפטיים וכן הלאה; התלמידים
אשר מתמקדים ביתרונות ,יבחנו את ההשפעות החיוביות של החלטת המורה לתאר
להורים את המצב (קבלת אחריות של ההורים לתוצאות מרחיקות הלכת של המשך היריון
או הפסקתו); התלמידים אשר מתמקדים בחסרונות ,יבחנו את ההשפעות השליליות של
החלטה כזו (אובדן אמון של התלמידה במורה ,ואולי גם של תלמידים אחרים שישמעו
על כך); התלמידים אשר מתמקדים בצד הרגשי ,צריכים לבחון את רגשותיהם של כל
הנוגעים בדבר (התלמידה שסיפרה למורה ,החבר שלה ,המורה עצמה ,הורי התלמידה);
והסטודנטים אשר מחפשים פתרונות יצירתיים ,יציעו פתרונות מגוונים לדילמה – פנייה
לאחים בוגרים או לקרובת משפחה משמעותית של התלמידה ,פנייה לרב (אם בית הספר
הוא דתי) או לפסיכולוג ,פנייה לארגון נשים דוגמת נעמ"ת או ויצו וכן הלאה.
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סטודנטים אשר מגיעים לכיתה ומשתפים את חבריהם במידע שהם גילו מחוץ
לכיתה ,מחזקים את טיעוני הקבוצה .בסיום השלב השלישי החברים בכל קבוצה מכירים
את החומר הרלוונטי ,אולם אין קשר בין הקבוצות .כך למשל בהקשר של הדילמה שלעיל
סטודנטים מהקבוצה אשר מתמקדת בעובדות ,יכולים להציג בכיתה את ההנחיות
שמשרד החינוך פרסם בחוזרי מנכ"ל; הם יכולים להציג תקדימים משפטיים ,אם היו
תביעות של הורים או של גורמים אחרים; הם יכולים להציג מקרים דומים שקרו במדינות
אחרות ומאמרים אשר דנים בנושאים רלוונטיים לדילמה (הזכות לפרטיות ,חובות
המורים והמנהלים וכן הלאה); כמו כן הם יכולים להסתייע בנתונים שפרסמה הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
בשלב הרביעי הסטודנטים מסכמים בקבוצותיהם את הדיון בנושא ומתכוננים
להציג בפני כל הכיתה את המידע אשר מחזק את העמדה שלהם .בראש ובראשונה
עליהם להבחין בין עיקר לטפל ולהחליט "מה חייבים להציג ועל מה אפשר לוותר".
בשלב הזה הסטודנטים מעריכים את החומר שהם קראו ,עורכים אינטגרציה בין
מקורות המידע ומנסים להתמקד בעיקר .מיומנויות אלו נדרשות במהלך הלימודים של
הסטודנטים (בכל המקצועות) ,כמו גם מחוץ לכותלי האקדמיה .כמו כן עליהם להחליט
"מי יציג מה וכיצד" ,ולשם כך נחוצים שיתוף פעולה וחשיבה יצירתית .פרחי ההוראה
צריכים להתמקד לא רק במידע שהם רוצים להציג ובדרכים להצגתו ,אלא גם בהיבטים
המוסריים של ההחלטות בכל מצב נתון אשר הם מציגים .עבודת צוות ושיתוף פעולה
נדרשים בעולם העבודה של המאה ה 21-בכל מקצוע ,ורצוי שפרחי ההוראה יתנסו בכך
כדי להנחיל בהמשך את המיומנויות האלו לתלמידיהם.
חוקרים רבים הכירו בחשיבות של משחק תפקידים בהוראה (;Davison, 1984
 .)Duncombe & Heikkinen, 1988במאה ה 21-הוקמו במוסדות להשכלה גבוהה

מרכזי הדמיה (סימולציה) המאפשרים לבצע זאת בתנאים מיטביים .כיוון שכל אחד
מהסטודנטים "לוהק" לתפקיד מסוים ,הסטודנטים אינם מכירים את העמדות
האמיתיות של עמיתיהם ופועלים בסביבה נטולת קונפליקטים אישיים .לדעתו של
אנדרסון ( ,)Anderson, 1999על המרצה למנוע קונפליקטים בכיתה כדי לאפשר למידה
יעילה ודמוקרטית בתנאים מיטביים.
שאפר ( )Shaffer, 2009מסביר שהאישיות נבנית תוך כדי אינטראקציה שלנו
עם אחרים .הוא טוען כי יכולתנו להשתתף במשחק תפקידים מאפשרת לנו לראות
את העולם מנקודת מבטם של אחרים ולגלות תפיסות נוספות .לפי באקר (Bakker,
 ,)2005ההתמודדות עם אחרים מאפשרת לאדם לבחון את עמדותיו ולבנות אישיות
עצמאית .בהקשר הזה הוא מזכיר מושג אשר חוקרים רבים השתמשו בו מאז תחילת
שבמראה" ( :)looking-glass selfבניית ה"אני" בהתבסס על
ָ
המאה ה" – 20-העצמי
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המסרים שהאדם מקבל מאחרים .גם לדעתו של גריפין ( ,)Griffin, 2006יחסים בין
אנשים נבנים כאשר האדם מנסה לברר את הערכים שהוא מאמין בהם ואת עמדותיו
בדילמות מוסריותִ .קרבה בין בני אדם לא נוצרת רק כשאנשים מסכימים זה עם זה ,אלא
גם כשנוצר "שוויון רגשי" ביניהם המאפשר להם לגלות בהדרגה את עמדותיהם .החלוקה
האקראית לקבוצות (בשלב השני) מאפשרת לסטודנטים לייצג עמדות "מוכתבות"
(בשלב השלישי) בלי לגלות את עמדותיהם האמיתיות .רק אחרי שנוצר אמון בין חברי
הקבוצה ,הסטודנט יכול לחשוף בפניהם ללא חשש את העמדות והמחשבות שלו (בשלב
מאוחר יותר ,ורק אם הוא מעוניין בכך).
בשלב החמישי כל קבוצה מציגה את עבודתה לכלל הסטודנטים בכיתה .דרכי ההצגה
האפשריות הן מגוונות :משחקי תפקידים ,הרצאות קצרות ,פוסטרים ,יצירות אומנותיות,
מצגות ,סרטי וידאו וכן הלאה .הצגת העבודות בדרכים יצירתיות "מעוררת" את הצופים
וגורמת להם להתעניין במידע אשר מוצג בפניהם .על חברי הקבוצות למצוא דרכי הצגה
יצירתיות שיעוררו את סקרנות חבריהם ,יתחשבו בהבדלים בין סגנונות הלמידה של
הסטודנטים ויבטיחו שהמידע ייזכר לאורך זמן .לגיוון בדרכי ההצגה יש חשיבות רבה גם
עבור המציגים עצמם :כמורים לעתיד עליהם להיות מודעים להטרוגניות של הלומדים
בכל כיתה ,ובהקשר הזה הצגת העבודה לכלל הסטודנטים מהווה הכנה טובה מאוד
לעיסוק בהוראה (.)Kunter et al., 2013
כיוון שהידע של כל הקבוצות מוצג לכל הסטודנטים בכיתה ,בסוף התהליך הם
מתבקשים לדון בנושא מכל נקודות המבט .למרצה יש תפקיד מכריע בהבטחת דיון
יעיל :עליו להקשיב לכולם ,להקפיד על נייטרליות ,לבקש הבהרות או הסברים ,לעודד
את הסטודנטים להציג דוגמאות רלוונטיות מחייהם שלהם ,לקרוא לכולם להגיב עניינית
ולבקש הצבעה של הסטודנטים בכמה שלבים של הדיון .לפעמים כדאי שההצבעה תהיה
בשלט רחוק (קליקר) כדי למנוע לחץ חברתי או גרימת מבוכה לאחד הסטודנטים:
תוצאות ההצבעה מוצגות גרפית על הלוח ,ואף אחד מהסטודנטים אינו יודע כיצד
הצביעו הסטודנטים האחרים) .בשלב הזה מתקבלת אפוא תמונה שלמה של כל נקודות
המבט .הדיון המשותף מבהיר שהמטרה איננה לגלות את התשובה הנכונה ,אלא לחשוף
את חילוקי הדעות וההבדלים בערכים ובנקודות המבט של הסטודנטים .באינטראקציה
של אנשים עם אחרים הם אינם מגיבים פסיבית לסביבה מסוימת ,אלא בונים בעצמם
עולם בעל משמעות (בהתאם למסורת של הגישה הקונסטרוקטיביסטית).
בשלב השישי והאחרון מתקיימת הערכה רפלקטיבית של העבודה .למעשה ,השלב
הזה כולל שלושה סוגים משלימים של הערכה:
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•הערכה עצמית ( – )self-evaluationכל סטודנט מעריך את עבודתו ובוחן את
הדרכים ליישום הפתרונות שהציע ,בדילמות מוסריות אחרות אשר הוא עשוי
להתמודד איתן .ההערכה העצמית מבוססת על רפלקציה מעמיקה של כל סטודנט.
הלה אמור לבחון את העשייה שלו" ,מה הוא למד וכיצד הוא למד" ,האתגרים שהיה
עליו להתמודד איתם והדרכים אשר נקט כדי להתגבר על מכשולים .הוא יודע מה
הייתה "תחושת הבטן" הראשונית שלו ומסוגל להעריך את תרומת התהליך שהוא
חווה .הסטודנט אינו מעריך את עבודתו באמצעות ציון מספרי ,אלא מבסס את
הערכתו המילולית המעמיקה על רפלקציה המתבצעת במשך כל התהליך (בעזרת
שאלות שהמרצה מציג).
•הערכת עמיתים ( – )peer evaluationהסטודנטים מעריכים את עבודתם
של עמיתיהם שהתבקשו לבצע משימות דומות ,ולכן הם יכולים להשוות בין
עבודותיהם של סטודנטים וללמוד מניסיונם .הם יכולים להעריך את עבודתם של
חבריהם לקבוצה הקטנה ,ומהשלב החמישי ואילך גם את הצגת העבודות של כל
שאר הסטודנטים בכיתה – הן את התוכן (רלוונטיות הטיעונים ,איכות המקורות
וכן הלאה) ,הן את אופן ההצגה (עניין ,מקוריות וכן הלאה) .גם ההערכה הזו אינה
מספרית ,אלא מילולית ומבוססת על רפלקציה של התהליך .אם הסטודנטים אינם
מנוסים בהערכת עמיתים ,רצוי שהמרצה ישאל שאלות מנחות .אולם אם הסטודנטים
בקיאים ומורגלים בהערכה זו ,הם אינם זקוקים לשאלות מנחות כדי להעריך את
עבודת עמיתיהם.
•הערכה מלמעלה למטה ( – )top-down evaluationבסוג ההערכה הזה המרצה הוא
המעריך .הוא בעל הידע והניסיון ,והוא זה שפיקח על התהליך והתרשם באופן בלתי-
אמצעי מעבודתו של כל סטודנט ומעבודתה של כל קבוצה.
כיוון שלהערכה יש חלק חשוב מאוד בתהליך ,יש להתכונן אליה כראוי כבר מהשלב
הראשון .אם המרצה מסתפק בדרישה לרפלקציה ,הוא עלול לקבל תגובות סתמיות
דוגמת "הנושא היה מעניין/קל/קשה" .במקרה כזה אין תהליך רפלקטיבי אמיתי,
אלא תגובה שהיא בבחינת "לצאת ידי חובה" .המרצה צריך להדגים לסטודנטים מהי
רפלקציה במהלך כל השלבים ,ואף לעודד אותם לבצע את התהליך הרפלקטיבי בכל
שלב .זהו תהליך משמעותי אשר מקשר בין חוויית הלמידה בהווה לחוויות למידה (דומות
או אחרות) בעבר ,כמו גם בין הלמידה הנוכחית ליישומה העתידי האפשרי בחיי היום-
יום של הסטודנט .סקירה ברורה ויעילה של המרצה על אודות התהליך הרפלקטיבי
והקריטריונים לבחינה רפלקטיבית מראה לסטודנט שבתחילת התהליך הוא היה צרכן
ידע ,ואילו בסופו הוא יצרן ידע .כל סטודנט יכול לבחון בעצמו רפלקטיבית את התהליך
הזה ,לחשוב על אודותיו ולסקור את הדרך שהוא עבר.
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רוג'רס ( )Rogers, 2001מציע שהמרצים יסייעו לסטודנטים לערוך את הרפלקציה
באמצעות שאילת שאלות ספציפיות על אודות התהליך ,או ביצוע של משימה כלשהי
– כמו למשל כתיבת מכתב אשר מפרט את הצעדים שננקטו כדי להתמודד עם אתגרים
ובעיות .כפי שצוין לעיל ,רצוי לערוך רפלקציה בכל שלב של התהליך .כך למשל בשלב
הראשון כל סטודנט יכול לתאר את עמדתו באשר לדילמה שהוצגה ,את הנימוקים
לעמדתו וכן הלאה .בשלב השני הוא יכול לכתוב על אודות תחושתו בעת שקיבל תפקיד
("כובע") אשר תאם או לא תאם את עמדתו הראשונית .בשלב השלישי הוא יכול לבחון
רפלקטיבית את אופן חיפוש המידע ,את האמצעים אשר נקט כדי לברר שמקור המידע
מהימן ,את הדברים שהפתיעו אותו במקורות מידע מסוימים ,את קשייו למצוא מידע
רלוונטי ,את הדרכים שלו להתגבר על מכשולים במציאת מידע רלוונטי וכן הלאה .בשלב
הרביעי הוא יכול לתאר את אופן קבלת ההחלטות בנושא הצגת העבודה (מה ואיך יוצג
לכלל הכיתה) ,את תחושתו באשר לדרך קבלת ההחלטות ,את האינטראקציה בינו לבין
חברי הקבוצה האחרים ואת תרומתו האישית לעבודה הקבוצתית .בתום השלב החמישי
כל סטודנט יכול לבחון רפלקטיבית את תהליך הצגת המידע של כל קבוצה ,כמו גם את
הרגשות והמחשבות שלו כששמע את העמדות של הקבוצות האחרות .חשוב שבכל שלב
המרצה יוודא כי מוקצה די זמן לביצוע הרפלקציה .הקצאת זמן מבהירה לסטודנטים
שהמרצה מחשיב מאוד את המשימה ,והדבר מעודד אותם להכין את המשימה בצורה
יסודית ורצינית – כתיבת יומן רפלקטיבי ,כתיבת בלוג ,או כל דרך אחרת שהסטודנטים
רוצים בה .אם התקיימה בחינה רפלקטיבית במשך כל התהליך ,אזי ההערכה המעצבת
( )formative evaluationהזו מקילה את הכנת ההערכה המסכמת (summative
 )evaluationבשלב השישי .בשלב השישי כל סטודנט יכול לבחון שוב את הרפלקציות
שערך בשלבים הקודמים כדי לגבש את ההערכה העצמית והערכת העמיתים.
הערכת העבודות איננה הפתעה המתגלה לסטודנטים בסוף התהליך .הסטודנטים
יודעים מלכתחילה שיצטרכו לבצע הערכה של העבודות ,לרבות הערכה עצמית ,והדבר
מעודד אותם להשקיע יותר ,לשתף פעולה וכן הלאה .הם חשים כי המרצה רואה בהם
אנשים בוגרים אשר רוצים ללמוד ,אנשים שהם בעלי ידע וערכים ומוכנים לשתף בהם
את עמיתיהם .בהקשר של פרחי הוראה יש להערכה תפקיד נוסף :הכנת הלומדים
להתמודדות עם דילמות בנושא ההערכה – חוסר אובייקטיביות של המעריך ,הערכה
נמוכה של עבודת אדם קרוב וכן הלאה.
המרצה קובע את המשקל היחסי של כל אחת מההערכות בסוף התהליך .הדרך
הקלה ביותר (כמו למשל  25%להערכה העצמית 25% ,להערכת העמיתים ו50%-
להערכת המרצה) אינה בהכרח הדרך המומלצת ,ובנושא זה יש מקום לחשיבה יצירתית
של המרצה .כך למשל הוא יכול להחליט שאם כל אחד משלושת סוגי ההערכה ּכָ לל גם
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הערכה כמותית (ציון מספרי) ,אזי במקרה שהפער בין הציונים איננו משמעותי הסטודנט
יקבל את הציון הגבוה מבין השלושה (אם הפער משמעותי ,אזי השיטה הזו אינה הוגנת).
חשוב מאוד שהמרצה יסביר לסטודנטים את שיטת ההערכה ואת הסיבות לבחירתו
בה ,וזאת על מנת להוכיח להם כי הליך ההערכה הוגן ואינו מעניק עדיפות לסטודנטים
מסוימים או לקבוצה מסוימת.

יישום המודל וממצאים ראשוניים
במהלך שנת  2017הוצג המודל בפרויקט בין-לאומי שעניינו חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה.
האיחוד האירופי מממן את ההשתתפות בתוכנית  CUREבמשך שלוש שנים; בתוכנית
משתתפים מרצים מ 18-מוסדות להשכלה גבוהה בשש מדינות :ישראל ,גאורגיה,
אסטוניה ,אוסטריה ,פולין ואנגליה .לפי העקרונות של תוכנית  ,CUREהמרצים אמורים
לפתח קורסים (או חלקי קורסים) ששיטות ההוראה בהם יהיו חדישות .בשנה השנייה
להשתתפות בתוכנית יש לבצע מחקר חלוץ (פיילוט) אשר יבדוק "מה עובד היטב ומה
רצוי לשפר" ,ובשנה השלישית מתחילים להטמיע את הקורסים החדשים במוסדות
להשכלה גבוהה .חלק מהנוכחים בפרויקט הבין-לאומי אשר משתתפים בתוכנית
 ,CUREגילו עניין במודל וביקשו ליישם אותו בקורסים החדשים כבר בשנה הראשונה.
בשנת  2017נערך ניסיון ליישם את המודל בשתי מכללות להכשרת מורים בישראל,
האחת בצפון הארץ והאחרת בירושלים .המרצה במכללה בירושלים נחשף למודל
במסגרת השתתפותו בתוכנית  ,CUREולאחר קבלת הנחיות נוספות החל ליישם אותו
בקורס "חינוך ערכי מוסרי" אשר מיועד לעשרים סטודנטים בשנה ד' במסלול לחינוך
בלתי-פורמלי .כמו כן הוא השתמש במודל זה בשתי השתלמויות מורים; בהשתלמות
אחת השתתפו  25מורים לאזרחות ,ובהשתלמות האחרת השתתפו  25מדריכים של
מורים לאזרחות (לרבות המפקחת על הוראת מקצוע זה).
(במגוון
במכללה הצפונית נחשפו למודל  55פרחי הוראה שלמדו לתואר ראשון ִ
חוגים) 20 ,מורים בפועל שהשתתפו בקורס בנושא רב-תרבותיות בלימודיהם לתואר
שני ו 50-סטודנטים שלמדו בתוכנית הסבה להוראת אנגלית .בכל אחד מהמקרים האלה
אחד הנושאים בקורס נלמד בהתבסס על המודל ,ואילו נושאים אחרים נלמדו בשיטות
אחרות .בקורס בנושא רב-תרבותיות הצגתי לסטודנטים דילמה שעניינה היה הדרך
הרצויה לחגוג את החגים בכיתה רב-תרבותית; בקורס ההסבה להוראת אנגלית הוצגה
דילמה שעניינה אפליה מתקנת; בקורס שהשתתפו בו סטודנטים לתואר ראשון מכמה
חוגים ,עניינה של הדילמה היה אתיקה בהערכה באמצעות מבחנים משווים .המודל הוצג
גם לקבוצה של  25מרצים מחו"ל (אלה הגיעו להשתלמות מקצועית במכללה הצפונית
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בהזמנת משרד החוץ) .לקבוצה הזו הצגתי דילמה שעניינה האפשרות לבצע בדיקה
גנטית כדי לדעת אם הנבדק עלול לחלות במחלות מסוימות.

ממצאים ראשוניים
המשתתפים אשר נחשפו למודל במכללה הירושלמית ,כתבו ברפלקציות שלהם
פתח את החשיבה"" ,מוסיף נקודות מבט שונות" ו"מאפשר להציג
"מ ֵ
שהשימוש במודל ְ
עמדות המבוססות על ידע עיוני ועל רגשות" .המרצה ציין ש"בשיח הושמעו ִמגוון דעות,
והייתה הקשבה אמיתית לדעות מנוגדות" .בקבוצת המדריכים המקצועיים לאזרחות
המרצה הציג דילמה שעניינה הטיפול בתושבים אפריקאים אשר הגיעו לארץ באופן לא
חוקי .בהקשר הזה הוזכרו מושגים דוגמת פליטים ,מסתננים ומהגרי עבודה ,ונשאלה
אחר באוכלוסייה זו המונה כ40,000-
שאלה בנושא הבחירה בין גירוש לבין אופן טיפול ֵ
איש .זהו נושא אקטואלי השנוי במחלוקת ,ולכן הגיוני מאוד ללמדו בשיעורי אזרחות.
המרצה שלימד את הנושא בהתבסס על מודל ה ,DBM-דיווח כי "זו הייתה התנסות
נפלאה[ ]...המשתתפים התלהבו[ ]...יצאתי מעודד ,מכיוון שמדובר על אנשים שידריכו
את המורים[ ]...יעל גוראון ,המפמ"רית לאזרחות ,ביקשה לשלוח לה פרטים על המודל
על מנת שהיא תפרסם אותו" .כמו כן הוא דיווח שהמשתתפים "נכנסו לתפקיד ,חיפשו
חומרים ,הציגו עמדות מנומקות" .כפי שצוין לעיל ,מרצה זה התנסה ביישום המודל
בקרב שלוש קבוצות; הוא הצביע גם על כמה חסרונות של המודל" :זה לוקח המון זמן",
"זה דורש הרבה הכנה מראש" .אחת המסקנות שלו הייתה שאם יש מצוקת זמן ,הוא
יוותר על ההערכה העצמית ועל הערכת העמיתים ויסתפק בהערכה שלו .לדעתו ,אחד
היתרונות של המודל הוא הגמישּות :אפשר ליישם את כל המודל או חלק ממנו ,לפי צורכי
המרצה והלומדים.
דברים דומים לאלה שהשמיעו המשתתפים במכללה הירושלמית ,השמיעו גם
הסטודנטים אשר למדו במכללה בצפון הארץ .באחת הקבוצות במכללה זו שהמודל
יושם בהן ,סטודנטים הציגו לחבריהם את המידע הרלוונטי בנושא של הבעת רגשות
באמצעות "ספת הפסיכולוג" :המציגים שכבו על הספה "לפי התור" והשמיעו את
טיעוניהם באשר להוראה בכיתה רב-תרבותית .בקבוצה אחרת הסטודנטים הציגו את
טיעוניהם באמצעות סרטון וידאו קצר שמצאו ברשת האינטרנט ,ולאחר מכן ביקשו
מחברי הקבוצות האחרות להגיב למידע אשר הוצג .בקבוצה שלישית הסטודנטים חילקו
שאלון קצר ,הסטודנטים האחרים ענו עליו בכיתה בתוך כמה דקות ,ולאחר מכן חברי
הקבוצה הציגו את טיעוניהם באשר לדילמה הנדונה.
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אחת הסטודנטיות ציינה ברפלקציה כי "למדתי שיטת חשיבה שעוזרת לי במקומות
אחרים" .אף שהסטודנטית הזו לא השתמשה במושג "העברה" ( ,)transferברור כי זו
הייתה כוונתה .סטודנטית אחרת ציינה את החשיבה הביקורתית והאווירה הנעימה
בכיתה" :זו הפעם הראשונה שנחשפתי לכמה השקפות לגבי אותו נושא ,והכול בלי
צעקות ובלי ויכוחים" .סטודנטים אחרים הצביעו על היצירתיות של המודל" :זה מעודד
חשיבה מחוץ לקופסה" .אחד הסטודנטים בקבוצת ההסבה להוראה התלהב מאוד
מהמודל וכתב" :זה היה תהליך מרתק! אני כבר חושב כיצד להשתמש במודל הזה בכיתה
שבה אני מלמד בתיכון" .עם זאת ,הם הצביעו גם על הקשיים שהיו בעבודה בקבוצות:
"זה לקח הרבה זמן למצוא חומר מתאים"" ,לא קל לעבוד עם כל חברי הקבוצה"" ,לא כל
חברי הקבוצה עבדו באותה מידה".
התקיימו מספר שיחות בין שני המרצים אשר לימדו לפי מודל ה DBM-בשתי המכללות
להכשרת מורים .הם גילו שמהרפלקציות של הסטודנטים עולות תמות דומות ,והשניים
עמדו על כמה נקודות עיקריות אשר כדאי לבחון ביסודיות .כך למשל חלק מהסטודנטים
הירושלמים טענו ש"זה היה קל ,זה היה כייפי" ,ואחד מהם כתב ש"הרגשתי שצריך לתת
בסיס תאורטי רחב יותר" .השאלה העולה מהדברים עוסקת בעצם ההוראה בשיטות
מגוונות .הסטודנטים קיבלו ידע מעמיק ונרחב ,אולם הם לא היו מודעים לכך .מחד גיסא,
אפשר לטעון כי "זה מצוין שאפשר ללמד נושא מורכב בצורה קלה ונעימה" .מאידך גיסא,
אפשר לראות בעייתיות בכך שהסטודנטים מעריכים יותר הוראה פרונטלית מסורתית
(אף כי הם חושבים שהיא משעממת יותר) .לפעמים דומה ששני הצדדים נצמדים לסגנון
ההוראה השמרני :המרצים חושבים כי תפקידם העיקרי הוא להעביר ידע ,והסטודנטים
חושבים שעליהם "לספוג" את הידע המועבר אליהם .לסגנון הוראה זה יש יתרונות (כמו
למשל העברה מהירה של חומר לימוד אקדמי איכותי בידי מומחים) ,אבל גם חסרונות –
בייחוד לנוכח הנטייה של הדור הצעיר "להשתעמם מהר" ולחפש גירויים חדשים.
בהצגת המודל הודגש תחילה תמיד הפן היישומי ,ורק לאחר מכן נדֹון הפן התאורטי:
למשתתפים הוצגה דילמה מוסרית (לכל קבוצה הוצגה דילמה אחרת ,בהתאם
למאפיינים הספציפיים של המשתתפים) ,ורק לאחר התנסותם בכל השלבים הוצגו להם
הנחות היסוד של המודל .בכל הקבוצות המשתתפים היו אנשי חינוך או פרחי הוראה,
והמטרה הייתה שהם יוכלו ללמד לפי אותו המודל את תלמידיהם .במהלך הכשרתם
למגוון שיטות
להוראה ,כמו גם במהלך השתלמויותיהם כמורים ,אנשי חינוך נחשפים ִ
הוראה כדי שיהיו מסוגלים להתאים את דרכי הלימוד שלהם לצורכי הלומדים .לשם כך
הם מקבלים בהכשרה ובהשתלמויות ִמגוון של כלים לשימוש עתידי.
הניסיון שנצבר עד היום בשתי המכללותָׁ ,שם נחשפו למודל כ 220-סטודנטים
ומורים ,מלמד כי לא תמיד קל ליישם את כל שלבי המודל .כך למשל קרה בסדנה
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שהמנחה לא הכירה "מראש" את המשתתפים בה ( 25מרצים מאוניברסיטאות בחו"ל):
בשלב שהמשתתפים התחלקו לקבוצות בהתבסס על שיטת דה בונו אשר הוזכרה לעיל
( ,)De Bono, 1999הקבוצות שהתבקשו להתמקד בהבעת רגשות או במציאת פתרונות
יצירתיים התקשו בכך .מומלץ אפוא למרצים המעוניינים ליישם את המודל ,לוודא
מלכתחילה שהסטודנטים מבינים היטב את כל השלבים .כמו כן ייתכן שעליהם לתת את
"הכובע הירוק" לסטודנטים אשר ידועים כיצירתיים .אפשרות נוספת היא לראות במודל
דגם בסיסי בלבד ולערוך בו שינויים (בהתאם לנושאים שהמרצים מעוניינים להדגיש ,או
לצרכים של אוכלוסיית הסטודנטים בכל אחד מהמוסדות להשכלה גבוהה) .כך למשל
בשלב השני אפשר להסתפק בחלוקה לשלוש קבוצות – קבוצה הבוחנת עובדות ,קבוצה
הבוחנת יתרונות וקבוצה הבוחנת חסרונות (כלומר לוותר על הכובע האדום והכובע
הירוק) .כמו כן מרצים המעוניינים רק בהערכה מסורתית "מלמעלה למטה" (top-
 ,)downיכולים לוותר על ההערכה העצמית או על הערכת העמיתים.

שילוב בין כמה שיטות הערכה
קיימות דעות שונות באשר לסוגי ההערכה השונים .מורגן ( )Morgan, 2017טוענת
שהסטודנטים אינם מנוסים בביצוע ההערכה ,שסיבות אישיות עלולות להשפיע על
שיקול הדעת שלהם וכן הלאה ,ולכן חשוב שהמרצה יאמין ביעילות אמצעי ההערכה
אשר הוא בוחר להשתמש בהם .נמצא כי חלק מהסטודנטים מסרבים לבצע הערכת
עמיתים ( ,)Sengupta, 1998כיוון שהדבר יכול לגרום לקונפליקטים מיותרים או
להערכה לא מדויקת (ציונים גבוהים מדי) .לעומת זאת ,נמצא כי הפער בין הציון שהעניק
הסטודנט עצמו (הערכה עצמית) לבין הציון שהעניק המרצה לא היה משמעותי:
במחקר כמותי במכללה הצפונית שבחן את ההבדלים בין הערכת המרצה לבין ההערכה
העצמית של פרחי הוראה ושל מורים בפועל ,לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הציונים
שהסטודנטים העניקו לעצמם לבין הציונים שהמרצה העניק להם.
במחקר מעקב ( )Reichman, 2017aהסטודנטים בסמינריונים (פרחי הוראה
ומורים בפועל) התבקשו לבצע הערכה עצמית ,ובד בבד בוצעה הערכה בידי המרצה.
כלי ההערכה היה מחוון להערכת עבודה סמינריונית :המרצים באותה המכללה מחויבים
להעריך לפי המחוון הזה את עבודות הסטודנטים .המחוון מפרט את מספר הנקודות
שיוענקו עבור כל חלק של העבודה (כמו גם פירוט של הדרישות הספציפיות בכל חלק):
מבנה העבודה – שתי נקודות ,שם העבודה – שתי נקודות ,תוכן עניינים – נקודה אחת,
תקציר – חמש נקודות ,מבוא – חמש נקודות ,סקירת ספרות –  20נקודות ,מתודולוגיה –
 15נקודות ,ניתוח הממצאים –  20נקודות ,דיון –  15נקודות ,מקורות – חמש נקודות ,לשון
– חמש נקודות ,תהליך העבודה – חמש נקודות .המרצה הודיעה מלכתחילה שהפרש של
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למעלה מתשע נקודות בין שני סוגי ההערכה ,יוגדר כהפרש "משמעותי" .הסטודנטים
התבקשו לא רק להעניק לעצמם ציון מספרי ,אלא גם לערוך רפלקציה לתהליך ההערכה
ולהסביר מילולית את הסיבות להורדת נקודות .כך למשל אם הסטודנט העניק לסקירת
הספרות של העבודה  10או  15נקודות (מרב הנקודות שאפשר לקבל בחלק זה הוא 20
נקודות) ,היה עליו להסביר מילולית את הורדת הנקודות בחלק זה (מקורות הספרות
אינם עדכניים ,השילוב בין המאמרים אינו מוצלח וכן הלאה).
במחקר המעקב הזה השתתפו  99סטודנטים שכתבו עבודות סמינריוניות –  62עבודות
לתואר ראשון ו 37-עבודות לתואר שני .התוצאות הראו שהפער בין הציונים אשר הסטודנטים
העניקו לעצמם לבין הציונים אשר העניק המרצה לא היה משמעותי (הציון הממוצע שהעניק
המרצה היה נמוך מהציון הממוצע שהסטודנטים העניקו לעצמם בשש נקודות בלבד) .נמצא
כי הסטודנטים לתואר שני כגבוהה יותר מאשר הסטודנטים לתואר ראשון העריכו את איכות
העבודה הסמינריונית שלהם (הציון הממוצע היה  90לעומת  .)p=.054 ,88כמו כן אפשר לטעון
שאף כי הסטודנטים העריכו את איכות עבודתם כגבוהה יותר באופן מובהק מהערכתו של
המרצה אותה ( 88לעומת  82בקרב סטודנטים לתואר ראשון 90 ;p<.01 ,לעומת  84בקרב
סטודנטים לתואר שני ,)p<.01 ,הרי ההבדל הזה בהערכה מוצדק בשל הצלחתו של התהליך
שאפשר לסטודנטים להבין בצורה מעמיקה את אופן הלמידה שלהם .הסטודנטים דיווחו
שהקריטריונים להערכה עזרו להם לשפר את עבודתם ,כמו גם שהם עשויים להשתמש בידע
אשר רכשו בתהליך ההערכה הזה גם בהערכת עבודות דומות .בתהליך כזה הסטודנטים
לומדים להעריך את חשיבות ההכנה היסודית ומגבירים את ביטחונם העצמי בידע הקודם
שלהם (ידע שהם רכשו תחילה בעצמם או בקבוצות קטנות ,ולאחר מכן יחד עם כלל הכיתה).
נוסף על כך ,הם מסוגלים להעריך את הלמידה שלהם ושל חבריהם לפי קריטריונים שנקבעו,
והדבר מאפשר פיתוח של מיומנויות מטה-קוגניטיביות (חשיבה על חשיבה) .זהו תהליך
של למידה פעילה המתרחשת הן באופן אישי ,הן באופן שיתופי .אם תהליך זה מתקיים
גם בשיעורים אחרים (באלה נדונות דילמות אחרות) ,הוא הופך טבעי ויכול להשפיע על
ההתמודדות העתידית של הלומדים עם דילמות אחרות.
חשיבה ,רפלקציה והערכה הן מיומנויות הכרחיות בפתרון בעיות .בחינה רפלקטיבית של
הקריטריונים להערכה עצמית מאפשרת לסטודנטים להבין טוב יותר את תהליך החשיבה
שלהם ולהשתמש במיומנויות האלו בהמשך חייהם ( .)Vidergor & Sela, 2017הובר ולוי-ורד
( )Huber & Levy-Vered, 2017מציינות יתרונות נוספים של שיטת ההערכה המעצבת :יצירת
תהליך של למידה מתמדת ,מתן אפשרויות רבות יותר לסטודנט להצליח ומתן אפשרות למרצה
לקבל משוב גם במהלך הקורס עצמו (ולא רק בסופו) .חשוב לציין כי המרצים אינם חייבים לאמץ
את שלוש שיטות ההערכה שמודל ה DBM-מציע ,אלא יכולים להסתפק באחת או שתיים מהן.
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דיון
למרצים ולסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה יש ציפיות ברורות ודומות .למרצים יש
זהות אישית ומקצועית ברורה ,זהות אשר מבוססת על ביטחון בידע שהם רכשו בעמל
רב במשך השנים ומעוניינים לחשוף בפני הסטודנטים .הם רגילים להרצות ,בטוחים שהם
עושים זאת היטב ומאמינים כי העובדה ששיטה זו רווחת במשך שנים רבות כל כך בכל
המוסדות להשכלה גבוהה בעולם ,מוכיחה את יעילותה .כמו כן המרצים סבורים שהם
משפיעים באופן ישיר וזהה על תהליך הלמידה של הסטודנטים .לעיתים הם מצפים לכך
שהסטודנטים יֵ שבו בשקט בכיתה ,יקשיבו ,יסכמו את ההרצאות וישאלו שאלות אם דבר
מה אינו ברור להם (.)Borghi, Mainardes, & Silva, 2016
הסטודנטים מגיעים למוסדות להשכלה גבוהה אחרי  12שנות לימוד שבמהלכן היו
רגילים לשבת בכיתות ,להקשיב למורים ,לסכם את דבריהם ,ללמוד בעל-פה ולחזור על
הדברים במבחנים .בהתאם לכך הם מצפים לקבל "את החומר" מהמרצים ,ללמוד אותו
ולהוכיח באמצעות מבחן או עבודה שהם אכן "שולטים בחומר הזה" .סטודנטים בעלי
מוטיבציה נמוכה מתקשים להכין עבודה מעמיקה המצריכה חשיבה עצמאית .הציפיות
של המרצים תואמות אפוא למדי את אלו של הסטודנטים ,ולכן כל שינוי בדרכי ההוראה
מצריך הכנה של שני הצדדים ועידודם להקשיב לאחרים ולהגיב בצורה עניינית ואמפתית.
על מנת ליישם שינוי בשיטות ההוראה ולצמצם את ההתנגדות לו ,יש לשכנע את
שני הצדדים בחיוניות השינוי .צריך להסביר למרצים שהידע והניסיון שלהם חשובים
ומוערכים ,אולם נדרשת הוראה חווייתית אשר תקרב את הסטודנטים ותגרום להם
ללמוד מתוך עניין .יש להבהיר להם שיקבלו תמיכה ,ולבסוף יֵ צאו נשכרים מהשינוי.
כמו כן צריך לשכנע אותם ששיטות הוראה אשר בעבר היו יעילות ,אינן יעילות עוד:
הטכנולוגיה מאפשרת לכולם נגישות למידע ,והסטודנטים תוהים מדוע עליהם ללמוד
דברים שאינם רלוונטיים לחייהם ,או לשבת בכיתה במקום לקרוא את חומרי הלימוד
בביתם .במציאות המתאפיינת בשינויים טכנולוגיים וחברתיים מהירים ,על שיטות
הלימוד לגרום ללמידה להיות רלוונטית ומעניינת .הסטודנטים יכולים "ללמוד מהבית"
כל נושא כמעט ,ועל המרצים לעשות כל מאמץ כדי להמשיך להיות רלוונטיים.
בד בבד יש הטוענים כי על מנת להקטין את ההתנגדות הסטודנטים לשינוי בשיטות
ההוראה ,חשוב להסביר להם שלא מצפים מהם "ללמוד הכול לבד" (& Ford, Ford,
 .)D'Amelio, 2008; Money et al., 2017המרצים והסטודנטים יוצאים למסע משותף,
מסע מסקרן שפוקס ( )1998תופס כ"הרפתקה אינטלקטואלית" המיטיבה עם שני
הצדדים .מסע כזה אפשרי רק בסביבה בטוחה ולא שיפוטית ,סביבה שהאווירה השוררת
בה מעודדת שיתוף פעולה עם עמיתים ,ובדיקת רעיונות; בסביבה כזו תיתכן צמיחה

רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
191

רוקסנה רייכמן

אישית .המרצים רגילים להרצות (ולדעת כי גם עמיתיהם מרצים) ,וקשה להם "לוותר
על שליטה" במתרחש בכיתה – להיות מוכנים לכך שהסטודנטים יחפשו מידע במקורות
לא אמינים ,יבינו את המידע הזה באופן שגוי וכן הלאה .הצורך בשינוי אינו ברור למרצים,
ואת הסיכון שבשינוי הם תופסים כגדול יותר מהסיכון שבחוסר שינוי .עליהם להבין כי
כיום תפקידם חשוב מתמיד ,כיוון שהם צריכים "לתווך את המידע" ולעזור לסטודנטים
להיות לומדים עצמאיים אשר מסוגלים לנתח מצבים באופן ביקורתי ויצירתי.
דבריו של כהן ( )2010מחזקים את העמדה הזו .הסטודנט ,בהנחייתו של המרצה,
בונה ידע בצורה פעילה; הוא מבין שהידע קיים בכל מקום ויכול להשתנות .על הלומד
לגלות פתיחּות :להיות מסוגל לשנות את עמדותיו לנוכח מידע חדש שהתגלה ,להבין כי
אחר וכן הלאה.
במקום אחד עשוי לסייע לו ָבמקום ֵ
הידע שהוא רוכש ָ
הוראה מבוססת דילמות מוסריות אינה שיטת הוראה קלה או פשוטה .היא גם מנוגדת
לפרקטיקה השכיחה במוסדות להשכלה גבוהה – הוראה "מּוכוונת שינון" והערכת למידה
המתמקדת במתן משוב של המרצים לידע שהלומדים גילו בבחינה או בעבודה (Boud
 .)& Falchikov, 2007לפי גרובר ( ,)Gruber, 2009חלק מהמרצים מרגישים שאינם
מומחים בנושא של הוראה מבוססת דילמות מוסריות; הם חוששים שהוראה כזו תארך
זמן רב ,וגם חוששים כי דיון בערכים שנויים במחלוקת יגרום לסכסוכים בין הסטודנטים
ולהקצנה בכיתות .לעומת זאת חוקרים אחרים טוענים שהעיסוק בדילמות יכול לעורר
עניין בנושא הנלמד ,ונקיטת גישה קונסטרוקטיביסטית יכולה להוביל לדיון מעמיק יותר
בו ( .)Patry et al., 2017להוראה מבוססת דילמות מוסריות יש פוטנציאל של ממש לכונן
דגם אחר של למידה .מודל ה )Reichman, 2017b( DBM-מציע דרך המאפשרת למידה
עצמאית ,למידה בקבוצות ,הערכה עצמית ,הערכת עמיתים ,ורק לבסוף הערכה של
המרצה .המיומנויות שהסטודנטים רוכשים בלימודיהם ,יעזרו להם להתמודד בהמשך
עם אתגרים המצריכים למידה מתמדת .בוגרים רבים של המוסדות להשכלה גבוהה
יצטרכו לשנות את עיסוקם כמה פעמים במהלך חייהם ,ותהליך ההתמודדות שלהם
עם דילמות במהלך לימודיהם יכין אותם לדרישות המציאות – למידה עצמאית לאורך
החיים ,יכולת לעבוד בצוות ושיתוף פעולה עם אנשים בעלי דעות וערכים שונים משלהם.
במהלך התמודדותם עם דילמות ,הסטודנטים רוכשים ידע רלוונטי ומפתחים
מיומנויות למידה שיאפשרו להם ללמוד נושאים חדשים .ההתמודדות עם דילמות גם
מאפשרת להם לאמץ ערכים מוסריים .ערכים אלה הכרחיים בעולם פוסטמודרני – עולם
שלעיתים דומה כי הכול מותר בו ,ולכל הרעיונות האידאולוגיים יש מקום בו .בעולם כזה
לפעמים הפוליטיקאים מנצלים את חששות הציבור כדי לקדם מטרות אישיות שחלקן
מסוכנות .בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה מפתחים חשיבה ביקורתית והתנהגות
מוסרית בתקופת הלימודים ,ולכן יוכלו להתמודד טוב יותר עם אתגרי העתיד בתחום
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המקצועי ובתחום האישי .ארצ'ר ( )Archer, 2012רואה בתהליך הרפלקטיבי חובה
מוסרית ( )reflexive imperativeשל המוסדות להשכלה גבוהה וטוענת שהוא הכרחי
בעולם פוסטמודרני המשתנה במהירות ,עולם אשר אי-אפשר לחזות בו את העתיד.
אחד היתרונות של המודל המוצע הוא גמישותו :כל מרצה יכול להחליט לוותר על שלב
מסוים במודל (למשל על ההערכה או על הרפלקציה) ,וזאת אף שהמכלול של ששת השלבים
יוצר שלם הגדול מסך כל השלבים .למרות יתרונותיו הבולטים של המודל יש לו גם כמה
חסרונות .כך למשל בשל התבססותו על דילמות מוסריות הוא אינו מתאים להוראת מקצועות
דוגמת מתמטיקה ופיזיקה ,אלא בעיקר להוראת מקצועות במדעי החברה ובמדעי הרוח .כפי
שצוין לעיל ,גם רצוי להכיר היטב את תלמידי הכיתה לפני תחילת השימוש במודל הDBM-
לצורכי הוראה .היכרות זו רצויה כדי להימנע מכך שסטודנטים יצירתיים פחות יקבלו את "הכובע
הירוק" דווקא (התמקדות ביצירתיות) ,או שסטודנטים מופנמים יקבלו את "הכובע האדום"
ויצטרכו להתמקד בהתמודדות רגשית עם חבריהם .היכרות עם הסטודנטים גם תעזור למרצה
לקבוע לוח זמנים הגיוני לביצוע המשימות ,כזה התואם את הנושא הנלמד ואת מידת ההעמקה
הרצויה בנושא זה .לוח הזמנים מכתיב את כמות החומר שהסטודנטים יצטרכו לקרוא ,כמו גם
את משך הזמן שהם יכולים לעבוד בו כקבוצה (בכיתה ומחוצה לה) .חיסרון נוסף הוא עבודת
הרּבה הנדרשת מהמרצה כדי להשתמש במודל .יש להניח כי ככל שהמרצים יתנסו
ההכנה ַ
בהוראת המודל מספר רב יותר של פעמים ,הם ישפרו את המיומנויות שלהם ויוכלו לערוך
במודל וריאציות המאפשרות להתאימו למקצועות הנלמדים ולצורכי הלומדים.
כפי שצוין לעיל ,המודל הוצג באחד הפרויקטים הבין-לאומיים אשר מממן האיחוד
האירופי (תוכנית  ,)CUREפרויקט שמטרתו היא להציע דרכים יצירתיות להוראת החינוך
לאזרחות ולדמוקרטיה .בשנה האקדמית הקרובה כמה מרצים יְישמו את המודל בקורסים
שיילמדו בכמה מוסדות להשכלה גבוהה .מומלץ שיעילות היישום תיבדק במחקר כמותי
ובמחקר איכותני ,וזאת באמצעות עריכת ראיונות עם סטודנטים ומרצים או באמצעות
תצפיות בשיעורים .כמו כן מומלץ לבדוק את יעילות המודל באמצעות הוראת נושא מסוים
(ׁשם ההוראה תהיה לפי המודל) וקבוצת ביקורת .אותם המרצים
בשתי קבוצות :קבוצת ניסוי ָ
יְלמדו את שתי הקבוצות כדי למזער את ההשפעה של זהות המרצה על מידת היעילות של
המודל .בהתאם לתוצאות שיתקבלו ,ייבחנו דרכים לשיפור נוסף של המודל.
לסיכום :קיימת הסכמה בין אנשי החינוך שהוראה מיטבית מתחשבת בצרכים
האישיים של הלומדים ומתאימה את עצמה אליהם .לא קיימת שיטה הוראה אידאלית
אחת ויחידה ,והמודל המתואר במאמר זה הוא בבחינת כלי נוסף בארגז הכלים של
המרצים .למרצים יש חופש אקדמי לבחור את הנושאים אשר הם מלמדים ואת דרכי
ההוראה המתאימות ביותר ,ורצוי לספק להם מספר רב של דרכי הוראה כדי שאלו
ישרתו את מטרותיהם הפדגוגיות.
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ניצה שוובסקי ,מירית שרון

סטודנטים מעריכים למידה מבוססת פרויקטים ()PBL
באמצעות כנס אקדמי – כלי דידקטי להטמעת מיומנויות
של הוראה ,חקר והפצת ידע
ניצה שוובסקי ,מירית שרון
תקציר
במחקר זה מוצגות תובנות העולות מהערכותיהם של  120סטודנטים לתואר
שני בגישת הוראה ולמידה ששילבה בין הוראה מערבת ,שימוש במיומנויות
חקר והפצת הידע .הכלי הדידקטי אשר שימש לשילוב בין המיומנויות האלו
היה כנס אקדמי ,ובחינתו נעשתה במסגרת קורס במכללה האקדמית גורדון
שהלמידה בו הייתה למידה מבוססת פרויקטים ( )PBLפעילה ומערבת.
הסטודנטים השתייכו לחוג "ניהול וארגון מערכות חינוך" והתנסו בלמידה זו
בהקשר של חיפוש פתרונות ראויים לדילמות ניהוליות .כלי המחקר היו שאלוני
משוב והערכות רפלקטיביות של הסטודנטים את הליך הלמידה והפצת הידע
באמצעות כנס אקדמי.
ממצאי המחקר מלמדים על יכולתו של הכנס האקדמי לשלב בין למידה פעילה
ומערבת (בהתאם לגישה הקונסטרוקטיביסטית) לבין מוטיבציה פנימית של
הסטודנטים לרכוש כלי הוראה ולמידה ,מיומנויות חקר ודרכים חדשות להפצת
ידע .תשובות הסטודנטים לשאלות שבשאלוני המשוב והערכותיהם ביטאו את
אחר רלוונטיות בלמידתם
רצונם ללמוד ואת מעורבותם בלמידה ,כמו גם חיפוש ַ
וקבלת אחריות ללמידה .הלמידה של הסטודנטים בגישת ה( PBL-החל בשלב
ההכנה וכלה בהשתתפותם בכנס האקדמי עצמו) הייתה התנסותית-חווייתית
וכללה בחינה רפלקטיבית מתמדת .רכישת מיומנויות של הוראה ,חקר והפצת
ידע תואמת את הדרישות ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם :ללמד,
לפתח מיומנויות חקר ואוריינות של הסטודנטים ולהפיץ ידע בקהילה.
מילות מפתח :כנס אקדמי ,למידה מבוססת פרויקטים ( ,)PBLמיומנויות חקר
והפצת ידע ,קונסטרוקטיביזם.

מבוא
מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם עומדים בפני אתגרים משמעותיים .אחד
האתגרים הללו הוא לשלב בין שלושה יעדים סותרים לכאורה :הוראה איכותית ,מחקר
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כנס אקדמי

והפצת הידע בקהילה .מידת המימוש של שלושת היעדים האלה היא אחרת בכל מוסד
אקדמי ,ומחקרים אמפיריים מצביעים על כך שהחתירה לממשם צריכה להיות חלק
בלתי-נפרד מהכנה מקצועית ומעמיקה של הדור הבא ( .)Shin & Teichler, 2014הצורך
בהוראה איכותית אשר כוללת שימוש בשיטות מערבות ,כמו למשל יישום מודלים של
למידה התנסותית ופעילה ( ,)Kolb & Kolb, 2005עולה מתוצאות סקר שנערך בישראל.
באותו הסקר נמצא שדרכי ההוראה במוסדות האקדמיים הן מיושנות ,והעברת הידע
אינה איכותית (וזאת אף שהמרצים הם חוקרים מיומנים בשדה האקדמי) .עוד נטען
כי מרבית המרצים בוחרים בהוראה פרונטלית המבוססת על שימוש בכלי מרכזי אחד,
המצגת ,ואינם מאמצים שיטות הוראה התנסותיות ומערבות .אופן ההוראה הזה אינו
תואם את רצונם של הסטודנטים הצעירים ללמוד בדרך שתהיה חווייתית ,חקרנית,
מאתגרת ורלוונטית לעולמם .במילים אחרות ,הסטודנטים רוצים שהמרצים במוסדות
להשכלה גבוהה ישלבו בין הוראה התנסותית איכותית לבין הקניית מיומנויות חקר
ללומדים (התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.)2016 ,
מסקנות דומות באשר לצורך לשנות את אופן ההוראה המסורתי עולות גם ממחקר

אשר בחן דרכים לשיפור תוכניות ההכשרה של מנהלים במערכות חינוך (& Hale
 .)Moorman, 2003מאותו המחקר עולה כי התוכניות להכשרת מנהלים תאורטיות

מדי ואינן מסייעות ללומדים בהן להתמודד עם הדרישות היומיומיות הכרוכות בעבודת
הניהול .היעדר התנסות מעשית בניהול במהלך ההכשרה גורם לכך שהסטודנטים
מתקשים לפתח הבנה מעשית של מיומנויות הניהול "בשטח" (שם) .על תוכניות ההכשרה
למנהלים להיות אפוא יישומיות יותר ורלוונטיות לצרכים "בשטח" ,ודרך אפשרית
לעשות זאת היא באמצעות למידה מבוססת פרויקטים ( .)Davis & Leon, 2011אחת
הדרכים לְ ַקשר בין תאוריה ליישום היא לשלב מיומנויות חקר בלמידה ולהשתמש במידע
המבוסס על עדויות מחקריות ונתונים מחקריים ( .)Mandinach & Gummer, 2016גם
הלומדים צריכים לבסס את טענותיהם על עדויות ונתונים מן השטח ולהפיצן ברבים.
הסוגיה של שיתוף בידע והפצתו בקהילה רלוונטית לאופן הצגת התוצרים והתובנות
בסיום תהליך הלמידה .כך למשל מטרותיו המסורתיות של כנס אקדמי ,אחת הדרכים
להצגת תהליך הלמידה ,הן החלפת מידע ,שיתוף בידע ודיון עם עמיתים בתחום .עם זאת,
בשנים האחרונות כנסים אקדמיים אחדים מתאפיינים בתפיסה קונסטרוקטיביסטית
ורפלקטיבית (כלומר מסורתית פחות) של אופן הצגת התכנים (Sweeting & Hohl,
 .)2015על מנת לנסות לשלב בין הוראה ולמידה איכותיות לבין למידת חקר ושיתוף
הקהילה בידע ,פותחה גישת הוראה ייחודית המתמקדת בשילוב בין רכיבים אלה .גולת
הכותרת של הלמידה בגישה זו היא הכנס האקדמי ,כלי דידקטי המשמש את הסטודנטים
בלמידה פעילה ומערבת מבוססת פרויקטים ( .)PBLבהתאם לכך השאלה העומדת
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
202

ניצה שוובסקי ,מירית שרון

במרכז המחקר המתואר במאמר זה היא כדלקמן :באיזו מידה השתתפות הסטודנטים
בכנס אקדמי היא כלי דידקטי המסייע להם לרכוש מיומנויות של למידה התנסותית,
חקר והפצת הידע?

סקירת ספרות
דרכי הוראה ולמידה משתפות ומערבות ברוח הקונסטרוקטיביזם
למידה מסורתית מתבססת על שינון של הלומדים; בלמידה כזו "יחידת ההתייחסות" היא
הכיתה ,לא הלומדים כפרטים (שחר .)2011 ,לעומת זאת בלמידה התנסותית ושיתופית
תנאי הלמידה שוויוניים ( ;)Hattie, 2012בלמידה כזו התנהגות חברתית-לימודית נאותה
מתבטאת בתקשורת בין הלומדים ,ביכולתם להידבר זה עם זה ,באינטראקציה ההדדית
ביניהם ובתהליכי למידה איכותיים .מורכבות רבה יותר של המשימה מגדילה את העומס
הקוגניטיבי על הלומד (שחר ,)2011 ,ושיתוף פעולה שלו עם לומדים אחרים מאפשר
להפחית את העומס עליו ( .)Ohtsubo, 2005הבניית הידע ומעורבות של הלומד בתהליך
הלמידה עומדים בבסיס התאוריה הקונסטרוקטיביסטית .לפי התאוריה הזו ,הלומד
הוא סוכן פעיל אשר מעניק משמעות לסיטואציות לימודיות (ליבמן .)2013 ,הוא אינו
סופג ידע באופן פסיבי (מהספר או מהמורה) ,אלא מנסה להבין ,מגבש תפיסה ניסיונית,
בוחן את הנחותיו ומשנה אותן .מורה מיומן אשר מלמד ברוח הקונסטרוקטיביזם מצליח
לחולל שינוי בתודעת תלמידיו ,למנוע חשיבה סגורה וסטראוטיפית שלהם ולעודד
חשיבה ביקורתית ודיון מּובנֶ ה (.)Hattie, 2012
אחת מגישות הלמידה הנפוצות אשר מהוות חלופה לגישה המסורתית ,היא

"למידה מבוססת בעיה" או "למידה מבוססת פרויקטים" (PBL: Project-Based
 .)Learning) (Hattie, 2015היא מוּכֶ רת זה שלושים שנה ,ומקורה בתחום הרפואה
( .)Savery, 2015בתחום החינוך תהליך התפתחותה איטי ורב-אתגרים (Ertmer
 ,)& Glazewski, 2015והיא נתפסת כחדשנית .למידה כזו נובעת משאלה "גדולה"

(שאלה פורייה) ומשמשת ליצירת הידע :היא כוללת ניסוח של שאלה מורכבת ופתרונה,
מתבססת על משמעת עצמית (שם) וקבלת אחריות של הלומדים ,ובדרך כלל מעודדת
למידה חברתית ( )Bell, 2010באמצעות היוועצות בעמיתים או באנשים רלוונטיים.
בבתי ספר בסן דייגו שבקליפורניה המשתייכים לרשת "היי טק היי" (HTH: High Tech
 ,)Highרשת המובילה את התפיסה של למידה מבוססת פרויקטים ורואה בה דרך חיים
(שוובסקי ,)2017 ,מתמקדים בשלושה מאפיינים של למידה זו( :א) למידה אותנטית
לפרט (( ;)personalizationג) שיתוף פעולה בתכנון
(( ;)authentic workב) התאמה ָ
המשימה ובביצועה (.)collaborative design
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בקורס שהלמידה בו התנסותית ומערבת ,על המורה או המרצה ללוות את הלמידה
ולעודד את הלומדים לשאול שאלות ביקורתיות ברמה גבוהה .הערכת הלמידה היא
רפלקטיבית :הלומדים בוחנים את התהליך ומעריכים את אופן הלמידה שלהם (Ertmer
 .)& Glazewski, 2015למרות יתרונותיה הרבים של למידה מבוססת פרויקטים יש
המבקרים אותה ומזהירים מפני הוראה מּובנֵ ית יתר על המידה ,כזו שאינה מזמנת
ללומדים התנסות בחיפוש כלים מושגיים (קונספטואליים) .כמו כן ייתכן שבלמידה
מבוססת פרויקטים איכויות ומאפייני המורה (או המרצה) משפיעים על הצלחת הלמידה
יותר מאשר משפיעים עליה מאפייני ההוראה ואיכויותיה ( .)Hattie, 2015בלמידה כזו יש
משמעות רבה לרכיב החקר.

למידה המבוססת על פיתוח של מיומנויות חקר ואוריינות נתונים
למידה מבוססת פרויקטים כוללת שיתוף וחקר .בעת תכנון הפרויקט או המשימה
הלומדים אינם מכירים את תחום הדעת ,ועליהם ללמוד אותו יחדיו כדי לזהות את
צורכיהם כלומדים ולמצוא את המידע הרלוונטי הנדרש (.)Ertmer & Glazewski, 2015
הם נעזרים בטכנולוגיות של המאה ה 21-כדי לכתוב ולחפש מידע ,יוצרים קשרים עם
גורמים רלוונטיים לפרויקט ומשלבים בלמידתם מיומנויות של חקר ,פתרון בעיות
ושימוש ברמות חשיבה גבוהות .רכיב הבחירה הוא חשוב ומרכזי ( ,)Bell, 2010והלומדים
בוחרים בתכנים הרלוונטיים ובאופן יישומם.
מסוף המאה הקודמת רווחת התפיסה המדעית-פרופסיונלית הקוראת לשלב בין
הפן האקדמי לפן היישומי בהכשרה להוראה ולניהול .לפי תפיסה זו ,בהכשרה מקצועית
ראויה על המתכשרים ללמוד ולהתמקצע אקדמית והתנסותית (Darling-Hammond,
 .)2005אחת הדרכים להתמקצעות משמעותית היא באמצעות "למידה מבוססת נתונים"
( .)evidence-based learningלפי הגישה הזו ,אנשי חינוך – מורים ומובילי מדיניות
חינוכית – נדרשים להסתמך על נתונים בעת קבלת החלטות .יש להדגיש כי לא מדובר רק
בנתוני הערכות (ציונים וכן הלאה) ,אלא גם בנתונים מחקריים .במילים אחרות ,על אנשי
חינוך ולומדים להיות "אורייני נתונים" .המושג אוריינות נתונים ( )data literacyמבטא
את הצורך לשלב בין מיומנויות חקר לבין בקיאות בשני מקורות ידע – ידע תוכן והידע
הפדגוגי הנלמד בהכשרה ( .)Mandinach & Gummer, 2016אוריינות נתונים מסייעת
לקבל החלטות מבוססות הנדרשות כדי לערוך רפורמות ושינויים בית ספריים ,ובהתאם
לכך בהכשרה להוראה ולניהול יש להתמקד בהקניית מיומנויות של "תרגום" המלצות
מחקריות ומדיניּות לעשייה בשטח (שם) .בקורס המתואר במאמר זה שילבו הלומדים בין
מיומנויות אקדמיות שלהם למיומנויות של חקר ואוריינות נתונים כדי להצליח בלמידה
מבוססת פרויקטים .הידע שנבנה בלמידה זו הוצג בכנס אקדמי והוערך (הערכת עמיתים).
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הכנס האקדמי ככלי דידקטי
השתתפות בכנסים אקדמיים היא חלק מתרבות החקר במוסדות להשכלה גבוהה ,ולכן
כנסים אלה מוּכָ רים היטב לאנשי מחקר בארץ ובעולם .כנס אקדמי אורך כמה שעות,
ומשתתפים בו עשרה אנשים לפחות ( .)Rogers, 2013הכנס משמש לשיתוף במידע
ולהצגת רעיונות ושאלות .הצגת התכנים אורכת כעשר עד שלושים דקות ,ולאחר מכן
במגוון דרכים :פנים אל פנים" ,שולחנות עגולים" ,הצגת פוסטרים
דנים בתכנים הללו ִ
וכן הלאה .בדרך כלל ההערכה של המצגות היא באמצעות שיפוט "עיוור" של עמיתים
בתחום.
ככלל אופן ההשתתפות הנוכחי בכנס אקדמי דומה למדי לאופן ההשתתפות בכנסים
של החברה המלכותית בלונדון במאה ה :17-האזנה פסיבית לדברים שאחרים מקריאים
( .)Sweeting & Hohl, 2015תומכי התפיסה הקונסטרוקטיביסטית מציינים כמה
מגבלות של הכנס המסורתי :לוח זמנים צפוף ,דיון בתכנים בלבד (ואף הוא מצומצם),
הצגת תכנים במושבים מקבילים של הכנס (בשל כך מתאפשר שיח קצר בלבד בין
המשתתפים) .הם מציעים להציג בכנסים אקדמיים בדרכים נוספות :שימוש באמצעים
טכנולוגיים מתקדמים ומקוונים ,נקיטת דרכים יצירתיות להפצת הידע הסמוי (tacit
 ,)knowledgeחשיבה רפלקטיבית ,מתן אפשרות לנוכחים לדון בשאלות מחקר נוספות
וקבלת משוב "שוטף" מהם ( ,)double loop learningשיתוף הנוכחים בהצגת התכנים
(שם).

כנס מדעי כדגם להוראה במוסדות להשכלה גבוהה
במחקר המתואר במאמר זה השתתפו סטודנטים שלמדו בקורס השנתי "תאוריה
והתנהגות ארגונית" ,קורס אשר נלמד בתוכנית לתואר שני ב"ניהול וארגון מערכות
חינוך" במכללה האקדמית גורדון שבחיפה .מטרת הקורס היא לחשוף את הלומדים
לתאוריות מסורתיות ועדכניות בתחומי הניהול ,וזאת על מנת שאלו יהוו תשתית
לחשיבה ,ללמידה ולעשייה של הלומדים .בקורס נלמדים נושאים רבים :מהותם של
ארגונים ,הסביבה הארגונית ,תרבות ארגונית ,הנעה (מוטיבציה) ,סמכות והשפעה,
פוליטיקה ארגונית ,מנהיגות כללית וחינוכית ,קבלת החלטות והובלת שינוי .בניתוח של
משובים משנים קודמות נמצא שהסטודנטים מעוניינים בלמידה יישומית אשר קושרת
בין חומרי הלמידה לבין השטח .היה ברור כי יש ליישם את תוכנית הלימודים לתואר שני
שאישרה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ,ובד בבד לנסות לשלב דרכי הוראה יישומיות.
בשלב הזה הוחלט כי בחלק מהשיעורים בקורס תונהג הוראה מבוססת פרויקטים
יישומית ומשתפת ,והתובנות העולות מדרך הוראה זו יוצגו בכנס אקדמי ("מיני כנס").
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"מיני כנס" אקדמי כדגם להערכת הלמידה
בלימודיהם לתואר שני במכללה אקדמית הסטודנטים רוכשים כלים לכתיבת עבודות מחקר.
הכנס האקדמי סיים תהליך למידה שארך סמסטר .במהלך הסמסטר הציגו הסטודנטים
(בקבוצות) לעמיתיהם תובנות שלהם בנושא ההתמודדות עם דילמות ניהוליות שהם חקרו,
את העלות והתועלת של כל חלופה ואת הכוחות המעודדים או מעכבים פתרונות אפשריים.
למגוון נקודות מבט הציגו הלומדים את הדילמות למנהלי בתי ספר
על מנת להיחשף ִ
ולמנהלים מן המגזר העסקי ,ויחד איתם דנו בהמלצות לפתרונות הראויים ביותר .לאחר ניתוח
האפשרויות והשוואתן לתאוריות בתחום ,הוצגו התהליך והתובנות בכנס אקדמי (במושבים
מקבילים – לפי תחומי העניין – ובהנחיית יושב-ראש שהיה חבר סגל בחוג לניהול במכללה).
לאחר כל הצגה קבוצתית ודיון מסכם במושבי הכנס ,העריכו הסטודנטים את עמיתיהם
באמצעות מחוון שהוכן לצורך זה .ה"מיני כנס" ִאפשר לסטודנטים להיחשף לראשונה באופן
פעיל למפגש אקדמי .תהליך למידה זה ששיאו הוא ההשתתפות בכנס אקדמי ,טרם נבדק
בספרות המקצועית באופן מעמיק בהקשר של הוראה במוסדות להשכלה גבוהה.

מתודולוגיה
שאלת המחקר
באיזה אופן השתתפות הסטודנטים בכנס אקדמי היא כלי דידקטי המסייע להם לרכוש
מיומנויות של למידה התנסותית ,חקר ,אוריינות נתונים והפצת הידע?
המשתתפים
במחקר השתתפו  120סטודנטים אשר למדו בקורס "תאוריה והתנהגות ארגונית" (60
בתשע"ז ו 60-בתשע"ח) .הגיל הממוצע של המשתתפים היה  ,38והוותק שלהם בהוראה
נע בין  11ל 20-שנים .מרבית המשתתפים היו בעלי תפקידים בבתי ספר במחוז חיפה
והצפון :רובם היו מורים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים ,אחדים לימדו במסגרות
חינוכיות פורמליות אחרות (החטיבה העליונה ,גן ילדים או בית ספר לחינוך מיוחד),
ומעטים היו בעלי תפקידים במסגרות חינוכיות בלתי-פורמליות ובמסגרות לא חינוכיות
(כמו למשל מתנ"סים ורשויות מקומיות).
כלֵ י המחקר
במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשני כלי מחקר מרכזיים( :א) שאלון משוב – דיווח עצמי
של המשתתפים על אודות הלמידה ההתנסותית שלהם וייצוגה בכנס האקדמי; (ב)
הערכה רפלקטיבית – דיווח של המשתתפים על אודות תהליך הלמידה שלהם.
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שאלון משוב להערכת ההוראה והלמידה בקורס חולק לסטודנטים בסיום תהליך
הלמידה .מטרת השאלון הייתה לעמוד על עמדות הסטודנטים ותחושותיהם :הוא
כלל שאלות פתוחות ושאלות פתוחות למחצה שעניינן תפיסותיהם של הלומדים את
התנסותם בלמידה פעילה במהלך הקורס ובכנס האקדמי (שיאו של תהליך הלמידה
הפעילה) .המשיבים התבקשו לציין אם חשו שהלמידה שלהם הייתה משמעותית ,מה
הייתה התרומה התאורטית והניהולית של גישת הלמידה ההתנסותית עבורם ,ומה
ברצונם לשנות או לשמר בגישה זו.
בסיום הליך הלמידה והכנס האקדמי הגישו הסטודנטים הערכה רפלקטיבית של
למידתם .הערכה זו הצריכה בחינה מעמיקה של הסטודנטים את תהליך הלמידה,
כזו המשלבת בין תאוריה למעשה ()Korthagen & Vasalos, 2005; Zeichner, 2010
ובוחנת מכמה מנקודות מבט את מידת הצלחתה של הלמידה לשפר את הידע ,התובנות
והמודעּות העצמית של הלומדים ( .)Rodgers, 2002את הרפלקציות כתב כל אחד
מחברי הקבוצה ,והן עסקו בתהליך העבודה ובתוצר – ההצגה ב"מיני כנס" .שאלון
המשוב והרפלקציות האישיות סייעו למשתתפים לבטא את חוויותיהם ותחושותיהם
באשר ליעילותן של דרכי הלמידה ,ההוראה וההערכה בקורס.

מקומנו כחוקרות
החוקרת הראשונה היא המרצה בקורס ועומדת בראש החוג "ניהול וארגון מערכות חינוך";
החוקרת השנייה מרצה בחוג זה אשר מיועד לסטודנטים לתואר שני ,ובד בבד מלמדת
סטודנטים לתואר ראשון היבטים דידקטיים של למידה והוראה .תחילה ניתחה את הנתונים
החוקרת שאינה מרצה בקורס ,וזאת על מנת להימנע מגישה שיפוטית או סובייקטיבית של
המרצה בקורס בעת עיבוד הנתונים .ניתוח הנתונים ִאפשר לנו לבחון רפלקטיבית את מהלך
הקורס ,לעמוד מקרוב על הלמידה השיתופית מבוססת הפרויקטים בקורס ולהעריך את
יעילות הכנס האקדמי .בחינה זו דומה לכתיבה רפלקטיבית המאפשרת לסקור תהליכים
בדיעבד ,לנתח אותם ,לפרשם ולהציע דרכים לשיפורם (.)Shkedi, 2005
ניתוח ועיבוד הנתונים
מטרתו של עיבוד הנתונים במחקר האיכותני היא לפרש ולהכליל את התופעה הנחקרת
וליצור סדר אנליטי מחודש (שקדי .)2003 ,בשלב הראשון נערך ניתוח תוכן של תשובות
הסטודנטים – זיהוי של מושגים אשר הופיעו כמה פעמים בתשובה לכל היגד ( 60היגדים
בתשע"ז 60 ,היגדים בתשע"ח) .בשלב הבא נערכה השוואה בין תשובות שעניינן "תרומת
אופן הלמידה בהיבטים תאורטיים" לבין תשובות שעניינן "תרומת אופן הלמידה
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בהיבטים ניהוליים" .לאחר קריאות חוזרות של תמלילי התשובות (בהתאם לסדר
הופעתן בשאלון) נערך מיון ראשוני של הנושאים לקטגוריות משנה :למידה משמעותית,
דרכי הערכה ,מעורבות ועבודת צוות .לאחר מכן הוגדרו כמה קטגוריות על (איילון וצבר-
בן יהושע ,)2010 ,ואלו "עובו" בציטוטים שהופיעו ברפלקציות של הסטודנטים.
בשלב הבא התבססה שיטת הניתוח על חיפושי תמות וקידודן (שקדי;2003 ,
 .)Shkedi, 2005הטקסטים פורקו ליחידות משנה קטנות ,ובאלו זוהו נושאים תמטיים.
הקשר ביניהם .לפי דושניק ( ,)2011המפגש
הנושאים האלה מוינו לקטגוריות על ,ונבחן ֶ
הבין-טקסטואלי יוצר משמעות חדשה .הודות לכך אנו מבינים טוב יותר את התופעה
הנחקרת – למידה התנסותית ,פעילה ומערבת הכוללת חקר ולמידת עמיתים .בסופו
של תהליך ניתוח הנתונים נערכה "הצלבת מידע" בין התשובות ,ונבחנו בספרות המחקר
ביטויים למאפייני הלמידה וההוראה אשר נמצאו במחקר.

ממצאים
מניתוח הערכתם של הסטודנטים את למידתם עלו כמה היבטים של למידה פעילה ומערבת
ברוח הקונסטרוקטיביזם( :א) הכנס האקדמי כדגם ללמידה קונסטרוקטיביסטית-
התנסותית; (ב) הכנס האקדמי כדגם ללמידה מבוססת חקר ונתונים; (ג) הכנס האקדמי
כדגם להפצת ידע.

הכנס האקדמי כדגם ללמידה קונסטרוקטיביסטית-התנסותית
מניתוח התגובות להיגדים עולה כי הסטודנטים תפסו את הלמידה כמשמעותית עבורם
בשל שלוש סיבות מרכזיות :היותם לומדים פעילים ,היותם שותפים לקבוצה לומדת,
הרלוונטיות והחשיבות של הלמידה עבורם ( .)engagementהסטודנטים מצביעים על
כך שהלמידה הפעילה והמערבת מהווה קרקע פורייה לרכישת מידע נוסף .הסטודנטים
סבורים אפוא שהתרומה המרכזית ללמידת התכנים בקורס היא של אופן הלמידה ,ולא
בהכרח של התכנים הנלמדים.
א .הסטודנט כלומד פעיל ,אחראי ועצמאי
היעד המרכזי של הלמידה מבוססת הפרויקטים בקורס היה ליצור למידה אותנטית של
הפרט בשיתוף עם עמיתים .הסטודנטים אכן תפסו את הלמידה כמשמעותית עבורם
בשל היותם פעילים ושותפים בלמידה" :הייתה יותר עשייה פעילה ,והזמן היה בידיים
שלנו"; "היה לי יותר קל כשהייתי פעיל ולא סטטי"; "הרגשתי פעילה יותר ושותפה
מלאה ללמידה"; "הלמידה הייתה חווייתית ואקטיבית".
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ב .תחושת השותפות
מדברי הסטודנטים עולה כי הם חשו חלק מקבוצה לומדת משמעותית" :הייתה למידת
עמיתים .דנו בדילמה וחיפשנו דרכים יצירתיות לעבד אותה"; "העבודה הייתה קבוצתית
ומחייבת יותר"; "הייתה חשיבה יצירתית ושיתוף פעולה"; "השיח הקבוצתי פתח דיונים
מעניינים ורלוונטיים המגיעים מהשטח"; "עבודת הצוות זימנה למידה משמעותית ועומק
של הידיעות" .עוד עולה מדברי הסטודנטים כי הם גילו עניין בלמידה וחשו שהם תורמים
לחבריהם" :הרגשתי שאני לומדת בצורה חווייתית .היה לי מעניין ,הרגשתי יצירתית",
"הייתי חלק מהתהליך והרגשתי שתרמתי גם לאחרים"; "הייתה חקירה של מקרה
שקרוב לליבנו"; "הלמידה הייתה משמעותית ,מכיוון שהנושא הובא על ידינו ונחקר
על ידינו"; "הלמידה הייתה חווייתית ואקטיבית ,בתהליך מובנה אשר הייתי שותפה לו
מתחילתו ועד סופו".
ג .הרלוונטיות של הלמידה לסטודנט
בתיאור הלמידה הפעילה והמערבת נחשפו רגשות של הסטודנטים שעניינם תחושת
המסוגלות והעצמה אישית .תיאורי הרגשות התמקדו בתהליך כולל ומתמשך של למידה,
לא בחומר הנלמד .ההכנות לקראת ה"מיני כנס" הובילו חלק מהסטודנטים לבחינה
רפלקטיבית של עצמם – הן כבני אדם ,הן כעובדים במסגרת חינוכית:
 "הדבר מציף אצלי מחשבות לגבי העתיד הניהולי אליו אני חותר .איך להשפיע במהשחשוב לי? במהלך הכתיבה חלו שינויים בסיטואציה בבית הספר ,שהשפיעו על דרכי
החשיבה שלי בתהליך זה".
 "נרגעתי לגלות כי הרבה אנשים מתלבטים .יתרה מכך ,נרגעתי לגלות כי יש מנעדאפשרויות ,אין שחור-לבן .דרך ההתמודדות והחשיבה בקבלת החלטות ילוו אותי בדרכי
המקצועית והאישית".
 "דילמות לא חסרות בחיינו ,וגם לא בחיי המנהל .למדתי על עצמי שהחלטות לאצריכות להינתן בעת לחץ .האם לחץ יגרום לי לקבל את ההחלטה הטובה? האם בחנתי
את כל האפשרויות לעומק? האם היה בידי כל המידע הרלוונטי לגבי הנושא? לעיתים
שיחה עם גורמים נוספים יכולה לשנות את תמונת המצב מקצה לקצה ,ליצור בהירות
בשיקול הדעת".

הכנס האקדמי כדגם ללמידה מבוססת חקר ונתונים
רבים מהנשאלים הדגישו שה"מיני כנס" היה שיאו של תהליך הלמידה .במהלך הלמידה
הפעילה לקראת הכנס האקדמי דיווחו הסטודנטים שלמידת החומר התאורטי בדרך
של חקר וגילוי תרמה להם רבות" :לימוד החומר נעשה בעזרת חקר ,למידה שיתופית,
למידה חווייתית ומשמעותית"; "עשינו ממש עבודת חקר על הנושא שעניין אותנו .חקרנו
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נושא שמחובר אלינו והבנו ממנו המון תכנים"; "העמקתי בתחום שחקרתי ,שם למדתי
באמת".
האוריינות האקדמית המחקרית התבטאה החל בשלב התכנון וכלה ב"מיני כנס".
בין השאר הסטודנטים קראו ספרות מקצועית (מחקרית ותאורטית) רלוונטית לדילמה
שהם בחרו לעסוק בה" :הגעתי למידע כחוקר עצמאי"; "בכנס הייתה חשיפה לספרות
מחקרית בנושאי הדילמות שקשורות לעולם בית הספר .בעבודתי על הדילמה נחשפתי
לספרים ומאמרים בנושאי חינוך שונים שרלוונטיים לעבודתי בשטח"; "בכנס שמחתי
שחולקנו לנושאים ,וכך הדילמות שהועלו היו דומות לדילמות שלנו .זה ִאפשר שיח
מעמיק יותר מתוך בירור מהשטח וגם מהסקירה הספרותית"; "כפרט עברתי תהליך
מעצים :למדתי להתמודד עם הבהרת מושגים המעוגנים בספרות ולשייך אותם לעבודה
בשטח".
תהליך המחקר האקדמי עלה בקנה אחד עם מיומנויות החקר ואוריינות הנתונים
שהסטודנטים רכשו בקורס .הסטודנטים הבינו כי המיומנויות האלו (עבודת צוות,
הערכה ,יצירתיות וכן הלאה) יכולות לסייע להם לא רק בתהליך הלמידה לקראת ה"מיני
כנס" ,אלא גם בתפקידם כמנהלים" :במהלך עבודתנו נחשפנו לכל אותם תהליכים
ומיומנויות הנרכשות במסגרת הלמידה הפעילה והמערבת :יכולת חיפוש ,מיומנויות
חשיבה והערכה ,עבודת צוות ,יצירתיות ,שאילת שאלות ,חשיבה ביקורתית .זו הייתה
הזדמנות נפלאה לחוש את התהליכים שעוברים תלמידיי".
סטודנטים רבים ציינו כי ניתוח הדילמה הקבוצתית תרם להם גם ברמה התאורטית:
"עסקנו במושגים לעומק ונתרמנו אחד מהשני"; "קריאת מאמרים וחיפוש תשובה
לדילמה"; "יכולתי לשלב בין התאוריה והדילמה ,וגם להתמקד בחומר שאני זקוקה לו
כדי להסביר את הדילמה ולתת לה פירוש הגיוני" .ממצא מעניין בהקשר הזה הוא שאם
המילה "דילמה" הופיעה בתשובה ,בדרך כלל התשובה נוסחה בגוף ראשון" :נחשפנו
לדילמות"; "נתרמתי במגוון הדילמות שבהן מנהל עשוי להיתקל"; "נחשפתי לדרכים
שונות של התמודדות עם דילמות שונות .נדרשתי להביא את עצמי לחשיבה ברמה של
מנהל ולא של מורה .התחלתי לפתח עין ביקורתית כלפי הארגון בו אני מלמדת".
דברי הסטודנטים מעידים על למידה תאורטית נרחבת ,אך גם על "עומס קריאה".
נדרשה חלוקת עבודה בין הסטודנטים וקריאה מעמיקה של מאמרים רלוונטיים לדילמה
אשר הם בחנו .רק אם הסטודנטים הצליחו למצוא קשר רלוונטי עבורם בין התאוריה לבין
יישומה בשטח ,הם חשו כי הלמידה התאורטית תרמה להם" :למדתי מהו ארגון מתפקד
ויעיל .הצלחתי ליישם חלק מהדברים בתוך הצוות שלי"; "הייתי מיישמת את התאוריות
בדרך הניהול של המנהלת שלי ,ותמיד הייתי חושבת כיצד אני הייתי נוהגת"; "התחברתי
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למודל הקרחון ,כי כל הזמן חשבתי על בית הספר שלנו .כמה יש מתחת לפני השטח ואין
מענה"; "כל הנושא התאורטי לפתע הפך לברור" .מניתוח תשובותיהם של הסטודנטים
עולה כי החיבור בין התאוריה לבין השטח הוביל לחשיבה רפלקטיבית יישומית" :רכשתי
כלים ורעיונות ליישום בשטח בעתיד"; "השיח והדיונים בכיתה גרמו לי לחשוב על סוגיות
בבית הספר בצורה יותר מפוכחת וביקורתית"; "כל תאוריה לוותה בקישור לשטח".
דומה שעצם העיסוק בדילמה ניהולית והצגתה בכנס האקדמי חיזקו את תחושת
השייכות ואת המעורבות של הסטודנטים בתהליך הלמידה .ממצאי המחקר מצביעים
על כך שלמרות העומס על הסטודנטים בנושא של חקר הדילמה (פרק הזמן אשר הוקצה
לכך היה קצר למדי – סמסטר אחד) ,רובם תפסו את תהליך הלמידה הפעילה והמערבת
כחווייתי ,מהנה ו"לא מכביד" .בהיבט הניהולי התרומה המשמעותית ביותר עבורם של
למידה זו הייתה האפשרות לנתח דילמות ניהוליות (בהתבסס על תפיסות המנהלים
שהם ראיינו) ולהציגן בכנס האקדמי.

הכנס האקדמי כדגם להפצת ידע
מדברי הסטודנטים עולה כי תרומת הכנס האקדמי עבורם הייתה כפולה – הן כסטודנטים
חוקרים בלימודים לתואר שני ,הן כמנהלים השואפים להשתלב בתפקידים מובילים
במערכות חינוך .כמו כן הם למדו להפיץ את הידע בקהילה והיו לשגרירים של מחקר
ושל למידה חווייתית.
הדילמות שניתחו הסטודנטים במהלך הקורס (על חלקן הם שמעו ממקור ראשון),
יאפשרו להם לקבל החלטות חשובות בעבודתם החינוכית :ניהול קונפליקטים ,בחינת
שיקולים כלכליים ושיקולים ערכיים ,התחשבות בהיבטים אתיים ומוסריים ,ניהול זמן
ומשאבים וכן הלאה .החקר האישי והקבוצתי במהלך הלמידה מבטא היבט יישומי של
שגרת העבודה בעולם האקדמי ,והכנס האקדמי מדגים היטב את השילוב בין תאוריה
לעשייה" :המיני כנס בסיום התהליך זימן לנו את האפשרות להעברת המידע שרכשנו
באופן פרודוקטיבי ,מעודד שיח ומשוב"; "חוויה מעצימה ,אקטיבית ומלמדת"; "מיני
כנס משובח! שאלתי שאלה ,חקרתי ,ביררתי ,למדתי והראיתי את תוצאותיי מול עמיתיי
הסטודנטים"; "המיני כנס הוא גולת הכותרת"; "המיני כנס היה מאוד משמעותי ,דרך
מאוד חווייתית ומאתגרת להעברת רעיונות ומסרים".
מניתוח הממצאים עולה כי הסטודנטים הדגישו את חשיבותם של שני היבטים
מרכזיים בתהליך :עבודת צוות ולמידת עמיתים .הסטודנטים תיארו את תהליכי הלמידה
בתוך הקבוצה" :התוצר שהצגנו במיני כנס נולד מתוך חשיבה ולמידה משותפת ,תכנון,
שיח משמעותי ,סקרנות ואחריות של כל אחת מחברות הקבוצה"; "עבודת הצוות חידדה
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לי את הצורך להתגמש ,להקשיב ,להתפשר ולהתחשב בדעות של אחרים .המרכז הוא
לא היחיד אלא הקבוצה" .בד בבד דיווחו הסטודנטים על תהליכים של למידה מקבוצות
אחרות" :המיני כנס חידד לי את ההבדל בין דילמה לבין בעיה .נחשפתי לדילמות מאוד
קשות עימן מנהלים מתמודדים ,הכרתי דרכים מגוונות לפתרון מתוך השטח ומתוך
הדילמות של הקבוצות האחרות שהציגו בכנס".
בהקשר של ה"מיני כנס" הקבוצה היוותה משענת ,שכן עבור רבים מהסטודנטים
ההשתתפות בכנס אקדמי הייתה חוויה חדשה ולא מּוּכרת" :המיני כנס תרם לעמידה
מול קהל שיפוטי"; "האתגר לעמוד בפני קהל ולהציג פרזנטציה של הדילמה"; "הצגת
העבודה בקבוצה מול קהל הקלה עליי באופן אישי .יש לי פחד לעמוד מול קהל ,והכוח
מהקבוצה גרם לי להצליח לעשות זאת בצורה יעילה ופחות מלחיצה"; "מצד אחד ,היינו
המציגים – על כל המשתמע מכך :עמידה מול קהל ,מתן מענה לשאלות של הצופים ועוד.
היה לי ברור שאני נמדדת כחלק מקבוצה ,ואעשה את המיטב כדי להוביל את קבוצתי
להישג המקסימלי .מצד שני ,אני מודדת את האחרים על ידי משוב".
בהיבט הניהולי לכנס האקדמי הייתה תרומה נוספת לסטודנטים המתכשרים
לתפקידי ניהול" :למדתי שיש לשקול חלופות לכל עניין .מה שמתרחש בשטח מאוד
מורכב ,וצריך לבחון דיסציפלינות שונות בשביל להגיע לפתרון יעיל"; "כחברה בצוות
הניהול הבית-ספרי חשיפתי למאמרים שדנו בסוגיות דומות למה שאני נתקלת במהלך
עבודתי ,הרחיבה את אופקיי בנושא ונתנה לי כלים פרקטיים להתמודדות עם הדילמה.
העמקתי את ידיעותיי".
ממצא מעניין הוא שהמיומנויות אשר נדרשו בתהליך הלמידה הקבוצתי – התמודדות עם
הדילמה ,הכנה לקראת ה"מיני כנס" והצגת התוצר בפני קהל – נתפסו כמקבילות למיומנויות
הנדרשות ממנהלים (עבודת צוות ,העלאת קשיים ,מציאת פתרונות אפשריים ,בחינת חלופות
וכן הלאה)" :רק אחרי שהצוות חש חלק מהתהליך ,הוא יכול להזדהות עימו ולקחת בו חלק .וזו
הגדולה של מנהלים ,לדעתי – לדעת לסחוף אחריהם את הצוות לשינויים .הדילמה הציגה מהלך
לקראת שינוי והייתה מאוד רלוונטית לחיי היום-יום ולתפקיד המנהל (כמקבל החלטות ומוביל
תהליכי שינוי)" .הצעות הסטודנטים לשימור היבטים מסוימים ולשיפור היבטים אחרים בלמידה
משקפים את שביעות רצונם מתהליך הלמידה בקורס .הצעותיהם לשיפור הדגם של "מיני כנס"
מלמדות על הקושי העיקרי בקורס רב-משתתפים" :לא כל הקבוצות שמעו את כולן וחבל.
אם מספר הסטודנטים בכיתה היה קטן יותר ,הרי שכל הקבוצות היו מציגות את הפרזנטציה
על הדילמות בפני כל הקבוצות ,ולא רק לעוד שלוש קבוצות סטודנטים בלבד"; "הייתי
מעוניינת להיות לפחות בעוד מושב אחד של המיני כנס .כאשר דיברנו עם סטודנטים נוספים,
ממש הרגשתי תחושה של החמצה שלא הייתי גם בחדר הסמוך ולא נחשפתי לעוד דילמות";
"הייתי עושה פאנל מרצים וסטודנטים ,לתת במה לשאלות ותשובות וללמוד מתגובות".
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לסיכום :הלמידה הפעילה והמערבת בקבוצה נתפסה כמשמעותית .רוב הסטודנטים
נהנו מאוד מתהליך הלמידה וראו ב"מיני כנס" – שיאו של תהליך הצגת תוצרי הלמידה
– חלק בלתי-נפרד מתהליך הלמידה ,לא תוצר מוגמר שלה .למידת העמיתים ועבודת
הצוות נתפסו כחוויות "שוברות שגרה" המעצימות את הלמידה ,למידה שהייתה פעילה
ומערבת במלוא מובן המילה .חלק קטן מהסטודנטים טענו כי העבודה הקבוצתית
גרמה להם לחוש מתח תמידי ,והם היו מעדיפים להיות פסיביים יותר וללמוד בגישה
המסורתית .חלק מהסטודנטים סברו כי בשל ההשקעה הרבה שנדרשה מהם בצורת
למידה זו ,יש לשנות גם את הפרמטרים להערכתם בסיום הסמסטר .אותם הסטודנטים
טענו כי יש לתת משקל כבד יותר להצגת תוצרי הלמידה ב"מיני כנס" ,הצגה שנתפסה
כמקדמת התנסות פעילה וחווייתית" :לא הייתי מתחילה מייד בעבודה הקבוצתית,
מכיוון שלא הכרנו עדיין את האנשים"; "הייתי מעדיפה להגיש את העבודה באופן אישי
ולא קבוצתי"; "הצגת הדילמה לפני המיני כנס גם בפני המליאה כדי לקבל משוב אמיתי
דרך למידת עמיתים".
בסיום השאלון הסטודנטים התבקשו לענות לשאלה הבאה" :לּו היית מתכנן את
הקורס ,כיצד היית בונה אותו?" מניתוח התשובות עלה כי רוב הסטודנטים היו מתכננים
את הקורס כקורס שנתי שהלמידה בו מתמקדת בחקר תאוריות .מדברי הסטודנטים
עולה אפוא שלא חייבים לשנות את תוכני הקורס ,ואפשר להמשיך לשלב לימוד תאוריות
במהלך הסמסטר; אולם הלמידה הפעילה והמערבת של סוגיה מסוימת ,פתרון הבעיות
והחקר במסגרת של למידת עמיתים צריכים להתקיים במהלך השנה כולה .אופן הלמידה,
דרכי ההוראה ,התבחינים (קריטריונים) להערכת הלומד והפקת משמעות מהלמידה
צוינו כגורמים התורמים ללומדים בהיבט התאורטי ובהיבט הניהולי ,ובפרט אם הלמידה
עוסקת בדילמות ניהוליות" :הלימוד סביב דילמות המיני כנס ילך איתי לעד .זהו קנייני,
ולא משהו שרשום באיזה מקום רחוק".
מדברי הסטודנטים עולה שלמידה פעילה ומערבת היא למידה אותנטית ,כזו שאינה
יכולה לחזור על עצמה או "להשתכפל" בשל היותה חד-פעמית וחווייתית .דומה כי זוהי
מסקנה פורצת דרך בתחום של קורסים רבי-משתתפים המתקיימים במוסדות להשכלה
גבוהה.

דיון ,מסקנות והמלצות
אחר תפיסותיהם של סטודנטים את התנסותם
מטרת המחקר הייתה להתחקות ַ
בלמידה פעילה ומערבת בקורס רב-משתתפים ,קורס שהכנס האקדמי ("מיני כנס")
אשר נערך בסופו מהווה כלי דידקטי .המוסדות להשכלה גבוהה בעולם שואפים לשלב
באופן מיטבי בין שלושה יעדים סותרים לכאורה :הוראה איכותית ,מחקר והפצת הידע
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כשירות לקהילה .שילוב זה הוא חלק בלתי-נפרד מהכנה מקצועית ומעמיקה של
הדור הבא ( .)Shin & Teichler, 2014על מנת שהשילוב הזה יצליח ,יש חשיבות רבה
להוראה איכותית בשיטות חדשניות – כמו למשל יישום מודלים של למידה התנסותית
ופעילה ( .)Kolb & Kolb, 2005הסטודנטים שהשתתפו במחקר הנוכחי ,חבשו בתהליך
הלמידה שלושה כובעים בו-זמנית :כובע של לומד ,כובע של אוריין מחקר ונתונים
וכובע של שגריר להפצת הידע .עובדה זו היוותה אבן דרך בתכנון הקורס והתבטאה
בתהליך הלמידה כולו ,תהליך המנסה לשלב בין היעדים הסותרים לכאורה בתחום
ההשכלה הגבוהה .במאמר מתוארת דרך למידה המשלבת בין שלושת היעדים ,יעדים
אשר משלימים זה את זה ויוצרים למידה מיטבית ושלמה .הכלי הדידקטי אשר מאפשר
את השילוב הזה הוא כנס אקדמי :כל סטודנט – הן בנפרד ,הן כחלק מקבוצת עמיתים
חוקרים – חווה למידה משמעותית ְומפתח תפיסה אישית של התכנים אשר הוצגו בקורס.
הכנס האקדמי וההכנה לקראתו מזמנים למידה אותנטית ,העמקה בנושאים הנלמדים
באמצעות שימוש בכלים מחקריים והפצת הידע בקהילה לומדת (בתוך המוסד האקדמי
ומחוצה לו).
בהיבט התאורטי הסטודנטים נחשפו לתאוריות המתמקדות בהיבטים ניהוליים
במהלך למידת החקר החווייתית והלמידה בצוותים .בהיבט המחקרי הם נחשפו לדילמות
ניהוליות ודרכים להתמודד איתן ,לצורת חשיבה חדשה ולרעיונות שאפשר ליישמם
בשטח .חקר הדילמות ִאפשר ללומדים להתנסות בנושאים שעניינו אותם ולשכלל את
מיומנויות הלמידה שלהם .הם חשו שנושא המחקר לא נכפה עליהם ,והדבר ִאפשר
להם לחפש ,להתלבט ,להתייעץ ולקבל החלטה מושכלת (& Skinner, Kindermann,
 .)Furrer, 2009תהליך החקר בכלל והצגת תוצריו ב"מיני כנס" בפרט יצרו מרחב למידה
אוטונומי המעניק כבוד ומשמעות לבחירותיהם של הלומדים .במרחב הזה הם בחנו את
רעיונותיהם באמצעות חשיבה משותפת ,התלבטות ,ניסוי וטעייה (& Benita, Roth,
 .)Deci, 2014הסטודנטים תפסו את ה"מיני כנס" בסיום סמסטר א' כגולת הכותרת של
הקורס ,ואף ציינו כי הלמידה הפעילה והמערבת שהתמקדה בדילמות הייתה חדשנית
ומגוונת .הם נהנו ללמוד וחוו חוויה ייחודית ,וזאת אף שחקר הדילמות חייב אותם
להתמקד בגורמים אשר מסייעים לנתח את הדילמה.

למידה משמעותית ואתגר קוגניטיבי
רוב המשתתפים במחקר חוו למידה משמעותית ואחרת ,וזאת אף שהדבר היה כרוך
בהתמודדות עם אתגר קוגניטיבי מורכב .הלמידה הפעילה והמערבת שלהם הצריכה
יצירת אמון ושיתוף פעולה עם החברים האחרים בקבוצה; הם יצאו נגד ההוראה
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הפרונטלית ,אך העריכו הוראה פרונטלית טובה; הם הציעו שהמבחן בסיום הקורס
יהיה יצירתי ,יכלול היבטים יישומיים ויאפשר לנבחנים בחירה בין שאלות .תפיסה זו
של הסטודנטים את דרכי ההוראה וההערכה מלמדת על מודעּות שלהם לחשיבות של
למידה פעילה ומערבת; בלמידה זו העומס אינו נתפס כקושי ,אלא כחלק מהחוויה .עם
זאת ,חלק מהסטודנטים אינם חשים בנוח בעת עבודה בקבוצות לפני שהם מכירים היטב
את החברים האחרים .הקושי הזה ("קפיצה למים מוקדם מדי") עולה בקנה אחד עם
טענות של חוקרים שאם מנסים ליצור קבוצות כדי לבצע מטלה משותפת ,ללא כל ניסיון
קודם או הכנה של חברי הקבוצה ,הביצוע עלול להיות יעיל פחות מן המצופה .לפיכך
האחר ויצירת יחסי
נדרשות מיומנויות אישיות ובין-אישיות של הבנת נקודת המבט של ֵ
אמון (.)Hattie, 2012
הסטודנטים מבקשים בגלוי מן המרצה ללמד ברוח הלמידה הפעילה והמערבת.
יתרה מזאת ,הם רוצים להטמיע את הרוח הזאת גם באופן ההערכה בקורס ובהוראת
תכנים "יבשים" (כמו למשל תאוריות) .אופן הלמידה ,דרכי ההוראה והתבחינים להערכת
הלומד משפיעים מאוד על תפיסת הסטודנט את עצמו – לומד עצמאי ,יצירתי ומעמיק
שסומכים עליו (ולא נמען פסיבי אשר נדרש לשנן ולזכור פרטים תאורטיים רבים) .אף
שבלמידה הפעילה של הסטודנטים חקר הדילמה הצריך פעילות אינטנסיבית שלהם
(הכנה ,הגדרה ,קריאה מרובה ,חלוקת עבודה ,כתיבה ,ריאיון עם שני מנהלים וכן הלאה),
הם לא דיווחו על עומס או על תחושת לחץ .יתרה מזאת ,הם ביקשו להגדיל את המשקל
היחסי הניתן בהערכה המספרית למאמציהם בשיטה זו .בתהליך הלמידה הפעילה
והחקרנית רובם חשו מעורבים" ,רתומים ללמידה" ופעילים ,ואף כתבו כי העבודה
בקבוצות הקלה מעט על העומס הלימודי והרגשי הכרוך בביצוע המשימות.
עם זאת ,מתשובותיהם של הסטודנטים עולה שגם בשיטת ההוראה הפרונטלית –
שיטה המיועדת בראש ובראשונה לקורס רב-משתתפים – אפשר ללמד באופן יצירתי
ו"מפעיל" ,לשבור מרחבי זמן ומקום ולפתח ִמגוון של רמות חשיבה באמצעות שימוש
בכלי הדידקטי "מיני כנס" .מורים ומרצים המשכילים לסייע ללומדים בעת עבודתם
בקבוצות קטנות – עבודה הכוללת משא ומתן בין חברי הקבוצה ,ויכוחים ,שאלות
והסברים – הם דוגמה להוראה פרונטלית במיטבה (שחר .)2011 ,תפיסה זו מתבססת
על רעיונותיו של לב ויגוצקי בדבר חשיבות התיווך של המבוגר ושל החברה ללמידה
איכותית של הפרט (.)Vygotsky, 1978

מיומנויות הפצת הידע כחוקרים וכלומדים – לא סתירה אלא התאמה
מניתוח דברי הסטודנטים באשר ללמידתם בקורס עולה שלמידה פעילה ומערבת היא
קניינו הפרטי של הסטודנט .הוא בעל הידע הבלבדי ,ורק לאחר הלמידה יוכל להפיץ ידע
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זה ולשתף אחרים בו .אף שהמעמסה הייתה קוגניטיבית והתמקדה בהפרדה בין עיקר
לטפל (ניתוח נתונים ,בחירת דילמה וניתוחה בהתאם לתאוריה ,השוואה בין תפיסותיהם
של מנהלים בתחום החינוך לתפיסותיהם של מנהלים בתחום העסקים) ,הסטודנטים
גילו מוטיבציה פנימית ללמוד.
גם עלינו כמרצים לבחון רפלקטיבית את דרכי הלמידה של הסטודנטים בקורס
רב-משתתפים ,כמו גם את דרכי ההוראה שלנו .אחת המסקנות המרכזיות שלנו לאחר
ניתוח הממצאים הייתה שפרטים תאורטיים "יבשים" יכולים להילמד גם בדרך חווייתית
ו"מפעילה" ,כלומר בלמידה אשר גולת הכותרת שלה היא כנס אקדמי .למרצה לא קל
להעביר ללומד את האחריות ללמידה :הוא חושש מפני "איבוד השליטה" ,והזמן הנדרש
ממנו לליווי אישי וקבוצתי הוא רב .עם זאת ,מדבריהם של הסטודנטים עולה כי ההשקעה
משתלמת .הלמידה בקורס התאפיינה ביצירתיות ,בחשיבה ביקורתית ,בלמידה פעילה,
בעבודת צוות ,בחקר עצמי ,בהתמקדות בשאלה פורייה ,באחריות ובמחויבות של
הלומדים לעמיתיהם וללמידה .הם למדו להציג את הידע שנבנה ולהפיץ אותו באופן
מיטבי .כל המיומנויות האלו הן תוצר של השילוב בין למידה פעילה ומערבת להוראה
קונסטרוקטיביסטית (ליבמן .)2013 ,החיבור בין ההיבטים היישומיים לבין ההיבטים
המחקריים מאפשר להשיג יעדים מרכזיים של ההשכלה הגבוהה.
נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא המהפכה הטכנולוגית .במאה ה21-
המורה אינו מקור המידע היחידי של התלמידים .תפקיד המורה בכלל ותפקיד המרצה
(במוסדות להשכלה גבוהה) בפרט חייבים להשתנות ולהיות רלוונטיים .על המרצה לדון
בתכנים עם הסטודנטים ,לשלב בהוראה תכנים אותנטיים חד-פעמיים ולהתאים את
דרכי ההוראה ללומדים (שחר .)2011 ,משינוי כזה ייהנו הן הסטודנטים ,הן המרצים.
ההוראה והלמידה הפעילה מבוססת הפרויקטים עושות את הלמידה לחווייתית
ומשמעותית יותר .לפיכך ייתכן שבמוסדות להשכלה גבוהה נדרשת חלוקה של
הסטודנטים לצוותי למידה אשר יחקרו ,יציגו את תובנותיהם (בכנס אקדמי או בדרך
ייצוגית אחרת) ויחשפו עבודות שלהם המבוססות על חשיבה מסדר גבוה ,היוועצות
וקריאת חומרים תאורטיים .תובנה זו חשובה לכל הקברניטים של תכנון לימודים
במוסדות להשכלה גבוהה ,ועל אלה לכלול חקר עצמי ביחידות הלימוד .מרבית
הסטודנטים הם מורים (בהווה או בעתיד) ,ואת התובנות שלהם מהלמידה בקורס יְ יׂשמו
בהוראת תלמידיהם או בהובלת הלמידה בצוות מורים.

מסקנות והמלצות
ניתוח תשובותיהם של המשתתפים במחקר לימד אותנו רבות על אודות נקודת מבטם,
ציפיותיהם ותובנותיהם .הסטודנטים בקורס תיארו את תחושותיהם ורגשותיהם,
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ובעצם ביקשו מהמרצה ללמד בדרך אחרת – חווייתית ,פעילה ומערבת .הם לימדו
אותנו שגם בלימוד תאוריות אפשר לשלב חקר ולמידת עמיתים פעילה ,שילוב המגביר
את המעורבות והסקרנות של הלומד .הופתענו לגלות כי הסטודנטים סבורים עדיין
שלמידה פעילה והתנסות אינן יכולות לדור בכפיפה אחת עם לימוד מעמיק של היבטים
תאורטיים .הסטודנטים טענו שבלמידה פעילה ומערבת ,למידה אשר הסבה להם הנאה
מרובה בשלבי התכנון ,ההכנה והמשוב של ה"מיני כנס" ,תהליך הלמידה היה מעמיק
יותר .לפיכך מומלץ לשלב בהוראה הפרונטלית סרטונים ,מצגות ,הרצאות אורח ,דיונים
ושאלונים למילוי עצמי ,כמו גם להתאים את דרכי ההערכה ללומדים ולאופן ההוראה .כך
למשל אם מחליטים לערוך מבחן ,הוא צריך להתבסס על רוח הלמידה וההוראה בקורס.
לפיכך הסטודנטים ישותפו בבנייתו ,והשאלות יעסקו גם בהיבטים יישומיים.
לסיכום :המחקר המתואר במאמר זה עשוי להיות רלוונטי לקורסים נוספים הנלמדים
בגישה מסורתית ,גישה שבדרך כלל ננקטת בשל ריבוי המשתתפים בקורס .למידה
פעילה ומערבת מכשירה את הלומדים לרכישת מיומנויות חדשניות .למידה כזו מהווה
דוגמה ליישום סטנדרטים ולעיגון התובנות בנתונים ובממצאים ,וזאת תוך כדי היוועצות
ממגוון ארגונים המציגים כמה נקודות מבט .גישה זו משתפת
במומחים (מנהלים) ִ
את הלומדים בקבלת החלטות ,מפתחת את מיומנויות החקר שלהם ומאפשרת להם
לבחור תוכני למידה אשר מעניינים אותם .מהגישה הזו נגזרת הלמידה המתבססת
על פתרון בעיות ,למידה המצריכה רמות חשיבה גבוהות .הלמידה הפעילה ,המערבת
והמשתפת יכולה לתת מענה ראוי לצורכיהם של הלומדים אשר צמאים לגישות חדשניות
אחר דרכים להוראה
ורלוונטיות ,כמו גם לאלה של המרצים – חוקרים (רובם) התרים ַ
רלוונטית ולהפצת הידע האקדמי אשר נרכש בקורסים שהם מנחים.
מומלץ שמחקרי המשך יבחנו קורסים נוספים באותה המכללה ,או במוסדות
אקדמיים אחרים המשתמשים בכלי הדידקטי של כנס אקדמי ,ואף יערכו השוואה במשך
כמה סמסטרים בין קורסים אשר דרכי ההוראה בהם כוללות למידה פעילה ומערבת
לבין קורסים זהים שהוראה בהם מסורתית .כמו כן כדאי לבחון את תפיסת תפקידיו של
הסטודנט כלומד ,כחוקר וכמפיץ ידע לא רק בעיני הסטודנטים ,אלא גם בעיני המרצים
השותפים לתהליך ההכנה ,הביצוע וההתבוננות הרפלקטיבית.
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נספחים
נספח  :1תוצרי הלמידה
עקרונות הקורס ו"גבולות הגזרה" הובילו להגדרת תוצרי הלמידה הצפויים:
עם סיום הפעילות הסטודנטים יהיו מסוגלים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

לזהות דילמה ניהולית ,להגדירה ולנתח אותה לפי כוחות מאיצים ובולמים.
להציע חלופות לפתרון המבוססות על התנסותם האישית-מקצועית.
להציע חלופות לפתרון לאחר היוועצות במנהלים (בתחום החינוך ובתחומים אחרים)
ובספרות המקצועית.
לדון בחלופות ולהסבירן באמצעות תאוריות מובילות בתחומי הניהול וההתנהגות
הארגונית.
לדון בהבדלים בין עמדות של מנהלים בתחום החינוך לבין עמדותיהם של מנהלים
בתחום הציבורי ובתחום העסקי.
להציג בפומבי את הדילמה ואת החלופות לפתרון ב"מיני כנס".
להעריך את הפרויקט – הן הערכה אישית ,הן הערכת עמיתים.

נספח  :2שלבי התהליך
 .1תיאור והגדרה של דילמה ניהולית אותנטית.
 .2זיהוי הדילמה ושיוכה לתחום ספציפי ולתחום ניהולי-ארגוני.
 .3הגדרת המצב המצוי והמצב הרצוי ששואפים אליו.
 .4בחינת שתי החלופות המרכזיות לפתרון הדילמה.
 .5התייעצות עם מומחים – מנהלי בתי ספר ומנהלי ארגונים אחרים (עסקיים או
ציבוריים).
 .6ניתוח הגורמים שעלולים לבלום או לקדם את מציאת החלופה הראויה לפתרון
הדילמה (לכל אחת מהחלופות):

 .7דירוג הגורמים לפי מידת השפעתכם עליהם כמנהלים.
 .8בדיקת היתכנות ליישום החלופות ותכנון של צעדים ליישומן.
 .9הערכת התהליך – הצעת מודל הערכה והערכה רפלקטיבית.
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 .10מסקנות :איזה מסר עיקרי ואילו מסקנות עולים מניתוח כוחות השדה?
 .11דיון :כיצד משתקף הניהול החינוכי ,כמו גם הניהול בתחומים אחרים ,בדילמה
שזוהתה? בססו את טענתכם על הספרות המקצועית.

נספח  :3תבחינים להערכת עמיתים את ההרצאות ב"מיני כנס"
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עדי לוי-ורד

לפרוץ את גבולות ההערכה באקדמיה :הצעת קווים
מנחים להערכת הלמידה
עדי לוי-ורד
תקציר
התעצמותן באקדמיה של גישות ההוראה הפעילה והלמידה הפעילה
מעוררת חשיבה מחודשת על אודות דרכי ההערכה הנהוגות כיום והצורך
לעצבן מחדש .במאמר זה מוצעים חמישה קווים מנחים להערכת הלמידה
ָ
(את אלה אפשר ליישם בעיקר במטלות הערכה מורכבות)( :א) התאמת
אופן ההערכה למטרת ההערכה; (ב) שיתוף הלומדים בתהליך הערכתם;
(ג) הצעת ִמגוון של אפשרויות בחירה ללומדים בתהליך ההערכה; (ד)
הצגת הקריטריונים להערכה (שקיפות); (ה) בחינת איכות ההערכה
(תקפּות ,מהימנות והוגנּות) .קווים מנחים אלה גובשו מתוך למידה עצמית
משמעותית שלי ,הידע הפרקטי בעבודתי כמרצה ,ניסיון עשיר בהערכת
במגוון דרכים והתבססות על ידע תאורטי ומחקרי המוצג
סטודנטים ִ
בספרות המקצועית .המאמר עשוי לסייע בתכנון וביישום של הערכה
מיטבית (רלוונטית ,אותנטית ומאתגרת) ולאפשר לסטודנטים התפתחות
אישית ,לא רק "למידה לשם ציון".
מילות מפתח :הערכה חלופית ,הערכה לשם למידה ,הערכת הישגים ,מטלות
מורכבות ,קווים מנחים להערכה.

מבוא
עניינה של ההוראה הוא פחות במה שהמורים עושים ויותר במה שהם גורמים
לתלמידים לעשות( .פרקינס ,1995 ,עמ' )28
הציטוט שלעיל מדבריו של פרקינס מציג שאלות נוקבות לא רק למורים בבתי הספר,
אלא גם למרצים אשר מופקדים על ההוראה וההערכה של סטודנטים במוסדות להשכלה
גבוהה בישראל .האם אנו יודעים מה גרמנו לסטודנטים שלנו "לעשות"? האם ענייננו
הוא ההוראה עצמה ,או שמא התועלת שהסטודנטים מפיקים מהלמידה בקורס? האם
אנו מקדישים מחשבה למיומנויות אשר ברצוננו שהסטודנטים ירכשו (ואם כן ,כיצד נדע
שהם אכן רכשו אותן)? האם אנו בוחנים את הזיקה שבין אופן ההוראה במהלך הקורס
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לבין אופן הלמידה של הסטודנטים ואופן ההערכה שלהם בסוף הקורס? והאם בדקנו
את משמעות הציונים שאנו מעניקים לסטודנטים בסוף הקורס ,כלומר מה הציונים
האלה משקפים?
הנושא הזה של הערכת הישגים אקדמיים מעסיק מרצים וסטודנטים רבים במוסדות
להשכלה גבוהה ,ולא אחת מובעת אי-נחת מדרכי ההערכה בקורסים (בירנבוים2013 ,א).
בהקשר של הישגים לימודיים באקדמיה "הערכה" היא מושג כללי וגנרי שעניינו מדידה
של תוצאות למידה באמצעות בחינת הידע ,המיומנויות וההבנה של הלומדים (Ulster
 .)University, 2017הערכת הישגים לימודיים ,בדומה להערכות בתחומי חיים אחרים,
אינה מדע מדויק .היא מתאפיינת במידה לא מבוטלת של סובייקטיביות ,ופעמים רבות
משקפת את מערכת הערכים של המעריך; הסיבה העיקרית לכך היא שמדידת ההישגים
אינה ישירה אלא עקיפה – איננו צופים ביכולת עצמה (כמו למשל היכולת המתמטית
של הלומד) אלא שואלים שאלות ,כלומר משתמשים במדד עקיף ליכולת זו (בירנבוים,
.)1997
בשני העשורים האחרונים ,בד בבד עם ההתפתחויות הטכנולוגיות ששינו את חיינו
בתחומים רבים ,התחזקו הגישות החינוכיות והפדגוגיות אשר קוראות לשינוי בדרכי ההוראה,
הלמידה וההערכה .למרות זאת דומה כי המוסדות להשכלה גבוהה קופאים על השמרים
וממשיכים בדפוסי ההערכה המסורתיים .אי-אפשר להתעלם מיתרונותיהם של המבחנים
ככלי הערכה :ביכולתם להעריך בתוך זמן קצר את בקיאותם של סטודנטים רבים בתכנים
רבים ומגוונים ,כמו גם את הידע שלהם בחומר הלימוד בהשוואה לידע של הסטודנטים
האחרים .אולם למבחנים יש גם כמה חסרונות בולטים .בדרך כלל המבחן מבוסס על
בדיקת שינון וזכירה ,והדבר מגביל את יכולתם של הנבחנים לבטא חשיבה יצירתית (חשיבה
"מחוץ לקופסה") (אלמוג ואלמוג .)2016 ,המבחן מתקשה להעריך כישורי למידה וחשיבה
גבוהים (עמר ושחר ,)2007 ,אינטליגנציות מרובות או תפקודים מורכבים הנדרשים בפעילות
הפרקטית (בירנבוים .)1997 ,מבחני הישגים כוללים מספר מצומצם של שאלות ,והזמן
המוקצב לנבחנים כדי לענות עליהן הוא מוגבל .מובן כי אי-אפשר לבדוק את מידת הבקיאות
בחומר שנלמד במשך סמסטר ,או במשך שנה שלמה ,בשעה אחת של בחינה או אפילו בחמש
שעות (מור .)2003 ,המבחן אינו מעריך תהליכי למידה רצופים ,ומידת ההצלחה בו יכולה
להיות מושפעת מגורמים רגשיים וסביבתיים :חרדה ,לחץ ,עייפות ,רעשים ,מצב בריאותי,
לקויות למיניהן ,קשיים בהתארגנות ובניהול זמן וכן הלאה (שם) .לדברי ברוקס וברוקס
( ,)2000את מידת היעילות של סביבת הלמידה קובעים גורמים מורכבים רבים :תוכנית
הלימודים ,המתודולוגיה של ההוראה ,המוטיבציה של התלמידים ,המוכנּות ההתפתחותית
שלהם .לפיכך כל ניסיון להעריך את ידיעותיהם של הלומדים באמצעות מבחני נייר ועיפרון
מגביל בהכרח משמעותית את יכולתם להביע את הידע שלהם.
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אף שקיימת ספרות תאורטית נרחבת למדי בתחום של הערכה חלופית ,באקדמיה
בישראל מידת השימוש בסוג הערכה זה מועטה ביותר .בדרך כלל הציון במבחן בסיום
הסמסטר הוא רכיב מרכזי ,אם לא בלעדי ,בקביעת הציון בקורס (בירנבוים2013 ,ב).
מאכזב אף יותר הוא המצב הקיים במכללות להכשרת מורים בארץ ,מוסדות אשר היו
אמורים להניף את דגל החדשנות בתחום זה .פרסקו ( )2013מצאה כי מרבית מורי
המורים בישראל אינם בקיאים בדרכים חלופיות להערכת לומדים .כך למשל נמצא כי
רק שליש ממורי המורים באחת המכללות הגדולות לחינוך למדו את תחום ההערכה
במסגרת פורמלית (כפיר ,פרסקו ופאול.)2006 ,
לנוכח השימוש הנפוץ באקדמיה במבחנים ובמטלות מסורתיות ,ולנוכח חדירתן
לאקדמיה של גישות מתקדמות בתחומי ההוראה והלמידה (כמו למשל למידה פעילה
ומערבת) ,אין ספק כי נדרש שינוי וחידוש גם בתחום ההערכה .המאמר הנוכחי מנסה
להמשיג את הידע הפרקטי והיישומי הרב שצברתי בעשור האחרון בפעילותי האקדמית,
פעילות אשר כללה הוראת קורסים מגוונים לאוכלוסיות מגוונות (לרבות הוראה
בהשתלמויות של מורים בתחום ההערכה החלופית) .במהלך הקורסים ניסיתי לעמוד
על ההשפעות של דפוסי ההערכה החלופיים על אופן הלמידה של הסטודנטים באותם
הקורסים ,כמו גם על תפיסתם של הסטודנטים את התרומה של דרכי הוראה והערכה
1
מגוונות לאיכות למידתם .המאמר מתבסס על תפיסותיי ,מומחיותי בתחום ההערכה
וניסיוני בשדה החינוכי (הוראה במכללה ובאוניברסיטה) ,ולכן אינו מתיימר להציג
תפיסה נייטרלית ,אובייקטיבית או מחקרית טהורה .יש לציין כי גופים וחוקרים בארץ
ובעולם מצביעים על ִמגוון עקרונות ודרכים לשפר את איכות ההערכה האקדמית .כך
למשל מאמרם של קרליץ ובן-סימון ( )2013מתמקד בדפוסי הערכה התואמים את
גישות ההוראה והלמידה המתקדמות ,גישות שבדרך כלל מצריכות הערכה חלופית.
מטרת המאמר הנוכחי היא להציע קווים מנחים להערכת הלמידה .אלה אמורים
לאפשר למרצים להבנות הערכה מושכלת ומיטבית בקורסים האקדמיים מתוך אמונה
כי יש לשאוף למעורבות רבה יותר של הלומדים בהערכה .על הלומדים לבצע מטלות
רלוונטיות ,אותנטיות ומאתגרות לא רק "בגלל הציון" ,אלא גם כדי ללמוד ולהתפתח.
המאמר כולל שלושה חלקים( :א) גיבוש תשתית מושגית לפיתוח קווים מנחים להערכה;
(ב) תיאור חמשת הקווים המנחים להערכת לומדים (התאמה ,שיתוף ,בחירה ,שקיפות
ואיכות) והצגת דוגמאות ליישומם בשני קורסים אקדמיים; (ג) הצגת סוגיות אחדות
1

אני בעלת תואר שלישי בתחום של הערכת לומדים .כיום אני מכהנת כראש תוכנית ההתמחות
במדידה והערכה בית ספרית במכללה האקדמית בית ברל ,ובד בבד חוקרת ִמגוון של נושאים בתחום
ההערכה (כמו למשל אוריינות מורים בהערכת לומדים ותפיסות באשר להערכת לומדים).
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שעניינן הערכת לומדים באקדמיה .קהל היעד של המאמר הוא מרצים רבים שאינם
בקיאים בתחום ההערכה ,ובעיקר אלה מהם הנוקטים שיטות לימוד חדשניות (כמו
למשל למידה פעילה) .לשם כך המאמר מנסה לקשר בין רעיונות תאורטיים מופשטים
לבין ידע פרקטי בנושא ההערכה ,ידע שצריך להבינו וליישמו.

תשתית מושגית לפיתוח קווים מנחים להערכה
בעשורים האחרונים נצבר ידע תאורטי רב בנושא השינויים הפרדיגמטיים שחלו בתפיסות
ההוראה ,הלמידה וההערכה .לכל תפיסה כזו יש מאפיינים ,עקרונות וכלים המשקפים
את רוחה :הגישות המסורתיות תופסות את הלומד כ"כלי קיבול" פסיבי ואת המורה כזה
הממלא את הכלי בידע ,ואילו הגישות הפוסטמודרניות (אלו מכונות גם גישות חלופיות)
תופסות את הלומד כאקטיבי ,בעל הכוונה עצמית בלמידה ַומבנֶ ה ידע ,ובהתאם לכך
כשותף בתהליכי הלמידה וההערכה שלו (בירנבוים .)1997 ,בהתאם לכך יש שינוי גם
מובנים וסטנדרטיים המתמקדים בהערכת ידע עובדתי
בכלי ההערכהִּ :במקום כלים ְ
שאין עליו עוררין ,קרי מבחנים ,גוברת השכיחות של כלים "פתוחים" יותר אשר נותנים
מענה טוב יותר לשונּות בין הלומדים ומאפשרים להעריך תהליכים ,תפקודים ומיומנויות
המבוססות על שימוש בידע (ולא רק על שינון הידע) .ההחלטה אם להגדיר את ההערכה
כמסורתית או כחלופית מתבססת בין השאר על יכולתן של מטלות ההערכה "לְ דמות"
את המציאות ,על יכולתן למדוד רמות חשיבה גבוהות ,על הזמן הנדרש להכנת התוצר
המוערך ועל מידת המורכבות של מתן הציון (.)Gronlund, 2006
באוד ואחרים ( )Boud et al, 2010הציגו שבעה קווים מנחים להערכה .קווים מנחים
אלה מבוססים על הצורך בהערכה אשר מעצבת את הלמידה (,)formative assessment
מרּבית אם היא
בסטנדרטים להערכה ובחשיבה ביקורתית .יעילות ההערכה תהיה ַ
תהיה פרואקטיבית ,תסייע לשפר את הלמידה ,תיצור מחויבות ושותפות בתהליך של
המורה והסטודנט ,תעמוד במרכז התכנון והפיתוח של הקורס ותשמש להתפתחות
הסגל והמוסד האקדמי .עוד נטען כי על ההערכה להיות מקפת ולייצג נאמנה את הישגיו
ויכולותיו של הסטודנט (שם) .בספר הדרכה אשר חובר באוניברסיטת אלסטר שבצפון
אירלנד ( ,)Ulster University, 2017צוין כי פעולות הערכה תורמות לביסוסם של
הסטנדרטים האקדמיים .לפיכך יש להקפיד לשמור על סטנדרטים של תקפות ,הגינות,
מהימנות ,יכולת הבחנה ,בהירות ושימושיות של תוצאות ההערכות.
שימוש מושכל בפרקטיקות הערכה מבוסס על הבנה ויישום של כמה מושגים,
רעיונות ורכיבים תאורטיים :תוצאות למידה ,הערכה לשם למידה ,מטלות הערכה
מורכבות ,חשיבה רפלקטיבית ,הערכה עצמית והערכת עמיתים ,הערכה מעוגנת נורמה
לעומת הערכה מעוגנת קריטריון ומדדים לבחינת איכות ההערכה (תקפּות ,מהימנות
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
226

עדי לוי-ורד

והוגנּות) .אבני הדרך האלו מהוות את הבסיס המושגי (קונספטואלי) לפיתוח הקווים
המנחים להערכה אשר מוצגים בהמשך המאמר.

תוצאות למידה
עליסה :באיזו דרך ללכת?
השפן :לאן את רוצה להגיע?
עליסה :אני לא יודעת...
השפן :אם את לא יודעת ,אז לא חשוב באיזו דרך תלכי.
על מנת לשמור על סטנדרטים אקדמיים גבוהים יש לדעת לאן פנינו מועדות ולהכיר את
הדרך שתוביל אותנו לשם .עניינו של המושג "תוצאות למידה" ()learning outcomes
הוא כלל הידיעות והמיומנויות שאנו מצפים כי יהיו לסטודנטים בתום תהליך
הלמידה ( .)Bingham, 1999ציפיות אלו מנוסחות כהיגדים המתארים את המאפיינים
המשמעותיים שהסטודנטים נדרשים לרכוש בקורס – ידע ,מיומנויות ,יכולות ,עמדות
וכן הלאה – בהתאם למטרות הלמידה (בירנבוים2013 ,ב) .את ההיגדים האלה יש להציג
ללומדים באופן בהיר ,אופרטיבי ותמציתי .תוצאות למידה אינן מתבטאות רק בתפקודים
קוגניטיביים ,אלא גם בעמדות (כמו למשל שינוי בתפיסה של נושא כלשהו) ,בתפקודים
בין-אישיים (כמו למשל רכישת מיומנויות של עבודה בצוות) ,בתפקודים תוך-אישיים
(מוטיבציה פנימית ,תחושת מסוגלּות עצמית ,משמעת ,התמדה) ובביצוע בפועל (יישום
הנלמד בתחום הרלוונטי) .אם המרצה מעוניין להעריך את תוצאות הלמידה במסגרת
הקורס ,עליו למצוא דרכים למדוד אותן.
תוצאות הלמידה המצופות הן גורם חשוב בקביעת הסילבוס של הקורס ,שכן בהתבסס
עליהן מעוצבים כל רכיבי הקורס :תוכן ,מבנה כללי ,דרכי הוראה והערכה ,לוחות זמנים
ואופן קביעת הציון ( .)Biggs, 2003הגדרת תוצאות הלמידה המצופות מחזקת את הזיקה
בין התכנון ,ההוראה ,הלמידה וההערכה ,כמו גם את הזיקה בין ארבעת התהליכים הללו
לבין ההצלחה בקורס .הגדרה חד-משמעית של תוצאות הלמידה המצופות מסייעת
למרצה בתכנון הקורס ,מאפשרת לסטודנטים לדעת את הציפיות מהם ,מבהירה לראשי
התוכנית (או מסלול הלימודים) את התחומים שקיימת בהם חפיפה בין קורסים ומספקת
למעסיקים ,לוועדות הערכה ולמוסד האקדמי עצמו מידע על אודות הנלמד בקורס .בשנים
האחרונות גברה חשיבותו של המושג "תוצאות למידה רצויות" כחלק מתהליך בולוניה,
תהליך החותר לשיתוף פעולה ולניידות בין מערכות ההשכלה הגבוהה באירופה .תהליך
בולוניה רואה חשיבות רבה בכך שדרכי ההוראה וההערכה בכל קורס יעוצבו בהתאם
לתוצאות הלמידה הרצויות (.)Kennedy, Hyland, & Ryan, 2006
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הערכה לשם למידה (הל"ל)
הערכה לשם למידה ( ,)assessment for learningאו הערכה מעצבת ,היא גישה המאמינה
כי תפקידה של ההערכה הוא שיפור ,קידום ועיצוב תהליכי הלמידה וההוראה .בהתאם
לכך היא מתמקדת לא רק בהערכת התוצר ,אלא גם בהערכת התהליך (בירנבוים ,יועד,
כ"ץ וקימרון .)2004 ,גישה זו שונה במהותה מהגישה "הערכה של הלמידה" (הש"ל) ,או
הערכה מסכמת ,אשר מאמינה כי תפקידה של ההערכה הוא להעריך את תוצרי הלמידה
ולדווח על רמת ההישגים של הלומדים.
יסודותיה של ההל"ל נטועים בגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה (ברוקס וברוקס,
 ;1997קוזולין ועילם .)2003 ,לפי גישה זו ,הלומד יוצר ומיישם את הידע; זהו תהליך פרשני
המתאפיין בחיפוש משמעות לידע הנבנה .בתהליך זה הלומד פעיל ומנווט את למידתו
באמצעות בחינה עצמית מתמדת (בדרך של חשיבה מטה-קוגניטיבית ורפלקטיבית)
ונקיטת אסטרטגיות של למידה וחשיבה .גישת ההל"ל משלימה את גישת הלמידה
הפעילה והמערבת ,שכן הלומד פעיל ומעורב גם בתהליך ההערכה שלו.
לפי בירנבוים ( ,)2007הערכה לשם למידה כוללת שישה שלבים( :א) הגדרת היעדים
(סימון המטרה); (ב) פיתוח כלים מתאימים לאיסוף נתונים על אודות התקדמותו של
ראיות (נתונים); (ד) ניתוח ופירוש
הלומד לקראת המטרה (מיקומו היחסי); (ג) איסוף ָ
הראיות (זיהוי הפער בין הרצוי למצוי); (ה) נקיטת אמצעים מתאימים לצמצום הפער;
של ָ
(ו) הערכת יעילותם של אמצעים אלה .ששת השלבים מבטאים שלושה שלבים מרכזיים:
חשיפת הבנות הלומדים ,פרשנות לביצועי הלומדים ושימוש במידע זה כדי לקדם את
למידתם (בירנבוים2013 ,ב) .בתהליך זה הלומדים יודעים את הציפיות מהם (הן בתחום
של רכישת התכנים ,הן בתחום של המיומנויות הנדרשות) ,ולכן נושאים באחריות ללמידה
ולהכוונתה .במחקרים נמצא כי תהליך הל"ל מיטבי מקדם מיומנויות של חשיבה ופתרון
בעיות (ְ ,)Black & Wiliam, 2006מפתח כישורי הכוונה עצמית בלמידה (& James
 )Pedder, 2006; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006ואף משנה את עמדות התלמידים
והמורים באשר לתהליך הלמידה ותהליך ההערכה (.)Black & Wiliam, 2006
אף שחסידי ההל"ל נוטים לאמץ גישות חלופיות להערכה ,התפיסה הרווחת כיום
מדגישה כי חשוב לשלב בין כלי הערכה מסורתיים לכלי הערכה חלופיים כדי לאפשר
פירוש אינטגרטיבי ובניית פרופיל מקיף ,מייצג ומפורט של הישגי הלומדים (בירנבוים,
 .)Letina, 2015; Nasab, 2015 ;2009הערכה באמצעות כמה כלים (מבחנים ,מטלות
ביצוע ,מטלות חקר ,תלקיטים ,יומני למידה ,הדמיות ,תצפיות ,ראיונות ,בחינות בעל-פה
וכן הלאה) מספקת מענה לשונּות בין הלומדים ולהבדלים ביניהם בדרכי הלמידה ,בסוגי
האינטליגנציות ובהעדפות האישיות.
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מטלות הערכה מורכבות
כלי הערכה משקפים את מהות הגישה החינוכית .כך למשל מבחנים סטנדרטיים
משקפים את הגישה ההתנהגותית ,גישה הרואה את עיקר הלמידה בשינון ובזכירה של
"חומר" שהמורה מעביר ללומד .גישה זו תופסת את תוצרי ההוראה והלמידה כפיסות
מדידות של ידע ושל מיומנויות אשר מסודרות באופן היררכי ,ואין שום ודאות כי יש להן
משמעות וחשיבות ב"מציאות" (בירנבוים .)1997 ,לעומת זאת הגישות הקוגניטיביות,
לרבות הגישה הקונסטרוקטיביסטית ,מעודדות מעורבות פעילה של הלומד בעיצוב
משמעות לחומר הנלמד ודורשות ממנו להפיק תוצרי למידה מורכבים יותר .בהתאם
לכך מטלות הערכה המשקפות גישות חינוכיות מודרניות ופוסטמודרניות (מטלות חקר,
מטלות ביצוע ,הדגמות ,תלקיטים ,יומני למידה וכן הלאה) הן מורכבות יותר .מטלות
אלו בוחנות ִמגוון של תפקודים ומיומנויות חשיבה ,כמו גם את הצגתן בהקשר משמעותי
(Ertmer & Newby, 1993; Janisch, Liu, & Akrofi, 2007; Stiggins, 2007; Tynjälä,
 .)1998פעמים רבות מטלות הערכה מורכבות מתמקדות לא רק בהערכת התוצר ,אלא
גם בהערכת התהליך (.)Letina, 2015
הערכה של מטלת ביצוע היא דוגמה להערכת מטלה מורכבת .במטלה זו הלומדים
נדרשים להשתמש בידע אשר רכשו כדי לפתור בעיה שאזרחים ,צרכנים או בעלי מקצוע
מתמודדים איתה (בירנבוים ;)1997 ,כלי ההערכה מאפשר לבחון את יכולתם של הלומדים
ליישם תוכן לימודי ,יישום המתבטא בהפקת תוצר משמעותי אשר רלוונטי לתחום
המוערך .רוב מטלות הביצוע הן מטלות "מאתגרות" ובעלות ערך ללומד; יש להן ִמגוון
פתרונות ותוצרים אפשריים ,הן מצריכות עבודת צוות ומעודדות העמקה באמצעות דיון
קבוצתי ,הערכת עמיתים ,הערכה עצמית ורפלקציה .על הלומד להשתמש בידע שלו כדי
לפתור בעיות בהקשר נתון ,ולשם כך עליו לגלות מיומנויות חשיבה גבוהות ומיומנויות
המבטאות הבנה פעילה :תכנון ,חיפוש ,העלאת השערות ,חקירה ,איסוף וארגון מידע,
מיזוג בין כמה מקורות מידע ,התבוננות מכמה נקודות מבט ,הסקת מסקנות ,ביקורתיות,
הפקת תוצר ממשי .תוצרי מטלת הביצוע יכולים להיות מגוונים :כתיבת מכתב לאדם או
לבית עסק אשר רלוונטיים לתוכן המטלה ,כתיבת דוח ניסוי ,הכנת מצגת או סרטונים,
הדמיה ממוחשבת (סימולציה) ,הכנת דגם (מודל) ,כתיבת עיתון ,הכנת כרזה או פרסומת,
הפקת תערוכה .מטלת הביצוע מאפשרת לבטא יצירתיות ,חקר ,מיומנויות אישיות ובין-
אישיות ,כישורים אישיים ואינטליגנציות מרובות.
דוגמה נוספת למטלת הערכה מורכבת היא הכנת תלקיט ( .)portfolioתלקיט הוא
תיק עבודות ("בתהליך" או "גמורות") שמטרתו להציג את הידע והיכולות של הסטודנט
בהקשר של החומר אשר נלמד בקורס (אמדור ;1999 ,בירנבוים2013 ,ב) .כלי זה מתאפיין
במגוון משימות .כמו כן הוא עוזר
ביכולתו להציג תהליכים ולתעד את תוצרי הסטודנט ִ
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ללומד לפתח כישורים הנחוצים בלמידה פעילה :הכוונה עצמית ,מסוגלּות עצמית,
הערכה עצמית ,משמעת עצמית ,מוטיבציה פנימית ,התמדה וגמישות (בירנבוים.)1997 ,
התלקיט עשוי לכלול ִמגוון אמצעים המספקים מידע הערכתי :פרויקטים ומטלות ביצוע,
סיכומי מחקרים ומאמרים ,משימות עיוניות ,טיוטות ,שאלונים ,דפי עבודה ,תוצאות
מבחנים ,הערות שנרשמו במהלך מפגשי ההערכה .יש אף המציגים בתלקיט חומרים
"חיצוניים" אשר רלוונטיים (בעיניהם) לתכני הקורס :כתבות שפורסמו בעיתונות ,טורי
דעה ,מחקרים ,קריקטורות ותמונות ,סרטונים ,מפות וכן הלאה .בדרך כלל התלקיט
מאפשר לבטא גם מיומנויות מטה-קוגניטיביות ,וזאת באמצעות עריכת רפלקציות
לחלק מהפריטים שבתלקיט או לתלקיט השלם (שם).

חשיבה רפלקטיבית
גישות הרואות בלומד שותף פעיל בתהליכי הלמידה וההערכה ,תהליכים המתרחשים
תוך כדי מודעּות והכוונה עצמית ,מדגישות את חשיבותן של המיומנויות הרפלקטיביות
עבור הלומד .דיואי הגדיר את החשיבה הרפלקטיבית כ"בחינה פעילה ,עקבית וזהירה
של אמונה או ידע מוכח לאור טענות התומכות בה והסקת מסקנות הנובעות מן הבחינה
הזאת" ( .)Dewey, 1933, p. 9חשיבה רפלקטיבית היא חשיבה על אודות הפעולות,
האמונות ,הטענות ואף החשיבה עצמה (מטה-קוגניציה) .הרפלקציה מתאפיינת בחיפוש
אחר ה"אמת") ,ולפיכך תוכן הרפלקציה נובע
אחר משמעות (ולאו דווקא בחיפוש ַ
ַ
מהעדפה אישית ,מחוויות ,מקשיים ,מאתגרים ,מרעיונות ,מעמדות ומאמונות של הפרט
(בן-פרץ .)1998 ,מרבית המחקרים מצביעים על כך שהחשיבה הרפלקטיבית היא תהליך
הכולל ִמגוון אינטראקציות – הקשבה ,ביקורת ,מחקרִ ,חזרּור ( – )iterationבין הפרט
לבין מחשבותיו ופעולותיו ,אינטראקציות שמטרתן לשנות את המחשבות והפעולות
של הפרט ולשנות אותו עצמו (רןBoud, Keogh, & Walker, 1985; Nguyen, ;2016 ,
.)Fernandez, Karsenti, & Charlin, 2014
ואן מאנן ( )van Manen, 1977מבחין בין סוגי רפלקציות :ברפלקציה טכנית נבחנת
יעילות האמצעים להשגת המטרות ,ברפלקציה פרקטית נבחנות גם המטרות עצמן,
וברפלקציה ביקורתית השיפוט וההערכה מתבססים על שיקולים מוסריים-חברתיים.
החשיבה הרפלקטיבית מאפשרת "לנצל" את החשיבה האינטואיטיבית לקידום הבחנה
וחשיבה מּודעֹות יותר ,כמו גם לגילוי יחס ביקורתי רבה יותר לידע הנרכש (שובל ,נאבל-
הלר ולידור.)2002 ,
חמש מיומנויות הליבה המזוהות עם חשיבה רפלקטיבית הן התבוננות ,תקשורת,
שיפוט (הפעלת שיקול דעת) ,קבלת החלטות ועבודת צוות (Dymoke & Harrison,
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 .)2008; Mirzaei, Phang, & Kashefi, 2014בהקשר של מטלות הערכה דומה כי
המיומנויות המטה-קוגניטיביות העיקריות אשר נדרשות מהמוערך הן תכנון מהלך
הפעולה ,בחירת אסטרטגיה מתאימה לביצוע התוכנית ,נקיטת אסטרטגיות לניתוח
המידע ,הערכת התוצאות שהניבו האסטרטגיות אשר ננקטו ,ובמידת הצורך תיקון
אסטרטגיות לא יעילות או ויתור עליהן (Artzt & Armour-Thomas, 1992; Baker,
 .)1989אפשר לבסס ,לטפח ולהעריך מיומנויות של חשיבה רפלקטיבית באמצעות
ִמגוון כלים :כתיבה ,ציור ,צילום ,כתיבת יומן למידה ,תלקיט ,למידה שיתופית וכן הלאה
(.)Dymoke & Harrison, 2008
מחקרים מראים כי ביצועיהם של לומדים בעלי מודעּות מטה-קוגניטיבית גבוהה
טובים יותר מאלה של לומדים ללא מודעּות כזו (Belski, 2010; Pressley & Ghatala,
 .)1990 ; Soto-Johnson, Cribari, & Wheeler, 2009אפשר לפתח את המיומנויות
המטה-קוגניטיביות ,שכן הן אינן תלויות ביכולת אינטלקטואלית או בידע קודם (Leise
 .)& Beyerlein, 2007; Swanson, 1990רפלקציה כתובה של הלומד לעבודתו היא אחד
הראיות המשמעותיים אשר משמשים להערכת תהליך עבודה (Kline & Ishii,
מסוגי ָ
 .)2008; Soto-Johnson et al., 2009כתיבת רפלקציות ביומן עבודה במהלך כל שלבי
ביצוע המטלה היא כלי רב-עוצמה המאפשר להעריך את איכות הידע שרכש הלומד,
כמו גם את מיומנויותיו הרפלקטיביות (;Birenbaum & Amdur, 1999; Ediger, 2006
.)Hashemi & Mirzaei, 2015
רן ( )2016סקרה חמישה דגמים של הוראה רפלקטיבית בארץ ובעולם ,וזאת תוך כדי
בחינה של יישומיהם בתוכנית להכשרת מורים ובהוראה בכיתה .אף שהדגמים מציינים
את חשיבותה של הרפלקציה בהקניית כישורי חשיבה לסטודנטים ולמרצים ,רן (שם)
מדגישה כי מושג הרפלקציה אינו ברור דיו ברמה הפרקטית .לטענתה ,נדרשים דגמים
בהירים ופשוטים יותר ליישום המושג בשדה החינוכי.

הערכה עצמית והערכת עמיתים
הערכה עצמית ( )self-assessmentוהערכת עמיתים ( )peer assessmentהן רכיב
מרכזי בגישות התופסות את הלומד כפעיל בתהליך הלמידה וכשותף בתהליך ההערכה.
השותפות של הלומד בתהליך ההערכה נובעת מעצם האפשרות לקחת חלק בהערכתו
הראיות והקריטריונים שישמשו
ָ
שלו ,בהערכת עמיתיו ,ולעיתים אף בקביעת סוג
להערכה.
הערכה עצמית היא הערכה ביקורתית של הלומד את ביצועיו ,וזאת תוך כדי חשיבה
מטה-קוגניטיבית המסייעת לו לקדם אסטרטגיות של הכוונה עצמית בלמידה
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(בירנבוים2013 ,ב) .בדרך כלל הערכה עצמית מתבססת על מחוונים המאפשרים ללומד
לבחון את איכות הביצוע ולשפרה .לפי קאליר-מירב וברעם-צברי ( ,)2013אחת הדרכים
היעילות לפיתוח היכולת של סטודנט להעריך את ביצועיו היא לספק לו הזדמנויות
לתרגול הלמידה .הדבר מאפשר לו לזהות את הפער בין תוצאות הלמידה הרצויות (לפי
הקריטריונים שנקבעו) לבין התוצאות בפועל ,וזאת תוך כדי התבוננות פנימית ורפלקציה
אישית לתהליך הביצוע .לשם כך על המרצה לספק לסטודנט הזדמנויות לבקרה עצמית
וכלים לבחון את מידת השגת היעדים.
אחר
הערכת עמיתים היא הערכה ביקורתית של הלומדים את ביצועיו של לומד ֵ
(בירנבוים2013 ,ב) .הערכה כזו תורמת למקבל המשוב ולנותן המשוב ,שכן המעריך
מציג בפני המוערך את נקודות החוזק ואת הנקודות המצריכות שיפור בביצוע המטלה
המוערכת .גם בהערכת עמיתים חשוב מאוד להתבסס על מחוון הכולל קריטריונים ברורים
ומדידים להערכת הביצוע .הערכה כזו מסייעת ללמידה של תחומי תוכן רבים במוסדות
להשכלה גבוהה ,והיא עשויה לספק למרצה נקודת מבט נוספת בידע ובמיומנויות
של הסטודנטים (קאליר-מירב וברעם-צברי .)2013 ,תרומתה של הערכת עמיתים
לסטודנטים היא בעצם חשיפתם לתוצרי למידה של סטודנטים אחרים וב"הפנמה" של
הקריטריונים להצלחה .בהקשר הזה יש לציין שבהערכת עמיתים המעורבות הרגשית
של המעריכים נמוכה יותר מאשר בהערכה עצמית (בירנבוים2013 ,ב).
מחקרים הצביעו על כך שהערכה עצמית של הלומד יעילה יותר מהערכה של גורם
חיצוני את הלומד ( .)Black & Wiliam, 1998עוד נמצא כי הערכה עצמית משפרת
את המוטיבציה הפנימית של הלומד ,את תחושת המסוגלּות העצמית ויכולות מטה-
קוגניטיביות הנדרשות להכוונה עצמית של הלמידה ( .)Harlen, 2006השפעות דומות
נמצאו גם להערכה של הלומדים את עמיתיהם (.)Boud, Cohen, & Sampson, 1999

הערכה מעוגנת נורמה לעומת הערכה מעוגנת קריטריון
בדרך כלל הבחירה בדפוס הערכה כזה או אחר תלויה בהחלטת המרצה המעריך ,אך
לעיתים היא מושפעת מהמדיניות ומהתפיסות המוסדיות .דוגמה להשפעה זו היא שיטת
מתן הציונים לסטודנטים :האם המוסד האקדמי מצפה להתפלגות נורמלית של הציונים
בקורס (למשל שהציון הממוצע יהיה  ?)80או שמא הוא חותר לכך שכל סטודנט אשר
מסיים ללמוד בקורס ,ישלים בהצלחה מרובה את הביצוע של משימות שמשמעותן רבה
להכשרתו בתחום הנלמד? הדוגמה שלעיל משקפת את ההבדל בין הערכה מעוגנת
נורמה ( )NRA: Norm-Referenced Assessmentלהערכה מעוגנת קריטריון (CRA:
 .)Criterion-Referenced Assessmentבהערכה מעוגנת נורמה ההישגים של כל
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סטודנט מוערכים בהשוואה להישגי הסטודנטים האחרים באותה המטלה (Nitko,

 .)2004לעומת זאת בהערכה מעוגנת קריטריון ההישגים של כל סטודנט מוערכים לפי
קריטריונים מוחלטים וידועים של מצוינות (תוצאות למידה ,תקנים מקצועיים וכן
הלאה) ,ואין קשר בין הערכה זו לבין ההערכה של הישגי הסטודנטים האחרים (Brown,
.)1988; Harvey, 2004
להערכה מעוגנת קריטריון יש כמה יתרונות (בירנבוים .)1997 ,ראשית ,יש הגדרה
ברורה של התקנים והביצועים הנדרשים ,ואלה ידועים גם לסטודנטים .שנית ,הציונים
"מפורשים" בהתאם ליעדי ההוראה ולתוצאות הלמידה ,כלומר קיימת זיקה בין ההוראה
והלמידה לבין ההערכה .שלישית ,ההתמקדות היא בהשגת יעדי ההוראה :אם ההוראה
טובה ,והסטודנטים "משקיעים בלמידה" ,ההישגים יהיו גבוהים .מהגישה הזו עולה
שסיוע של סטודנט אחד לסטודנט אחר אינו פוגע בהצלחה של מי משניהם ,והדבר
מעודד שיתוף פעולה בלמידה .גישה זו גם מעודדת את סגל ההוראה לנסות להקנות לכל
הלומדים (לרבות למתקשים בלמידה) מיומנות בתפקודים ובידע שהוגדרו כמשמעותיים
בתחום המוערך .עם זאת ,יש לציין כי קביעת תקנים לכל רמת ביצוע היא משימה קשה
אשר מחייבת את המרצה המעריך להקדיש לה זמן רב.
יתרונות וחסרונות יש גם להערכה מעוגנת נורמה .בגישה זו אין צורך "לקבוע מראש"
תקנים לכל רמת ביצוע :הציון מאפשר לדעת את מיקומו היחסי של כל סטודנט בקבוצה,
ובהתאם לו אפשר לתגמל את המצטיינים .עם זאת ,בגישה זו הציון של הסטודנט תלוי
ברמת הביצוע של עמיתיו ,ולכן קשה לפרש את הציונים ללא מידע על אודות רמת
הקבוצה .כיוון שהציונים של חלק מהסטודנטים נמוכים ,והציונים של חלק מהסטודנטים
גבוהים ,גוברת התחרותיות בין הלומדים .כמו כן בהערכה המתבססת על הגישה הזו
יש סטודנטים אשר מקבלים ציון "עובר" ( )60בקורס ,וזאת אף שאינם בקיאים במידה
מספקת במיומנויות או בידע המהותי הנדרשים בתחום המוערך.

תקפּות ,מהימנות והוגנּות ההערכה
תקפּות ומהימנות הן קריטריונים להערכת איכותם של כלי המדידה; בהקשר של הערכת
הישגים הּכַ וונה היא לאיכותם של הכלים המשמשים להערכת הישגיהם של הסטודנטים
בקורס .תקפּות ההערכה מבטאת את מידת ההצלחה של השימוש בכלי ההערכה ללמוד
על אודות תוצאות הלמידה הנבחנת (ואת מידת הנאותּות של המסקנות והפעולות שנגזרו
מהציונים) ,ואילו מהימנות ההערכה עוסקת במידת הדיוק של ההערכה (בירנבוים,
2013ב) .קיימות שיטות מגוונות לבדיקת תקפּות ומהימנות ההערכה :חלקן מבוססות
על חישובים סטטיסטיים (אלפא של קרונבך ,ניתוח גורמים וכן הלאה) ,חלקן מבוססות
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על בחינת מידת ההסכמה בין השופטים אשר מעריכים את העבודות ,חלקן מבוססות
על הספרות המקצועית ועל דעתם של מומחים ,וחלקן מבוססות על בדיקת איכותו של
המחוון המשמש להערכת המבחן או המטלה .איכות המבחן נמדדת גם באיכות הניסוח
של פריטיו ובמידת התאמתו למטרות המבחן ,לתוכן הנלמד ,לאוכלוסיית היעד וכן הלאה.
הבטחת תקפותו ומהימנותו של כלי ההערכה מובילה לצמצום מידת הסובייקטיביות
שבהערכה .הדבר בולט במשימות "פתוחות" (כמו למשל שאלות פתוחות במבחנים)
ובמטלות מורכבות (הערכתן של אלו מוגדרת כהערכה חלופית) .חשיבותו של המחוון
היא במתן האפשרות להעריך את המטלה באמצעות מערכת קריטריונים מּובנֵ ית,
מערכת המבהירה את מאפייני הביצוע בכל רמת איכות (.)Goodrich, 1997
לא פעם קיים קשר בין הוגנּות ההערכה לבין מידת התקפּות והמהימנות של ההערכה.
ביטוי מרכזי לחוסר הוגנּות הוא הערכה מקרית – בחירת השאלות שבמבחן באופן
שרירותי ,לא שיטתי וללא התחשבות במשקלן היחסי בחומר הלימוד .במצב עניינים
כזה הסטודנטים חשים כי הצלחתם במבחן תלויה במזל יותר מאשר במאמצים שהם
הקדישו ללמידה לקראתו (מור .)2003 ,ביטויים נוספים לחוסר הוגנּות של ההערכה הם
ניסוח לא ברור של השאלות ,אי-ציון מספר הנקודות אשר ניתן לכל שאלה ,הקצאת זמן
מועט מדי לכתיבת התשובות לשאלות במבחן ,תוצאות שאינן משקפות את הידע ואת
היכולת של הסטודנט במקצוע (בירנבוים2013 ,א; לוי-ורד.)2013 ,

הצעת קווים מנחים להערכת לומדים
בחלק זה מוצגים חמישה קווים מנחים להערכת לומדים .קווים מנחים אלה משלבים
בין הידע התאורטי והמחקרי אשר הוצג לעיל ,לבין תובנות שמקורן בהתנסותי האישית
ובבחינת ִמגוון של דפוסי הערכה בקורסים אקדמיים .על מנת להדגים את אפשרויות
היישום של הקווים המנחים נסקרים שני קורסים מדגימים:
 הקורס המדגים הראשון (ראו פירוט בנספח א' בסוף המאמר) עוסק בהערכת תוכניותופרויקטים חינוכיים ,והוא נלמד כחלק מהלימודים לתואר שני בתכנון לימודים והערכה.
בסיום הקורס הזה כל סטודנט נדרש להגיש תלקיט של מטלות הערכה חלופית שהוכנו
במהלך הקורס.
 הקורס המדגים השני (ראו פירוט בנספח ב' בסוף המאמר) עוסק בהערכת לומדים,והוא נלמד כחלק מהלימודים לתעודת הוראה .בקורס הזה מוערכת מטלת ביצוע (אחד
הכלים המרכזיים בהערכה חלופית) שהסטודנטים נדרשו לפתח במהלך חלקו השני של
הקורס ולהציג בפני עמיתיהם בסוף הקורס .בחלקו הראשון של הקורס הסטודנטים
התבקשו לחבר פריטי מבחן (שאלות) ולנתח מבחן קודם בתחום הוראתם.
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הבחירה בשני קורסים המדגימים שימוש במטלות הערכה מורכבות ,נבעה מהרצון
להתמקד בדפוס הערכה אשר עשוי להוות חלופה למבחן בקורס אקדמי .דפוס הערכה
זה מתאים בעיקר לקורסים שמיושמות בהם שיטות הוראה ולמידה מתקדמות ,כמו
למשל למידה פעילה.
קו מנחה ראשון :התאמת כלי ההערכה ,דפוס ההערכה וכמות המטלות למטרות
ההערכה
העיקרון הראשון והמהותי ביותר הוא התאמת אופן ההערכה למטרותיה ולתוצאות
הלמידה הרצויות .עוד בשלב הראשוני של גיבוש תכני הקורס ,הסילבוס ושיטת ההוראה,
נדרשת חשיבה מעמיקה בנושא הידע והמיומנויות שאנו מצפים כי הסטודנטים ירכשו
בקורס ,לרבות בחירת הדרך המאפשרת להעריך זאת בצורה הטובה ביותר .בשלב של
תכנון הקורס יש לקבוע גם את כמות המטלות בקורס והיקפן ,את מועד ביצוע המטלות
(רק בסוף תהליך הלמידה בקורס או גם במהלכו?) ואת החלק היחסי של כל מטלה
בקביעת הציון הסופי.
א .בחירת כלי ההערכה
כפי שצוין לעיל ,יש חשיבות מכרעת להתאמת כלי ההערכה למטרות ההערכה .ההערכה
נועדה לאפשר למרצה לבחון את מידת הצלחתו של הסטודנט לעמוד בדרישות ממנו
ואת איכות ביצועיו ,כמו גם לקבל משוב על ההוראה .הבחנה אפשרית בהקשר הזה היא
בין הערכות שמטרתן לבחון ידע לבין הערכות שמטרתן לבחון יישום של ידע ושימוש בו.
בקורסים המבוססים בעיקר על הקניית ידע תאורטי ועובדתי ,קורסים שעניינם של
תוצרי הלמידה בהם הוא מיומנויות חשיבה נמוכות (רכישת בקיאות בידע הנלמד והבנה
בסיסית של התכנים הנלמדים) ,מרבים לראות בשימוש במבחנים הסטנדרטיים דרך
ראויה להשגת מטרות ההערכה .אולם בעידן הנוכחי הקורסים אינם שואפים להקנות
(ולהעריך) מיומנויות חשיבה נמוכות וחד-ממדיות בלבד ,ולכן דומה כי שיטות ההערכה
המסורתיות אינן מספקות תשובה הולמת לשאלה בדבר אופן ההערכה הרצוי במרבית
הקורסים האקדמיים .בקורסים שעניינם של תוצרי הלמידה בהם הוא מיומנויות
חשיבה גבוהות (יישום ברמה גבוהה ,ביצוע סינתזה או אנליזה ,הערכת דבר מה ,בניית
טיעונים) ,מתאימים יותר כלי הערכה חלופיים המאפשרים בחינת מטלות מורכבות:
מטלות חקר ,מטלות ביצוע ,תלקיטים ,פרויקטים ,יומני למידה ,הדמיות (סימולציות),
בניית דגמים ,הצגת שאלות המבטאות רמת חשיבה גבוהה וכן הלאה .הקורס המדגים
הראשון והקורס המדגים השני מאפשרים זאת ,שכן היכולות וההישגים של הסטודנטים
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אשר לומדים בקורסים האלה מוערכים באמצעות ִמגוון של כלים חלופיים :2בניית מפת
מושגים ,פיתוח מטלת ביצוע ,ניתוח ביקורתי של דוח הערכה או טופס מבחן ,הצגת
שאלה מרכזית העולה מתוך טקסט ,חיבור שאלות מבחן ,רפלקציה אישית והצגת תוצר
להערכת עמיתים .כלי הערכה אלה הם "פתוחים" למדי ,רלוונטיים ללמידה (משלבים
במגוון של מיומנויות
בין עולם התוכן הנלמד לבין עולמו של הסטודנט) ,מצריכים שימוש ִ
חשיבה גבוהות ,מתמקדים בשימוש בידע המסייע להפיק ידע ותוצרים חדשים ,נותנים
ביטוי לאינטליגנציות מרובות ,מאפשרים ביטוי אישי ויצירתיות ,ולעיתים קרובות אף
מצריכים עבודת צוות .מחשבה רבה מוקדשת להכנת משימות שיעודדו למידה פעילה
ומערבת הנובעת מעניין ,סקרנות ,אתגר ,מוטיבציה והנאה של הסטודנטים .הלמידה
הפעילה משתקפת בביצוע המטלה ,שכן הסטודנטים עצמם הם אלה אשר מובילים
ומניעים את התהליך ,מתכננים ,מחפשים מידע ,מתלבטים באשר לאסטרטגיות
ופתרונות אפשריים ,בוחנים את יעילותן ותרומתן של דרכים אפשריות לביצוע המשימה,
אוספים נתונים ,מנתחים אותם ,מתנסים ביתרונות ובאתגרים של עבודת צוות ומפיקים
תוצר רלוונטי ומשמעותי (תוצר עיוני או אובייקט מוחשי) .כל זאת נעשה תוך כדי
בקרה עצמית או קבוצתית מתמדת של מידת ההתאמה בין הביצוע בפועל לבין הנדרש
במסגרת המשימה .בקרה זו מתקיימת במשך כל התהליך ,ובדרך כלל היא מתבססת על
מחוון הערכה שמחולק לסטודנטים מבעוד מועד (יחד עם ההנחיות להכנת המשימה).
יש לציין כי פעמים רבות נקבעות לקורסים מטרות ותוצאות למידה רצויות המצריכות
שינון של הידע הנלמד וזכירתו ,כמו גם יישום של הידע הזה .במקרים כאלה מומלץ
לשלב בין שני סוגי ההערכה ,כלומר להעריך את הרכיבים התאורטיים באמצעות כלים
מסורתיים (מבחנים או בחנים) ואת הרכיבים היישומיים באמצעות כלי הערכה חלופיים.
ב .בחירת דפוס ההערכה
בד בבד עם בחירת כלי ההערכה עלינו לקבוע את אופן קביעת הציון ,כלומר להחליט אם
להעריך בהתבסס על נורמה או בהתבסס על קריטריון .אם חשוב לנו לדרג את הלומדים
בהתאם להישגיהם ,וזאת ללא בחירת תפקוד ספציפי כלשהו (קוגניטיבי או התנהגותי)
אשר יהווה קריטריון לעמידה בתנאי הקורס (פרט לקבלת ציון "עובר") ,אזי הערכה
מעוגנת נורמה היא דפוס ההערכה המתאים ביותר למטרה זו .אולם אם דרישות הקורס
מחייבות עמידה בתקנים ,או רכישת מיומנויות רלוונטיות שעל כל סטודנט להיות בקיא
בהן ,אזי נעדיף להשתמש בהערכה מעוגנת קריטריון .בעת שמשתמשים בהערכה
2

אף שהמאמר הנוכחי מציג מאפיינים של כלי הערכה חלופיים ,לפני השימוש בכלים אלה מומלץ
ללמוד היטב את דרכי הבנייה שלהם והשימוש בהם.
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מעוגנת קריטריון ,ובפרט אם הערכה זו קובעת את הציון הכללי בקורס ,יש להתחשב
בסטודנטים אשר מתקשים לעמוד בקריטריון ולאפשר להם לשפר את הציון .כך למשל
אפשר לקיים שיחת משוב עם הסטודנט ולהציג לו את נקודות החוזק ואת הנקודות
אשר מצריכות שיפור ותיקון .בחירה באפשרות הזו משקפת את הגישה של הערכה לשם
למידה ,והיא דומה לאופן ההערכה של עבודת דוקטורט :בפרק הזמן שבין סיום כתיבת
הטיוטה הסופית הראשונה לבין אישור העבודה וקבלת התואר יש תהליך מתמיד של
שיפור ותיקון אשר אינו מבוסס על ציונים ,אלא על משוב חיצוני החותר להשגת מצוינות
אקדמית (לפי הקריטריון שנקבע).
אופן ההערכה בשני הקורסים המדגימים משלב בין הערכה מעוגנת קריטריון להערכה
מעוגנת נורמה .בקורס הראשון נדרש ציון "עובר" בכל אחת ממשימות הקורס – דפוס
הערכה המשקף את הצורך לעמוד בדרישת סף (קריטריון) בכל משימה אשר מייצגת את
אחד הנושאים המרכזיים הנלמדים בקורס .בקורס השני שתיים מהמשימות (ניתוח מבחן
ופיתוח מטלת ביצוע) הוערכו בציונים נורמטיביים בהתבסס על מחוון ,ושתי משימות
אחרות (חיבור שאלות מבחן והצגת מטלת הביצוע בפני העמיתים) הוערכו באמצעות
בחינת עמידתם של הסטודנטים בכמה קריטריונים שהוגדרו מראש (כלומר סטודנטים
המרּבי בשתי המשימות הללו).
שעמדו בקריטריונים ,קיבלו את הציון ַ

קו מנחה שני :חתירה לשיתוף הלומדים בתהליך הערכתם
שיתוף הלומדים בתהליך הערכתם הוא אחד המאפיינים החשובים של הערכה לשם
למידה ,גישה שמטרתה לקדם למידה משמעותית ומעמיקה .כמו כן קיימת זיקה ישירה
בין שיתופם של הלומדים בתהליך הערכתם לבין למידה פעילה ומערבת ,שכן למידה
כזו מאפשרת מעורבות פעילה של הלומדים בתהליך ההערכה .שיתוף מעין זה יכול
להתקיים בכל אחד מהשלבים של תהליך ההערכה:
א .דיון משותף (מרצה וסטודנטים) ברציונל ההערכה.
ב .בחירה משותפת של סוגי המטלות אשר ישמשו להערכת הסטודנט ,ולעיתים אף
פיתוח משותף של המטלות (כמו למשל בניית מבחן המבוסס – במידה כזו או אחרת –
על שאלות שחיברו הסטודנטים).
ג .קביעת משותפת של קריטריונים ובנייה משותפת של מחוונים להערכת המטלות.
ד .הערכה בפועל של התוצרים באמצעות הערכה עצמית או הערכת עמיתים (בד בבד עם
הערכת המרצה או כשלב מקדים לה).
ה .דיון משותף במסקנות ובהשלכות של ההערכה.
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מידת השיתוף של הלומדים בהערכתם תלויה במרצה .ככל שהסטודנטים ישותפו
בשלבים רבים יותר של תהליך תכנון הקורס ,הם יחושו אחריות גדולה ללמידה ולהערכה
ויהיו פעילים ומעורבים יותר בהן .שיתוף הסטודנטים בתהליך ההערכה גם תורם לפיתוח
יכולת החשיבה הרפלקטיבית; יכולת זו מאפשרת להם לאמת רעיונות ופתרונות ,לבחון
את ביצועיהם במשך התהליך ,לשפר את האסטרטגיות ודרכי הפעולה אשר נקטו
ולהבנות מחדש את הידע .לומדים המעורבים בבניית הערכתם נדרשים לבחון את
השאלות הבאות :מהי למידה? מה הם יעדיה? אילו תהליכים נדרשים לצורך הלמידה?
מה הם הקריטריונים להצלחה? מהו הפער בין התוצר הנדרש לבין התוצר שהם או
עמיתיהם הציגו? וכיצד אפשר לצמצם את הפער הזה?
אווירת השיתוף בתהליך הערכה מעין זה מעודדת את הלומדים לחשוף בפני אחרים
את תהליכי החשיבה ואת הידע שלהם .באווירה כזו "טעות" אינה נתפסת כדבר שלילי,
אלא כהזדמנות ללמידה ולצמיחה; תפיסה זו עשויה להפחית את הלחץ והחרדה הנלווים
להערכה .הדגשת ערך השיתופיות בגישה זו מנוגדת להדגשת ערך התחרותיות בשיטות
ההערכה ה"נורמטיביות".
מחקרים מצביעים על כך ששיתוף הלומד בתהליך הערכתו מסייע בפיתוח רמות
חשיבה גבוהות ( )Harlen, 2006ומביא לעלייה בהישגיו האקדמיים (בירנבוים.)1997 ,
נמצא כי שביעות הרצון של הסטודנטים מההערכה עולה באופן מובהק עם העלייה
במידת השיתוף שלהם בתהליך (לוי-ורד .)2013 ,ייתכן כי הדבר נובע מהתמקדותם של
הסטודנטים בהוגנּות ההערכה ,שכן בעקבות מעורבותם בהערכה הם תופסים אותה
כהוגנת יותר וככזאת המשקפת נאמנה את יכולותיהם.
בכל אחד משני הקורסים המדגימים מיושם העיקרון של שיתוף בהערכה .בקורס
המדגים הראשון הוערכו הסטודנטים גם על סמך רפלקציה אישית שלהם (בכתב)
לתהליך הלמידה בקורס – הם התבקשו לענות על חמש לפחות מתוך עשר שאלות
רפלקטיביות מנחות שהוצגו להם 3.השאלות התמקדו בעיקר בתיאור החוויות ,הקשיים,
האתגרים והתובנות של הסטודנטים בתהליך הלמידה .הרפלקציות לא רק אפשרו
לסטודנטים התבוננות פנימית בתהליכים שהם חוו ,אלא גם סיפקו לי (המרצה בקורס)
משוב משמעותי המאפשר לשפר את תכנון הקורס ופיתוחו .סטודנטים שהשיבו על
3

השאלות עסקו בנושאים הבאים :קשיים ואתגרים שהסטודנטים חוו בתהליך הלמידה ,תובנות
עצמיות שעניינן תהליך הלמידה ואופן הלמידה של הסטודנטים ,הצלחות או הפתעות שהסטודנטים
חוו בתהליך הלמידה ,הפער בין המקום שהם היו בו בתחילת הקורס למקום שהם נמצאים בו בסוף
הקורס ,תפיסות או עמדות שהשתנו בעקבות הלמידה בקורס ,הערכה של עבודת הצוות בביצוע
המשימות הקבוצתיות ושל התפקוד האישי בתוך הצוות ,דברים שבמבט לאחור הסטודנטים היו
משנים או עושים אחרת ,הצעות לשיפור הקורס וההוראה בו.
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חמש שאלות לפחות ועמדו בדרישות (אורך התשובה הנדרש הוא חצי עמוד עד עמוד),
המרּבי במשימה זו.
קיבלו את הציון ַ
בקורס המדגים השני הסטודנטים היו שותפים לגיבוש הקריטריונים להערכת מטלת
הביצוע שהם התבקשו לפתח במסגרת הקורס .בניית המחוון נעשתה במהלך השיעור,
וזאת לאחר שהסטודנטים קיבלו את ההנחיות להכנת המטלה והתבקשו להציע רעיונות
למדדים ולקריטריונים המאפשרים להעריכה .בהתבסס על הרעיונות שהוצעו ועל
חשוב לציין כי דיון משותף עם הסטודנטים באשר לרציונל של ההערכה התקיים
בתחילתם של שני הקורסים המדגימים .כמו כן יש לציין שהערכת הסטודנט את למידתו
או את למידת עמיתיו אינה בהכרח באמצעות מתן ציון מספרי ,אלא יכולה להיות
מילולית ולעסוק בנקודות החוזק ,בנקודות החולשה המצריכות שיפור ובהצעת דרכים
אפשריות לשיפור תוצרי הלמידה.

קו מנחה שלישי :גיבוש הערכה המזמנת לסטודנט אפשרויות בחירה
מנקודת מבטו של הסטודנט ,יש חשיבות רבה לרכיב הבחירה בתהליך ההערכה .הבחירה
מאפשרת להעצים את נקודות החוזק של הסטודנט ולמזער את נקודות החולשה שלו,
ולכן פעמים רבות הסטודנטים תופסים את אפשרות הבחירה כמשמעותית להצלחתם.
מתן אפשרות בחירה מגביר את המעורבות של הסטודנט בלמידתו ובהערכתו ,ובדרך
כלל מגביר גם את המוטיבציה שלו ללמוד .מנקודת מבטו של המרצה ,חשוב להכיר
במשמעות של אפשרות הבחירה עבור הסטודנטים ולמצוא את הדרך המתאימה
והמקצועית ביותר לאפשר זאת .להלן רעיונות לשתי דרכים ליישום העיקרון הזה:
א .בחירה של הסטודנטים בנושא שהמטלה תעסוק בו – אם המטלה היא עבודה (עיונית,
ביצועית או עבודת חקר) ,אפשר להתיר לסטודנטים לבחור את נושא העבודה (מתוך
כמה נושאים שהגדיר המרצה ,או כאלה שיציעו הסטודנטים) .הבחירה יכולה להיות
כיתתית או אישית (בהתאם להחלטת המרצה) .לבחירה הזו עשויה להיות משמעות
רבה ללומד בכמה היבטים :הרלוונטיות של המטלה עבורו ,קבלת אחריות שלו ללמידה,
תחושת החיבור הרגשי שלו לנושא ,העניין וההנאה שהוא מפיק מהנושא ומידת ההשקעה
שלו בהכנת המטלה .באחת המשימות בקורס המדגים הראשון הסטודנטים נדרשו
לחבר שאלות להערכת תוכנית חינוכית; ניתנה להם אפשרות לבחור תוכנית קיימת
אשר מעניינת אותם ולחבר את השאלות להערכתה .בקורס המדגים השני הסטודנטים
התבקשו לבחור טופס מבחן (כדי לנתחו) בהתאם למידת העניין שלהם בנושא ובתחום
ההוראה שהמבחן עסק בהם .במטלה המרכזית בקורס המדגים השני הסטודנטים
התבקשו להכין מטלת ביצוע לתלמידים .נושא המטלה ומטרתה ,התכנים והמיומנויות
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אשר מוערכים באמצעותה ,אוכלוסיית התלמידים שהמטלה מיועדת להם ,דרך הצגתה
של המטלה לסטודנטים האחרים ולתלמידים – כל אלה היו נתונים להחלטתם ולשיקול
דעתם של הסטודנטים .מעניין לציין כי הסטודנטים בחרו בדרכים מעניינות ומקוריות
להצגת מטלות הביצוע שפיתחו ,לרבות שיתוף פעיל של עמיתיהם בעת הצגת המטלות.
דפוס נוסף של בחירת התוכן הוא חיבור השאלות עצמן .כך למשל באחת המשימות
בקורס המדגים הראשון הסטודנטים נדרשו לנסח שאלה מרכזית העולה מתוך פרק
קריאה נתון ולענות עליה.
ב .בחירה של הסטודנטים ברכיבים של המטלה או במטלות עצמן – בקורסים רבים ,כמו
למשל קורסים מקוונים (שכיחותם של אלה באקדמיה עלתה מאוד בשנים האחרונות)
וקורסים המצריכים תרגול שוטף ,קיים מספר רב של משימות במהלך הקורס (בחלק
מהקורסים המקוונים יש משימת הגשה בסוף כל שיעור ,כלומר לא פחות מ 14-משימות
הערכה בקורס סמסטריאלי אחד) .במקרים כאלה כדאי לאפשר לסטודנטים להכין רק
חלק מהמשימות (למשל  8מתוך  ,)14לפי בחירתם .בחירה זו מסייעת לסטודנטים – הן
בהיבט של הכנת משימות שהם בקיאים בהן יותר ,הן בהיבט של מועדי ביצוע המשימות
(למשימות שונות יש מועדי הגשה שונים ,ואפשרות הבחירה יכולה לסייע לסטודנט
בתקופות עמוסות במהלך הקורס).

קו מנחה רביעי :שקיפות של הקריטריונים להערכת הסטודנט
השקיפות חשובה בכל תחום בחיינו ,אולם בתחום ההערכה יש לה חשיבות עליונה לנוכח
הרגשות השליליים שהערכה מעוררת בקרב הלומדים (לחץ ,חרדה ,ציפיות ,תסכול וכן
הלאה) .השקיפות מגבירה את המודעּות להערכה ואת תחושת הביטחון בעתיד לבוא.
היא אף מאפשרת לסטודנט לתכנן את למידתו ולהיות פעיל ומעורב ,וזאת בניגוד
לתחושות ה"הפתעה" ,אי-הידיעה וחוסר האונים אשר מלוות סטודנטים רבים בהקשר
מרּבית מומלץ לפעול בדרכים הבאות:
של הערכה .על מנת שהשקיפות תהיה ַ
א .הצגה ברורה וראויה של אופן ההערכה בסילבוס של הקורס
ראשית ,יש לציין את אופי המטלות ,את משקלן בציון הסופי ואת מועד הגשתן .שנית,
יש לציין את אופן הבחירה (אם יש בחירה) .שלישית ,יש לציין אם את המטלות יש להכין
לבד או בקבוצות; אם נדרשת עבודת צוות ,יש לציין את גודל הקבוצה הנדרשת .כמו כן יש
להגדיר קריטריונים נוספים להערכה (אם קיימים כאלה) :נוכחות בשיעורים ,השתתפות
פעילה בכיתה ,השתתפות בפורומים וכן הלאה.
ב .חלוקת מחווני הערכה במטלות "פתוחות" או "מורכבות" (עבודות עיוניות ,מטלות
ביצוע וחקר ,תלקיטים)
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המחוונים נדרשים כדי להגדיר כראוי את הקריטריונים להערכת הסטודנטים ,ולעיתים
אף את איכות הביצוע הנדרשת (במקרה כזה המחוונים מגדירים את איכות הביצוע בכמה
רמות איכות) .שקיפות זו נדרשת בעיקר לנוכח הסובייקטיביות של ההערכה במטלות
מסוג זה ,סובייקטיביות המאפשרת לכל מרצה להגדיר קריטריונים אחרים להערכה
(של אותה המטלה) .על מנת שהסטודנט יתאים את הביצוע לציפיותיו של המרצה ,עליו
להיעזר במחוון במהלך שלבי הביצוע; לפיכך הוא צריך לקבל את המחוון יחד עם ההנחיות
לעבודה .בשני הקורסים המדגימים חולקו לסטודנטים בו-זמנית ההנחיות למשימה
(בכתב) ומחוון ההערכה .הסטודנטים גם קיבלו הסבר מילולי למשימה כדי לוודא
שהבינו את הנדרש מהם .צירוף המחוון להנחיות יוצר שקיפות מלאה של הקריטריונים
להערכת המטלות .חשוב לציין כי השקיפות אינה פוגעת באיכות ההערכה ,אלא מגבירה
את מידת ההוגנּות שלה :המהימנות ,התקפּות והיכולת להבחין בין סטודנטים הנבדלים
זה מזה ברמת הבקיאות לא אמורות להיפגע מהפעולות להבטחת שקיפות.

קו מנחה חמישי :הקפדה על איכות כלי ההערכה והממצאים המופקים מהם
תשומת לב רבה יש להקדיש לבקרת איכותם של הכלים המשמשים להערכת
הסטודנטים .כפי שתואר בחלקו הראשון של המאמר ,תקפּות ומהימנות הן המדדים
המרכזיים המשמשים לבחינת איכותם של כלי ההערכה .אולם האיכות מוערכת גם
באמצעות בחינת הצלחתם של הממצאים (ההישגים במבחן) להיות רלוונטיים ולתרום
ללמידת הסטודנטים ולשיפור ההוראה בקורס ,כמו גם לפי מידת ההוגנּות שהסטודנטים
מייחסים להערכה.
הערכת האיכות של מטלה מורכבת צריכה להתבסס בעיקר על בדיקת המחוון
שפּותח להערכת המטלה ,וזאת תוך כדי בחינה של מידת ההתאמה שבין מטרות
ההערכה לבין הקריטריונים המשמשים להערכת המטלה .אם למשל הוגדרו הן מטרות
קוגניטיביות והן מטרות רגשיות ,הדבר יתבטא גם בקריטריונים המשמשים להערכה.
כמו כן חשוב לבחון את מידת ההתאמה שבין תוצאות הלמידה הרצויות לבין מטרות
ההערכה.
בבדיקת המחוון יש לבחון את בהירות הניסוחים אשר מגדירים את הקריטריונים
ואת איכות הביצוע ,שכן ניסוחים בהירים יאפשרו למרצה ולסטודנט להשתמש במחוון
ביעילות .כמו כן חשוב שהמחוון יאפשר להבחין בין תוצרים הנבדלים באיכותם ולקבוע
את הציון של הסטודנט בכל חלק של המטלה (לפי הקריטריון) .בדומה להערכה של
מהימנות הציונים לתשובות פתוחות במבחנים ,במטלות הערכה מורכבות כדאי לבחון
אם מעריכים שונים מעניקים ציונים דומים באותה המטלה (מהימנות בין שופטים).
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לפיכך מומלץ שמרצה עמית המלמד באותו הקורס יבדוק מדגם של עבודות ,ואחר כך
להשוות בין הערכתו לבין ההערכה של מרצה הקורס.

סוגיות בנושא של הערכת לומדים באקדמיה
במגוון
בחלק זה של המאמר מוצגות סוגיות ושאלות שנחשפתי אליהן בשנים האחרונות ִ
פורומים (ישיבות ,ימי עיון וכנסים בנושא של הערכת לומדים באקדמיה) .חשיבותן
של סוגיות אלו גוברת לנוכח ִמגוון הקשיים והאתגרים אשר הרעיונות שהוצגו במאמר,
מציבים בפני סגלי ההוראה .אף שאין תשובות "נכונות" או "לא נכונות" לשאלות
המוצגות להלן ,דומה כי הגברת המודעּות להן ,קיום שיח ענייני וגיבוש מדיניות רלוונטית
התואמת את רוח המוסד האקדמי ומטרותיו עשויים לתרום משמעותית לקידום תהליכי
ההוראה-למידה-הערכה במוסד האקדמי.
השאלה המרכזית בהקשר של דפוסי ההערכה באקדמיה היא אם יש בכוחן של ההערכות
החלופיות לספק את ה"חותמת" הנדרשת לאיכות הידע והמיומנויות שרכש הסטודנט בקורס,
כלומר להוות חלופה ראויה למבחנים הסטנדרטיים .המאמר הציג בהרחבה קווים מנחים
ושיקולים לבחירת אופן ההערכה .כפי שצוין לעיל ,בקורסים שונים שמטרותיהם ויעדיהם
שונים ,נדרשים דפוסי הערכה שונים .עם זאת ,לנוכח שכיחותם הגבוהה של המבחנים כדאי
לבחון היטב אם אכן המבחן הוא דפוס ההערכה המתאים ביותר .בחינה זו נדרשת בעיקר
בקורסים שמיושמים בהן גישות הוראה ולמידה קונסטרוקטיביסטיות ,דינמיות ומותאמות
לשונּות ,קורסים אשר הלומדים בהם מעורבים ופעילים בתהליך הלמידה.
שאלות אחדות עוסקות במידת המהימנות של הערכות חלופיות .האם הכלים
שמשתמשים בהם בהערכות חלופיות של מטלות ,כמו למשל מחווני הערכה ,מספקים
את המהימנות הנדרשת בקורסים אקדמיים ואת האחריותיות שהמוסד האקדמי נדרש
לה? עד כמה אפשר לשפר את מהימנות הבדיקה של מטלות אלו ,ובדרך זו לצמצם את
הפער בינה לבין המהימנות של מבחנים סטנדרטיים? מהי מידת הדיוק של המרצה
במתן ציונים למטלות חלופיות? והאם בכל קורס נדרשת הערכה כמותית (באמצעות
ציון מספרי)? דומה כי העיסוק במהימנות ההערכה מלמד על החשיבות של גיבוש
קריטריונים מדידים וברורים לבחינת הערכות חלופיות ,כאלה שיאפשרו למרצים
ולמוסדות אקדמיים לראות בהן כלי מהימן להערכת הישגיהם של הסטודנטים בקורס.
שאלות דומות עולות בהקשר של הערכה עצמית והערכת עמיתים .האם הסטודנט
מסוגל להעריך במדויק את הישגיו ואת הישגי עמיתיו במטלות? האם הערכתם של
הסטודנטים מהימנה ומשקפת את איכות התוצר? באיזו מידה אפשר לסמוך על
ההערכה הזו? בהקשר הזה כדאי לבחון גם את נקודת המבט של הסטודנטים .האם
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הם אכן תופסים כמשמעותיים את שיתופם בתהליך ההערכה ואת התרומה של הערכה
עצמית והערכת עמיתים ללמידתם? והאם התרומה שהם מייחסים לדפוסי ההערכה
האלה עולה בקנה אחד עם התרומה שהתאוריות והמרצים מייחסים להם?
לעיתים קרובות מציינים את הקשיים ביישום גישות ההערכה החלופיות (בעיקר
בקורסים רבי-משתתפים) .יישום הגישות אכן מצריך את קיומם של תנאים מוקדמים
אחדים ,ובראש ובראשונה ידע של סגל ההוראה בנושאי הלמידה וההערכה החלופית,
תנאי חשוב נוסף הוא הקצאת משאבים ראויים להתנסּות בתכנון ובביצוע של דפוסי
הערכה חלופיים .דרכי הערכה חלופיות גם מצריכות השקעת זמן לא מבוטלת ,ובייחוד
אם המרצה מעוניין לגוון את דרכי ההערכה ולהעריך את הישגי הסטודנטים בכמה
מטלות במהלך הקורס (על אחת כמה וכמה אם הוא מעוניין לאפשר הגשות חוזרות
של המטלות ,כפי שמקובל בהערכה מעצבת) .ללא עידוד ותמיכה של המוסד האקדמי
יש להניח כי לא יהיה שינוי משמעותי בהיקף האימוץ של מרצים את גישת ההערכה
החלופית.
גם קבלת החלטה באשר למינון של מטלות ההערכה בקורס יכולה להיות שנויה
במחלוקת .המצדדים בהכנת ִמגוון משימות במשך כל תהליך הלמידה ,קרי במהלך
הקורסִּ ,במקום הכנת מטלה מסכמת אחת בסוף הקורס מציינים כמה יתרונות בולטים
של גישתם :ביסוס ההבנה וההטמעה של מיומנות אחת לפני רכישת מיומנות אחרת
(בעיקר אם תכני הקורס נבנים הדרגתית ומבוססים על תכנים שכבר נרכשו) ,קביעת
הציון בהתבסס על ִמגוון של כלי הערכה (חלקם מסורתיים וחלקם חלופיים) כדי לספק
מענה לשונּות בין הלומדים ,יכולת להעריך את מידת השגתן של תוצאות למידה השונות
(ּבמקום מדד
מאוד זו מזו ,מתן כמה הזדמנויות לביטוי הידע והיכולות של הלומדים ִ
נקודתי אחד להצלחה) ,דרישה לציון מינימלי בכל משימה כדי שהסטודנט ישלים
בהצלחה את לימודיו בקורס ,קבלת משוב (לאיכות ההוראה של המרצה מעצב) המבטא
את הבנת הסטודנטים כבר במהלך הקורס ומאפשר למרצה לנווט את ההוראה לכיוונים
אחרים .בניגוד למצדדים בהכנת ִמגוון משימות במהלך הקורס ,יש המדגישים את הקושי
הרב הכרוך בכך .האחרונים מציינים בעיקר את הזמן הרב והמשאבים הקוגניטיביים
אשר נדרשים מהסטודנט המוערך ומהמרצה המעריך כאחד.
נוסף על השאלות הפרקטיות עולות גם שאלות פילוסופיות יותר :האם יש בכוחה
של הערכה הכוללת התבוננות רפלקטיבית (בפעולותינו ובתוצרינו) ,להסיר את החומות
שאנו בונים (כאנשים בכלל וכלומדים בפרט) על מנת להתגונן מפני הערכות שיפוטיות
של אדם אחר? על ההערכה לפתוח צוהר לבחינה עצמית משמעותית ,בחינה המתאפיינת
בהסרת מנגנוני הגנה של ה"עצמי" כדי לבדוק את התאמת ביצועיו למשימה הנדרשת,
למידת הבנתו את החומר ולקריטריונים להערכת המשימה .אני סבורה כי ככל שהלומד
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יצליח יותר "להסתכל פנימה" ,להעריך את עצמו באופן מהימן ולבחון את הערכת
המרצה מנקודת מבט נייטרלית ,הוא יתפוס יותר את תהליכי ההערכה כמדויקים ,הוגנים
ורלוונטיים (גם במטלות שבדיקתן סובייקטיבית למדי).
לסיכום :סוגיות רבות עולות בהקשר של הערכת לומדים בכלל והערכת לומדים
באקדמיה בפרט .בעשור האחרון גוברים המאמצים לשילוב משמעותי יותר של דרכי
הערכה מגוונות בהוראה ,אולם השינוי אינו מורגש דיו עדיין בשדה החינוכי .חשוב
שמוסדות להשכלה גבוהה אשר החלו לשנות את דפוסי ההוראה בהם ולקדם למידה
פעילה ,משתפת ,רלוונטית ומערבת" ,ישלימו את המשימה" וישנו גם את דפוסי ההערכה
הנהוגים בהם .אשר למוסדות אקדמיים שטרם החלו בתהליכי בחינה עצמית בהקשר
הפדגוגי ,הרי חשוב שכבר בראשית הדרך הם יעמדו על הזיקה המשמעותית אשר
יש ליצור בין תהליכי ההוראה והלמידה לתהליכי ההערכה ,ובהתאם לכך יכינו ִמתווי
הערכה התואמים את גישות ההוראה והלמידה המתקדמות של העידן הנוכחי .המאמר
הנוכחי מספק קרקע פורייה ללמידה ולהתנסות עצמית של מרצים אשר מעוניינים
לבחון ולשפר את דרכי ההערכה שלהם ,וזאת באמצעות הקווים המנחים ,ההסברים
המפורטים והדוגמאות המוצגות במאמר .פריצת גבולות האקדמיה ברוח המאה ה21-
חייבת להתחיל בשינוי תפיסתי ובהבנה כי ההוראה וההערכה משלימות זו את זו :שתיהן
מנסות לקדם למידה שתהיה פעילה ,הבנייתית ,מבוססת ֶהקשר ,מעמיקה ורלוונטית
לעולמו של הסטודנט .למידה כזו נובעת ממניעים אישיים (רגשיים ומוטיבציוניים) ,והיא
מאפשרת ללומד להיות שותף פעיל ומשמעותי במהלך כל הדרך.
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נספחים
נספח א' :תיאור הקורס המדגים הראשון
שם הקורס :מבוא להערכת תוכניות ופרויקטים חינוכיים
תיאור הקורס ומטרותיו
הקורס עוסק במושגים בסיסיים בתחום של הערכת פרויקטים ותוכניות חינוכיות,
והוא מיועד לסטודנטים לתואר שני במגמה לתכנון לימודים והערכה .הקורס חושף את
הסטודנטים לרכיבים מרכזיים בתהליך ההערכה ,לשלביו ולפעולות של המעריך החינוכי.
מטרות הקורס הן להקנות תשתית לידע עיוני ומתודולוגי בתכנון וביצוע הערכה של
תוכניות לימודים ופרויקטים חינוכיים ,לעורר מודעות בקרב הלומדים לחשיבות התחום
במערכת החינוך ולהציג בפניהם אמות מידה מקצועיות ואתיות לעבודת המעריך החינוכי.
דרכי ההוראה והלמידה בקורס
הקורס מתנהל במתכונת של למידה "היברידית" הכוללת הן שיעורים פרונטליים ,הן
שיעורים בלמידה מרחוק (א-סינכרוניים) באמצעות מערכת ה .Moodle-ההוראה בקורס
מתבצעת באמצעות הרצאות ,מתן מאמרים ופרקים לקריאה ,העלאת מצגות מסכמות,
ביצוע משימות תומכות למידה הכוללות דיונים קבוצתיים בכיתה ועוד.
תוצאות הלמידה המצופות
 .1הסטודנט יכיר מושגים ,תאוריות ומודלים מרכזיים בתחום של הערכת תוכניות ויבין את
הזיקות ביניהם.
 .2הסטודנט יהיה מסוגל לנתח דוח הערכה בהתאם לרכיבים תאורטיים (ממדי הערכה)
שיילמדו בקורס.
 .3הסטודנט יהיה מסוגל לנסח שאלות הערכה על פי מודל תאורטי שיילמד בקורס.
אופן הערכת הסטודנטים
במהלך הקורס נדרשים הסטודנטים לבצע משימות שונות המתייחסות לנושאים השונים
שנלמדו ,תוך ניסיון לקשר בין הידע התאורטי שרכשו לפרקטיקות בעבודתו של המעריך
בשטח .חלק ממשימות ההערכה מתבצעות באופן אישי וחלק באופן קבוצתי .הסטודנטים
נדרשים לבצע את המשימות במהלך הקורס ,לשמור אותם כתלקיט אישי ולהגיש את
התלקיט בסוף הקורס .להלן המשימות ומשקלן בציון הסופי:
 בניית מפת מושגים על בסיס פרק קריאה המהווה תשתית מושגית לנושאי הקורס (.)15% כתיבת שאלה מרכזית העולה מתוך קריאת מאמר וכתיבת תשובה בהיקף של חצי עמודעד עמוד (.)15%
 -ניתוח קבוצתי של דוח הערכה על פי עשרה ממדים שנלמדו בקורס (.)30%
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 ניסוח קבוצתי של שאלות להערכת תוכנית חינוכית בהתאם למודל שנלמד בקורס (מודלה.)30%( )CIPP-
 כתיבת רפלקציה אישית על תהליך הלמידה בקורס (.)10%קובץ אשר כלל את רשימת המשימות המרכיבות את התלקיט ,משקלן היחסי בציון הסופי
ואף מחוונים להערכת המשימות השונות חולק לסטודנטים עם פתיחת הקורס.
קבלת ציון "עובר" בכל אחת מהמשימות היא תנאי הכרחי לקבלת ציון "עובר" בקורס.

נספח ב' :תיאור הקורס המדגים השני
שם הקורס :הערכה לקידום הלמידה
תיאור הקורס ומטרותיו
הקורס עוסק בהיבטים מרכזיים של הערכת לומדים ,תוך הצגת ההתפתחות הפרדיגמטית
וההשתמעויות לתהליכי ההוראה והלמידה .כמו כן חושף הקורס את הסטודנט למושגים,
עקרונות ,מאפיינים וכלים המשמשים להערכת הישגים בגישות השונות .הוא מאפשר
ללומד להתבונן באופן מעמיק וביקורתי ,תוך זיהוי היתרונות והמגבלות של השימוש בכל
אחד מכלי ההערכה .במהלך הקורס משולבת למידה בסדנאות המאפשרת להדגים הלכה
למעשה תכנון של משימות הערכה ,שיפור משימות הערכה קיימות ובניית משימות הערכה
אותנטיות מקוריות.
דרכי ההוראה והלמידה בקורס
ההוראה בקורס כוללת הן הרצאות להכרת עולם המושגים ,הגישות והכלים בתחום,
הן דיונים קבוצתיים וכיתתיים בסוגיות מרכזיות בתחום ,הן פעילויות סדנאיות בכיתה
שמטרתן ליישם ולהמחיש את הידע תוך יצירת למידה פעילה בכיתה (משחקים להערכת
ידע שאפשר לבצע במסגרת שיעור ,חידוני  ,KAHOOTשימוש בקשיות להמחשת
הקריטריונים להערכה ,שימוש בתמונות ,דימויים ומטפורות להצפת תפיסות ההערכה של
הלומדים ,תכנון ופיתוח קבוצתי של מטלה ,הצגת תוצרים והערכת עמיתים ועוד).
תוצאות הלמידה המצופות
 .1הסטודנט יכיר מאפיינים של גישות ותפיסות המהוות תשתית להערכה השלובה ביעדי
ההוראה-למידה.
 .2הסטודנט ינתח באופן ביקורתי מבחן קיים על בסיס המאפיינים והעקרונות הנלמדים
בקורס ,לרבות התייחסות למדדים להערכת איכות המבחן (תקפות ומהימנות).
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 .3הסטודנט יפתח מטלת הערכה מקורית ,על בסיס העקרונות שנלמדו בקורס ,ויציגה
בפני העמיתים.
 .4הסטודנטים יפתחו יחד עם המרצה קריטריונים להערכת מטלות ההערכה ,ותתבצע
הערכת עמיתים מעצבת (על בסיס מחוון) שמטרתה שיפור התוצרים.
 .5הסטודנט יעריך את איכות כלי ההערכה שניתח ופיתח על בסיס תקפותם ומהימנותם.
אופן הערכת הסטודנטים
הציון של הסטודנט בקורס יחושב על פי הרכיבים הבאים:
 .1חיבור חמישה פריטי מבחן (שתי שאלות רב-ברירתיות ,שתי שאלות פתוחות ושאלת
ביניים) בהתבסס על קריאת טקסט העוסק במושגים מרכזיים בתחום של הערכת לומדים
(פרק א' בספר חלופות בהערכת הישגים) (.)20%
 .2ניתוח קבוצתי של מבחן קיים על בסיס המאפיינים והעקרונות שנלמדו (לרבות כתיבת
תשובון) (.)30%
 .3פיתוח קבוצתי של מטלת הערכה חלופית (לרבות בניית מחוון וכתיבת שלבי התכנון
והרציונל) (.)35%
 .4הצגת מטלת ההערכה שפותחה בפני העמיתים (.)15%
נוכחות
על הסטודנטים להיות נוכחים ב 80%-לפחות מהשיעורים.
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מראה דו-צדדית :מקומה של למידת עמיתים בהבניית
הלמידה של הסטודנט במסגרת קבוצתית בתוכנית עמית
אקדמיה במכללת גורדון
מירית שרון ,פני שמעוני ,ליאת סובולב-מנדלבאום,
מיכל קופר ,פאני אלזרע ,כואכב סיף ,מירי הילאי,
באסמה חלבי ,אורנה כץ
תקציר
מאמר זה עוסק בתהליכים של למידה פעילה ומערבת במסגרת קבוצתית,
כפי שאלה באים לידי ביטוי בתוכנית ההכשרה הייחודית "עמית אקדמיה"
אשר פועלת זה שש שנים במכללה האקדמית גורדון שבחיפה (משנת
תשע"ו היא חלק מהתוכנית הארצית של משרד החינוך" ,אקדמיה-
כיתה") .בתוכנית זו כל מסגרת קבוצתית כוללת עשרה עד שנים-עשר
(ממגוון חוגי לימוד) הנמצאים בשנת לימודיהם האחרונה
ִ
סטודנטים
במכללה .מדריכה פדגוגית מובילה שוהה יחד עם הסטודנטים במהלך
כל יום ההתנסות שלהם הכולל למידה קבוצתית .במוקד העניין שלנו
כחוקרות עמדו המפגשים הקבוצתיים והלמידה ההדדית בהם .מטרתנו
העיקרית הייתה לעמוד על מקומה של למידת עמיתים בהבניית הלמידה
של הסטודנט במסגרת קבוצתית.
המשתתפים במחקר היו כ 80-סטודנטים שלמדו בתוכנית "עמית
אקדמיה" בשנת הלימודים תשע"ז ( .)2017-2016במחקר האיכותני נבדקו
הרפלקציות שכתבו הסטודנטים בסוף הסמסטר הראשון .הרפלקציות
נותחו תמטית והושוו לראיונות שנערכו עם הסטודנטים בסוף שנת
ההתנסות .הממצאים מצביעים על שלוש תמות מרכזיות בנושא הלמידה
במסגרת קבוצתית :למידה במישור המקצועי לעומת למידה במישור
האישי; למידה מתוך ייצוג (התבוננות) לעומת למידה מתוך השתתפות
בקבוצה; למידה של הפרט לעומת למידה של הקבוצה (בעזרת המדריכה
הפדגוגית המובילה) .כל אחת מהתמות התבטאה בשני רבדים מקבילים:
התבוננות (רפלקציה) תוך-אישית והתבוננות בין-אישית.
ההתבוננות במקביל במישור האישי ובמישור המקצועי פורצת דרך
לפרדיגמה חדשה של למידה פעילה ומערבת ,שכן הסטודנט בוחן במקביל
את התנהלותו כפרט ואת התנהלותו כחלק מקהילה לומדת .הוא סוקר
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רפלקטיבית הן את התנהלותו כמקבל משוב ,הן את התנהלותו כנותן
משוב .תהליכים מקבילים אלה עשויים להאיר היבט חדש וייחודי של דגם
השותפּות-עמיתּות ,דגם שחשיבותו ניכרת כבר בשלב של הכשרה מעשית
להשתלבותם של הסטודנטים בבתי ספר ובגני ילדים בהמשך דרכם
המקצועית.
מילות מפתח :דגם שותפּות-עמיתּות ,הכשרה מעשית להוראה ,התבוננות תוך-
אישית ובין-אישית ,למידת עמיתים ,קהילה לומדת.

מבוא
בשש השנים האחרונות פועלת במכללה האקדמית גורדון בחיפה תוכנית התנסות
ייחודית בהוראה" ,עמית אקדמיה" .בשנת הלימודים תשע"ד ( )2014-2013תוכנית
ההתנסות החלה להיות מיושמת בבית ספר יסודי הסמוך למכללה ,וזאת מתוך רצון
לבסס קשרי אקדמיה-שדה (בדומה לקשרים בין בתי חולים לבין אוניברסיטאות
סמוכות) .החל משנת הלימודים תשע"ו ( )2016-2015התוכנית פועלת כחלק מהתוכנית
הארצית של משרד החינוך" ,אקדמיה-כיתה" .בכל מסגרת חינוכית מכשירה (בית ספר
או גן ילדים) משובצת קבוצת סטודנטים .בכל גן ילדים נמצאים יחדיו שני סטודנטים:
סטודנט המתנסה בהוראה בגן בכל גן נמצאים יחדיו שני סטודנטים המתנסים בהוראה
בגן (בהנחיית גננת מכשירה) .בכל מסגרת חינוכית המדריכה הפדגוגית מלווה את
הסטודנטים מלווה את הסטודנטים בתוך המערכת הבית-ספרית כמכלול – הנהגת שיטות
הוראה חדשניות ,שילוב טכנולוגיה והעמקת הידע הדיסציפלינרי .כמו כן היא צופה
בשיעורים ,מעריכה היבטים פדגוגיים של הוראת הסטודנטים ,מסייעת להם בתקשורת
עם התלמידים ובתכנון ויישום של יוזמות חינוכיות ייחודיות (ימי שיא ,הפסקות פעילות,
טקסים וכן הלאה) ומנסה לפתח את החשיבה הרפלקטיבית שלהם .מאפיינים בולטים
של התוכנית "עמית אקדמיה" הם למידה משותפת של הסטודנט המתכשר להוראה ושל
המורה המכשיר ,שילוב של שיטות הוראה ולמידה מתקדמות (כמו למשל למידת חקר
ולמידה מבוססת פרויקטים [ )]PBL: Project-Based Learningותהליך בלתי-פוסק
של למידת עמיתים-משוב-הערכה הדדית.
מאפיין מרכזי בתוכנית הוא היותה של הקבוצה גורם מניע ללמידה של הסטודנטים.
הדבר אינו מפתיע ,שכן הסטודנטים צופים יחדיו בשיעור אשר סטודנט עמית מלמד (בגן
או בבית הספר) ומקיימים שיח קבוצתי קבוע בהובלת המדריכה הפדגוגית .בהתאם לכך
פּותח דגם של הערכת עמיתים וצפייה משותפת בשיעורים ,והוא הוטמע בכל המסגרות
החינוכיות המשתתפות בתוכנית – החל בגני הילדים וכלה בחטיבת הביניים .יחד עם
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הסטודנטים פּותח גם מחוון ייחודי הכולל קווים מנחים להערכת הסטודנט-עמית
שהקבוצה צופה בשיעור אשר הוא מלמד .לאחר השיעור מתקיים שיח בנוכחות כל חברי
הקבוצה .בשיח הקבוצתי נדונים ההוראה בצמדִ ,מגוון דרכי הוראה ,האינטראקציה עם
התלמידים ,ניהול הכיתה או המפגש בגן ,מושגים בתחום הדעת" ,הפעלת" התלמידים
ונושאים נוספים .נוסף על כך הסטודנטים יכולים לציין בשיח סוגיות ספציפיות בהקשר
של הפעילות או השיעור הנצפים.
תהליכים ייחודיים אלה עומדים בבסיס המחקר אשר מתואר במאמר זה .בחינתם
יכולה לאפשר הבנה טובה יותר של היבטים תאורטיים והיבטים מעשיים של המתרחש
בשדה ההוראה באקדמיה ,ובפרט בהקשר של למידת סטודנטים בקבוצות במסגרות
ההכשרה להוראה .ההתמקדות בתהליכים קבוצתיים המתקיימים במסגרת הייחודית של
התוכנית "עמית אקדמיה" ,מאפשרת לבחון תהליכים שנחקרו בהקשר של הכשרת מורים
המבוססת על דגם בתי ספר להתפתחות מקצועית (Professional development school
 )PDSובהקשר של התמחות מעשית בהוראה (סטאז') .בחינה זו מתאפיינת בהתבוננותמעמיקה של המדריכה הפדגוגית המלַ ווה בתהליכי למידה ,הוראה והערכה ,כמו גם בעיסוק
שלה בהיבטים רגשיים וחברתיים של חוויות הסטודנטים במסגרת החינוכית.
בהיבט הפרקטי המחקר הנוכחי מציע כלים להתבוננות רפלקטיבית בהתנסותו של
הסטודנט כפרט בתוך קבוצה .עבור הסטודנטים שהתנסו בתוכנית "עמית אקדמיה",
תהליך למידת העמיתים – תהליך אשר כלל צפייה בשיעורים ומתן משוב לעמית שלימד,
כמו גם הוראה לעיני קבוצת סטודנטים וקבלת משוב מהם בסיום השיעור – היה חוויה
חדשה לחלוטין .ממצאי המחקר יכולים להיות דגם להבניית למידה של סטודנט במסגרת
קבוצתית ולשמש עבורו כ"צידה לדרך" בשנת ההתמחות ובפעילותו העתידית בסביבה
חינוכית דינמית.
מטרת המחקר היא אפוא לבחון את מקומה של למידת העמיתים בתוכנית "עמית
אקדמיה" בהבניית הלמידה של הסטודנט (נותן ומקבל המשוב) במסגרת קבוצתית.
מקומה של הלמידה נבחן בהיבט האישי ובהיבט המקצועי ,וזאת תוך כדי התמקדות
בצפייה ובמשוב של העמיתים – סוג למידה שטרם נחקר במסגרת הקבוצתית בהקשר
של שלב ההכשרה להוראה.

רקע תאורטי
המסגרת התאורטית של המחקר כוללת שני נושאים עיקריים שקיים קשר ביניהם .נושא
אחד הוא ההכשרה המעשית להוראה :מטרותיה ,אופני התנהלותה ,תוכניות ההכשרה
בכלל והתוכנית "עמית אקדמיה" בפרט .הנושא הנוסף הוא למידת עמיתים פעילה
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ומערבת (במסגרת ההכשרה להוראה) המתבססת על הדגם של שותפּות-עמיתּות.
השאיפה היא ללמוד מההתנסות המעשית הייחודית במכללה האקדמית גורדון ולשפר
את הכשרת הסטודנטים לקראת יציאתם לשנת ההתמחות בהוראה (סטאז') .מאמר
זה מתמקד בדגם של שותפּות-עמיתּות הנגזר מדגם השותפויות בהכשרה "אקדמיה-
כיתה" .בהתאם לכך מוצגים תחילה דגמים (מודלים) של הכשרה מעשית להוראה
שהתפתחו בעשורים האחרונים ,לאחר מכן נסקרת למידת עמיתים בשדה ההוראה
וההכשרה ,ולבסוף מתוארת התוכנית "עמית אקדמיה" אשר משלבת למידת עמיתים
במסגרת קבוצתית.

דגמים של הכשרה מעשית להוראה
מטרת ההכשרה המעשית להוראה ( )pre-service teacher educationהיא לקשר בין
התאוריה לבין הפרקטיקה ,ולכן סטודנט המתנסה בעבודת ההוראה שותף לדילמות
המקצועיות והאתיות של המורה (גלעד ;2005 ,שישון .)2011 ,במהלך ההכשרה
הסטודנטים מפתחים את יכולות ההוראה שלהם ,את תפיסת ההוראה ואת היכולת
לשוחח עם התלמידים ולהגביר את המוטיבציה של אלה ללמוד (מלאת ;2005 ,עידו
ושקדי ;2014 ,שישון.)2011 ,
במכללות להכשרת מורים וגננות ובאוניברסיטאות קיימים שני דגמים עיקריים של
התנסות מעשית ( .)Loughran, 2006דגם אחד הוא מודל השוליאות ()apprenticeship
אשר מחייב חניכה מעשית :הסטודנט משמש כעזר למורה ,מצטרף אליו ומסייע לו.
הקשר בין הסטודנט לבין גורמים נוספים בבית
בהתנסות המבוססת על הדגם הזה ֶ
הספר – פרט למורה החונך – הוא מועט (אקשטיין ודריפוס .)2007 ,בדגם השולייתי-מבני
ההתמקדות היא בצפייה של הסטודנטים במורים החונכים ובחיקוי של דרכי הוראתם.
עוד נמצא כי פיתוח קשרים עם מורה עמית מגביר את הביטחון העצמי של הסטודנט
ומאפשר מעורבות פעילה שלו בשדה ההתנסות (.)Olsen, 2008
הדגם המרכזי האחר הוא מודל השותפּות בין בית הספר לבין מוסד ההוראה .דגם

זה מכּונֶ ה "בית ספר להתפתחות מקצועית" (PDS: Professional Development
 ,)Schoolוהוא מתאפיין במעורבות רבה יותר של הסטודנט בחיי בית הספר .בשנות

השמונים של המאה שעברה החלה להתגבש מגמה חדשה בתוכניות להכשרת מורים:
שותפות בין המוסד המכשיר לבין בתי הספר (זילברשטיין ,בן-פרץ וגרינפלד;2006 ,
 .)Wang & Odell, 2002כחלק ממגמה זו התפתח גם מודל השותפּות ( .)PDSלפי דגם
זה ,ההתפתחות המקצועית של סטודנטים להוראה ,של מורי מורים מהאקדמיה ,של
מורים חונכים מבית הספר ושל עובדי הוראה אחרים מתקיימת תוך כדי אינטראקציה
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אינטנסיבית ביניהם בתוך בית הספר .הסטודנטים משתתפים בקהילות לומדות למיניהן
ועוסקים בתהליכי חקר ולמידה ( .)Henschel Pellett & Pellett, 2009מודל השותפּות
התפתח בארצות-הברית .הוא מיושם במחקרים ובסדנאות ,עוסק בהיבטים פדגוגיים
רחבים (כמו למשל מדעים ואומנויות) ומוביל לשיפור בהישגי התלמידים (Grasmick.,
 .)Johnson, & Kirwin, 2003בישראל הדגם מיושם משנת  ,1999ומדי שנה היישום
שלו מתרחב (משכית ומברך ;)2013 ,הסיבה לכך היא יכולתו להציג חלופה להתנסות
המסורתית ,חלופה שהסטודנטים טרם הכירו.
בהתאם למודל זה הסטודנטים משובצים כקבוצה בבית הספר .הם מתנסים
בהוראה בכיתה ,משתתפים בהתרחשויות רבות ומגוונות בבתי הספר ,משתפים פעולה
עם הסטודנטים האחרים ו"מחלקים את העבודה" ביניהם (קיזל ;2010 ,שגיא.)2012 ,
מדריכה פדגוגית מלווה את הסטודנטים; היא שותפה לתרבות הארגונית של בית הספר,
כמו גם להתנהלות השוטפת של הסטודנטים ,ונמצאת בבית הספר יותר מאשר מקובל
לפי מודל השוליאות המסורתי (אריאב וסמית ;2006 ,כפיר ,אבדור וריינגולד .)2006 ,בית
הספר קולט קבוצה של סטודנטים (יחד עם רכז פדגוגי)" ,חונך אותם" בהתאם למודל
השותפּות ועורך רפלקציה קבועה של התנסותם בהוראה .מודל זה מאפשר לסטודנט
ללמוד לא ממורה הנתפס כמאמן בלבד ,אלא ממורה הנתפס כחלק מארגון .שיח מתמיד
מתקיים בין השותפים בתהליך – מורים ,מדריכים פדגוגיים ,מרצים בתחומי הדעת ,נציגי
מערכת החינוך ,מתאמים ובעלי תפקידים (משכית ומברך .)2013 ,תפיסת התפקיד של
המדריך הפדגוגי מתרחבת ,והלה נתפס כמופקד על הובלת המערכת הבית-ספרית
בנושא ההכשרה להוראה (מלאת.)2005 ,
לפי מודל השותפּות-עמיתּות ,קהילה לומדת היא משאב למידה המאפשר פסק
זמן מההתנסות ,חשיבה על אודות אסטרטגיות יעילות שאפשר לנקוט בעתיד ובחינה
רפלקטיבית של התהליך כולו (משכית ומברך .)2013 ,נמצא כי בחינה רפלקטיבית של
תהליכי הוראה מאפשרת למורים לזהות התנהגות התורמת לביסוס הלמידה במצבים
חדשים ,והודות לכך לפתח תובנות חדשות באשר לעצמם (& Darling-Hammond
 .)Hammerness, 2002במחקר שעסק בתהליכי כניסה להוראה (זילברשטרום,)2011 ,
נמצא כי במפגשים קבוצתיים של סטודנטים בשנת ההתמחות עולות דילמות ,שאלות
וחוויות .מפגשים אלה מאפשרים לסטודנטים ליהנות מתמיכה של קבוצת השווים ולגבש
תובנות חדשות .לפיכך דומה כי יש להתמקד בבחינה של למידת עמיתים בקהילה לומדת
כבר בשלב ההכשרה וההתנסות.
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למידת עמיתים וחשיבותה
למגוון רחב ככל האפשר של
מספרות המחקר עולה כי מומלץ לחשוף את הסטודנטים ִ
עשייה בית ספרית בכל שלבי ההכשרה וההתנסות ,וזאת תוך כדי התמקדות בתהליכים
מטה קוגניטיביים ( .)Wæge & Haugaløkken, 2013קהילת לומדים מוגדרת כקבוצה
הטרוגנית של אנשים המבקשים לשתף פעולה כדי לפתח ולקדם ידע בתחום מסוים – הן
את הידע הקבוצתי ה"כללי" ,הן את הידע האישי של כל אחד מהמשתתפים .הלמידה
בקהילת הלומדים מתקיימת בדרך של אינטראקציה בין חברי הקבוצה ,וזאת בשונה
מלמידה מסורתית המתאפיינת בהעברת גוף הידע מהמומחים (המורים) ללומדים
באמצעות הרצאה ודיון .השוני בין הלומדים בתחומי הידע ,ברקע ובמקום ההיררכי אינו
בעייתי ,שכן בחוויית הלימוד כל הלומדים נתפסים כשווים (קיני .)2002 ,אינטראקציה
כזו מאפשרת שיתוף פעולה ,חקר ,אמון ,פתיחּות ,תמיכה והגברת המוטיבציה ללמוד
(.)Castle, Fox, & O'Hanlan Souder, 2006
בספרות המקצועית למידת עמיתים נדונה בעיקר בהקשר של למידת תלמידים
או מורים .פלורס ( )Flores, 2004מצאה כי מורים רוצים ללמוד יחדיו ,אך סבורים כי
מגבלות זמן ותנאי העבודה הקיימים בבית הספר אינם מאפשרים זאת .למידה משותפת
של מורים עמיתים בקהילות מקצועיות מסייעת לשפר את הישגי התלמידים במסגרת
החינוכית (קורלנד ושחף-ברזילי )Gajda & Koliba, 2007 ;2013 ,ליבון בעיות משותפות
בקהילת הלמידה מחייב את הפרט לעמת את הנחות היסוד שלו עם אלו של עמיתיו
( ;)Merriam, 2004עליו לנמק את עמדותיו בדיון ולהתמודד עם רעיונות וטיעונים
של הזולת ( .)Schwarz, Neuman, & Biezuner, 2000חשיבותה של למידת עמיתים
היא אפוא בחיזוק היבטים קוגניטיביים מורכבים של תפיסת הלומד – אלה מתפתחים
בסביבה המכירה בצורך של הפרט לשמוע ולקבל דעות נוספות ( – )Merriam, 2004כמו
גם בחיזוק היבטים רגשיים של תפיסתו ,שכן הלומד חולק חוויות עם עמיתיו (Borrett
 .& Davis, 1995מצוטט אצל .)Flores, 2004

התוכנית הארצית "אקדמיה-כיתה"
דגם הכשרה נוסף המבוסס על המודל של שותפּות-עמיתּות בין השדה החינוכי לבין
המוסד האקדמי מיושם משנת הלימודים תשע"ו במכללה האקדמית גורדון ,וזאת כחלק
מהתוכנית הארצית של משרד החינוך" :אקדמיה-כיתה" .מטרותיה של התוכנית הארצית
הן קידום למידה משמעותית (צמצום מספר התלמידים בכיתות ,פיתוח אקלים פדגוגי
אחר ושימוש בשיטות הוראה חדשניות) והכשרה טובה יותר של הסטודנטים לעיסוק
ֵ
במקצוע ההוראה .בתחום ההכשרה להוראה השאיפה היא להפחית את היקף הנשירה של
מורים חדשים ,לצמצם פערים בין ההוראה בפועל בשדה לבין הנלמד בתוכניות ההכשרה
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באקדמיה ,וגם להרחיב את שיתוף הפעולה בין המוסדות להכשרת מורים וגננות לבין בתי
הספר והגנים המכשירים את הסטודנטים (גרינפלד ;2015 ,זילברשטרום.)2015 ,
במודל השותפּות-עמיתּות הזה מוסדות אקדמיים חוברים לבתי ספר ולגני ילדים,
וביחד הם שותפים להתנסות המעשית של הסטודנטים בהוראה (זילברשטרום.)2015 ,
שותפות זו נובעת מראייה כוללת (הוליסטית) שמטרתה לחולל שינוי פרדיגמטי
בהכשרה הטרום-תפקידית להוראה ,כמו גם בלמידה התוך-תפקידית של המורים (שני,
טל ומרגולין .)2015 ,עוד לפני שנת ההתמחות הסטודנטים משולבים בבתי ספר ובגני
ילדים .בשנה הזו הם מלמדים שלושה ימים בשבוע ( 12עד  16שעות לימוד בשבוע)
ומקבלים מלגת לימודים (זילברשטרום .)2015 ,כפי שצוין לעיל ,המטרה היא לקדם
למידה משמעותית בכיתות ולשפר את הכשרת הסטודנטים להוראה (ראמ"ה.)2017 ,
הסטודנטים שותפים להוראה בכיתה עצמה ,מקבלים אחריות רבה יותר לניהול הכיתה
ושותפים לפעילות הבית-ספרית במובנה הרחב (גרינפלד ;2015 ,זילברשטרום.)2015 ,
בתוכנית "אקדמיה-כיתה" הסטודנט נחשב למורה שני בכיתה ,והוא נתפס ככוח
הוראה נוסף במוסדות החינוך .המוסד החינוכי נתפס כמוסד מכשיר ,והמורים והגננות
נתפסים ככאלה שמכשירים את הסטודנטים (ולא רק מאמנים אותם) .הודות לכך
מתאפשרת "הוראה בצמד" ( ,)co-teachingכלומר הוראה של מורה מנוסה ()expert
יחד עם סטודנט מתלמד ( .)noviceשניהם גם מתכננים יחדיו את השיעור או הפעילות,
והמורה צופה בשיעורים שהסטודנט מלמד; לאחר מכן המורה מבקר את הוראתו של
הסטודנט (ביקורת בונה) ומסייע לו לפתח חשיבה רפלקטיבית .הוראה בצמד ופיתוח
קשרים עם מורה עמית מחזקים את הביטחון העצמי של הסטודנט ,מאפשרים מעורבות
פעילה שלו ותורמים לתהליך גיבוש הזהות המקצועית שלו ( .)Olsen, 2008אסדי ומורד
( )Assadi & Murad, 2017מצאו כי  32סטודנטים שהשתתפו בתוכנית "אקדמיה-
כיתה" ,חוו חוויות של למידה וצמיחה ,התנסו בהוראת שיטות פדגוגיות אשר נלמדו
במכללה ,שיפרו את מיומנויות ההוראה שלהם והשפיעו על התנהלות התלמידים
ולמידתם .ההשתתפות בתוכנית חיזקה את החלטתם לעסוק במקצוע ההוראה וסייעה
להם להתמודד עם דילמות ,קשיים ואתגרים הכרוכים בעבודת המורה .יש לציין שאף
כי הספרות המקצועית דנה בעיקר בהתמחות בבתי ספר ,בתוכנית "עמית אקדמיה"
למידת עמיתים והוראה בצמד (בהובלת מדריכה פדגוגית) מתקיימות גם בגני ילדים.

למידת עמיתים בתוכנית "עמית אקדמיה"
בארבע השנים האחרונות התוכנית "עמית אקדמיה" פועלת במכללה האקדמית גורדון
כחלק מהתוכנית הארצית של משרד החינוך ("אקדמיה-כיתה") .למעשה ,כבר בשנת
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הלימודים תשע"ד תוכנית זו החלה להיות מיושמת בבית ספר יסודי הסמוך למכללה.
בתוכנית זו מורי בית הספר ומנהלות הגנים מצטרפים לסטודנטים ויוצרים קהילת לומדים
החותרת להשגת מטרות משותפות :קידום ההוראה ושיפורה ,נקיטת אסטרטגיות הוראה
חדשניות ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות .חברי הקהילה מספרים לעמיתיהם על אודות
עבודת ההוראה שלהם ,חוקרים אותה ,מתייעצים עם עמיתיהם ועם צוות המוסד החינוכי
(בית הספר או הגן) .קהילת הלומדים מאפשרת לסטודנטים החברים בה לשפר את הידע
והעשייה שלהם בתחום ההוראה (בירנבוים ;2009 ,בלנגה ,לנדלר-פרדו ושחר.)2011 ,
מנתונים שנאספו בשנים תשע"ו-תשע"ז במוסדות ההכשרה אשר משתתפים בתוכנית
"אקדמיה-כיתה" ,עולה כי בבתי הספר המשתתפים בתוכנית לא התבססו עדיין קהילות
למידה (ראמ"ה .)2017 ,בתוכנית "עמית אקדמיה" יש אפוא חידוש בהיבט של ביסוס
קהילות למידה בקרב הסטודנטים ,הגננות המכשירות והמורים המכשירים.
בתוכנית "עמית אקדמיה" מתקיימת גם למידה מבוססת פרויקטים (PBL: Project
 .)Based Learningבלמידה כזו תהליך החקר מתמקד בהכנת פרויקט (או תוצר) ,והוא

מניע את התלמידים לפעול ולהעריך רפלקטיבית את תהליך הלמידה .גישה פדגוגית זו
מגבירה את המוטיבציה הפנימית ללמוד ,שכן לתלמידים יש אוטונומיה רבה בתהליכי
הלמידה והכנת התוצר .במחקרים שניסו להעריך את האפשרות ליישם שיטת הלימוד
הזו ,נמצא כי היא הניבה התפתחות אישית של הלומדים והגבירה את האינטראקציה
החברתית ביניהם (Mergendoller, Markham, Ravitz, & Larmer, 2006; Savery,
 .)2006שיטה זו חוללה שינוי במעמדו של המורה ובתפקידוִּ :במקום מוסר ידע – מנחה
את הלמידה ומכוון אותה .הודות לכך הלמידה הופכת פעילה ומצריכה חשיבה של
התלמידים .השינוי מתבטא גם בדרכי הערכה חדשות ובעידוד של למידת חקר ושיתוף
פעולה הדוק (לוין.)Mergendoller et al., 2006 ;2015 ,
פרסונס וטיילור ( )Parsons &Taylor, 2011מדגישים כי מעורבות של הלומדים
בלמידה משפרת את האיכות הרגשית שלה ,שכן הלומדים מייחסים משמעות חיובית
לאפשרות שלהם ליזום פעילויות וליישם תוכניות .יתרה מזאת ,המעורבות בלמידה
מובילה להזדהּות עם ערכי המוסד החינוכי שלומדים בו ולהשתתפות בפעילויות
המתקיימות בו (שם) .על מנת ליצור רלוונטיּות של הלמידה עבור הלומדים (כדי להגביר
את מעורבותם בלמידה) יש לטפח את תחושת המסוגלּות העצמית שלהם ,לתת משוב
מקדם ,לפתח בקרבם חוויית הצלחה ולהבנות את הכיתה
ֵ
(פורמלי ובלתי-פורמלי)
כקבוצת לומדים אכפתית אשר נענית לצורכי הלומדים ומקבלת את השונּות ביניהם
(וידיסלבסקי.)2014 ,
בעבודה שיתופית ( )collaborationחברי הקבוצה נושאים באחריות משותפת
ומחפשים יחדיו פתרונות יצירתיים לבעיותִ .תכלּול הלמידה (אינטגרציה) יוצר לכידות
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בין חברי הקבוצה הלומדת ,והודות לכך הלמידה מעניינת ושיתופית יותר (& Campbell
 .)Lott, 2010כוחו של התהליך הקבוצתי הוא בשונּות שבין חברי הקבוצה ,שכן זו מאפשרת
ִמגוון של נקודות מבט ,חתירה למטרה משותפת ובניית חזון משותף (& Vidergor
 .)Sisk, 2013עבודה שיתופית גם עשויה לספק לסטודנטים המתכשרים להוראה כלים

להתמודדות עם קונפליקטים בין-אישיים עתידיים בעבודתם ,קונפליקטים הנגזרים
מהאינטראקציה בין המורה (או הסטודנט המתכשר להוראה) לבין דמויות חיצוניות
(כמו למשל מורה עמית) .קונפליקט פנימי זה נחשב לקשה ביותר ,כיוון שקשה לתכלל
לאחר (קניאל .2001 ,מצוטט אצל מגן-נגר ושטיינברגר ,2016 ,עמ' .)24
עמדות באשר ֵ

מקומה של המדריכה הפדגוגית בלמידת העמיתים
מהדברים שלעיל עולה חשיבות ההדרכה הפדגוגית בכל דגמי ההכשרה .במהלך
התנסותם המעשית בהוראה מדריכה את הסטודנטים מדריכה פדגוגית מטעם מוסד
ההכשרה .המדריכה הפדגוגית צופה בשיעוריו של הסטודנט פעמים ספורות בשנה ,ובדרך
כלל אינה מעורבת בתרבות הבית-ספרית ואינה שותפה לה (חורין .)2005 ,עידו ושקדי
( )2014מצאו כי סטודנטים להוראה סבורים שהחלק החשוב ביותר עבורם בתוכנית
ההכשרה הוא ההתנסות המעשית .אותם הסטודנטים טענו כי המדריכים הפדגוגיים
סיפקו להם את הכלים הנדרשים כדי להתמודד עם קשיי היום-יום בבית הספר (עידו
ושקדי ;2014 ,שקדי .)2016 ,מחקרים מלמדים שמהמדריך הפדגוגי נדרשות כמה תכונות:
גילוי רגישות ואמפתיה לסטודנט ולמורים המאמנים ,יכולת לגשר ולתאם בין הגורמים
הרלוונטיים ,יכולת הכלה (של הסטודנט) ,הכרת דרכי למידה והוראה (למידה עצמאית,
למידת חקר ,למידה מבוססת פרויקטים וכן הלאה) ,ידע מקצועי ודיסציפלינרי (אריאב,
 ;2010זילברשטיין ,פנייבסקי וגוז ;2005 ,מלאת ;2005 ,עמנואל.)2005 ,
בתוכנית "עמית אקדמיה" יש למידה הדדית של סטודנטים עמיתים הלומדים
באותה המסגרת .למידה זו מתבססת על תהליכי משוב ,והיא מתבטאת בשיח רפלקטיבי
קבוע שהמדריכה הפדגוגית מובילה .המפגשים כוללים תכנון משותף והכנה של ימי שיא
בתחומי דעת למיניהם ,צפייה משותפת בהוראה של מורים ושל סטודנטים עמיתים ושיח
מתווכת תהליכי משוב לסטודנט שלימד בשיעור
קבוצתי קבוע .המדריכה הפדגוגית ַ
(אשר סטודנטים נוספים צפו בו) ,או לצמד הסטודנטיות שהובילו את הפעילות בגן.
השיח הקבוצתי מתקיים בקביעות במהלך כל השנה בכל המסגרות המשתתפות
בתוכנית .הדבר מאפשר לבטא את החשיבה הרפלקטיבית ,להתנסות במיומנות של מתן
וקבלת משוב ולשפר את הלמידה של כל סטודנט ואת הלמידה של הסטודנטים כקבוצה.
תהליך הלמידה מתואר להלן בתרשים .1
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תרשים  :1למידת עמיתים – תהליך של צפייה ,מתן וקבלת משוב ששותפים בו
סטודנטים עמיתים המשתייכים לאותה מסגרת ההתנסות

לסיכום :בספרות המקצועית העוסקת בהכשרה להוראה נסקרים כמה דגמי הכשרה,
לרבות דגם של שותפּות-עמיתּות .התוכנית "עמית אקדמיה" שפועלת במכללה האקדמית
גורדון ,תוכנית אשר שואפת לחזק תהליכים של למידה פעילה ומערבת תוך כדי התנסות
מעשית של הסטודנטים בהוראה ,מתבססת על דגם הכשרה זה .תהליכים אלה מבליטים
גם את חשיבות תפקידה של המדריכה הפדגוגית אשר מלווה את הסטודנטים כפרטים
וכקבוצה .למידה זו מתבססת על משוב עמיתים ,והיא מרחיבה את הגדרת העמיתּות :לא רק
קשרי אקדמיה-שדה ,אלא גם קשרים בין הסטודנטים בקבוצה הייחודית שלהם .בהתאם
לכך המאמר מנסה לבחון מנקודת מבטם הייחודית של הסטודנטים את התפתחות תהליך
הלמידה העצמית ואת העמקת הידע המקצועי בראייה תוך-אישית ובראייה בין-אישית,
וזאת תוך כדי חיבור בין שדה התאוריה והמחקר לבין שדה ההכשרה המעשית .המאמר
מתמקד בכמה היבטים של למידת עמיתים בתוכנית "עמית אקדמיה" ,בחשיבותה להבניית
למידתו של הסטודנט בעזרת סטודנטים עמיתים ובהובלה של המדריכה הפדגוגית בכל
בית ספר ובכל מקבץ של גני ילדים.
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מתודולוגיה
שאלת המחקר
מהו מקומה של למידת עמיתים בתוכנית "עמית אקדמיה" בעיצוב הלמידה של הסטודנט
כנותן וכמקבל משוב במסגרת קבוצתית?
שיטת המחקר
המחקר התבסס על הגישה האיכותנית-פרשנית ,גישה אשר בוחנת חוויות ,עמדות
ותפיסות עולם של המשתתפים .בגישה זו האדם הוא כלי המחקר ,והיא שואפת להבין
את החוויה שהנחקרים חווים ואת המשמעות שהם מייחסים לה (צבר-בן יהושע;1990 ,
שקדי .)2003 ,מחקר איכותני מאפשר לבטא את קולותיהם של הסטודנטים ,ומאלה
החוקרות (כותבות המאמר) יכולות להסיק מסקנות ולגבש תובנות .הבחירה בגישה זו
במחקר הנוכחי נבעה מהשאיפה לבחון עמדות וחוויות של סטודנטים שהתנסו בלמידת
עמיתים במסגרת קבוצתית; הנתונים שנאספו מכל מסגרת הכשרה בשדה (בתי הספר
והגנים) ,היו אמורים לאפשר הסקת מסקנות שתהיה רלוונטית גם למקרים נוספים
ולדגמי הכשרה אחרים .לשם כך נאספו רפלקציות שכתבו הסטודנטים בסיום סמסטר
מּובנים עם הסטודנטים לקראת
א' (של שנת הלימודים תשע"ז) ,ונערכו ראיונות חצי ְ
סיום סמסטר ב' (של שנת הלימודים תשע"ז) .כמו כן נעשה שימוש בתמלילי שיחות
שהתקיימו במפגשים קבוצתיים לקראת ימי שיא ופעילויות מיוחדות.
החוקרות היו חברות צוות "עמית אקדמיה" במכללה האקדמית גורדון :ראש מערך
ההדרכה במכללה ,המתאמת האקדמית של התוכנית ומדריכות פדגוגיות מובילות אשר
מרכזות את הנושא "עמית אקדמיה" בבתי הספר ובגנים (מדריכה פדגוגית מובילה בכל
מסגרת חינוכית) .תפקידיהן של החוקרות אפשרו להן להיות פעילות ומעורבות באיסוף
הנתונים ולקיים דיאלוג עם הסטודנטים שהשתתפו במחקר .באמצעות הראיונות
הנחקרים משקפים לעצמם את החוויה ומבטאים אותה בשפתם (שקדי.)2003 ,

המשתתפים
במחקר השתתפו כ 80-סטודנטים שלמדו בתוכנית "עמית אקדמיה" בשנת הלימודים
תשע"ז .משתתפים אלה התנסו בהוראה בשבע מסגרות חינוכיות –חטיבת ביניים בבית
ספר על-יסודי ,ארבעה בתי ספר יסודיים ושני אשכולות גנים במגזר היהודי ובמגזר הדרוזי
(במחוז חיפה ובמחוז הצפון) .סטודנטים אלה מהווים חוליה מקשרת בין האקדמיה
לבין השדה ,והמחקר מתמקד בלמידת עמיתים המתרחשת בקבוצות של סטודנטים
המתנסים יחדיו בהוראה בשדה .חלק מהמשתתפים היו בשנה השלישית ללימודיהם
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במכללה ,ואחרים היו בשנת לימודיהם השנייה במכללה בתוכנית להכשרת אקדמאים
להוראה .ריאיון אישי נערך לכל הסטודנטים שרצו להשתתף בתוכנית "עמית אקדמיה".
בכל מסגרת בית ספרית התנסו בהוראה כעשרה סטודנטים; את הסטודנטים ליוו
מדריכות דיסציפלינריות (אלו נבחרו בהתאם לתחום הדעת שהסטודנטים לימדו) .בכל
מסגרת חינוכית שהסטודנטים לימדו בה ,גם נכחה בקביעות מדריכה מלווה ("מדריכה
ֵאם") אשר סייעה לסטודנטים במשך כל ימי ההתנסות .כפי שצוין לעיל ,ההוראה בשני
מקבצים של גני ילדים הייתה בצמד (בכל מקבץ גני הילדים היו סמוכים זה לזה) .יש
לציין שכל סטודנט היה זכאי למלגת השתתפות (ממשרד החינוך) בתשלום שכר הלימוד
במהלך השתתפותו בתוכנית.

כלי המחקר
א .רפלקציות
את הרפלקציות כתבו המשתתפים בתוכנית בסיום סמסטר א' של שנת הלימודים
תשע"ז .בחינת הרפלקציות נעשתה כדי לנסות להבין את נקודת המבט הייחודית של כל
סטודנט ,והיא אפשרה לעמוד על תחושותיהם ,ציפיותיהם ותפיסותיהם של הסטודנטים
את ייחודיותה של התוכנית "עמית אקדמיה" בכלל ואת תהליך למידת העמיתים שהם
חוו בפרט .הסטודנטים נשאלו שאלות מנחות על אודות פעילותם בבתי הספר ובגנים,
קשריהם עם המורה או עם הגננת המכשירה והתפתחותם האישית והמקצועית .את
המתווה לכתיבת הרפלקציה גיבשו יחדיו כל חברות צוות "עמית אקדמיה"; תהליך זה
ּכָ לל היוועצות ,ויתור על שאלות לא רלוונטיות ,התמקדות בשאלות אחרות ,ולבסוף
כתיבת מסמך הכולל מאפיינים משותפים וחוצי מסגרות מזה ומאפיינים ייחודיים לכל
מסגרת מזה (ראו נספח  1בסוף המאמר) .הרפלקציות אפשרו לסטודנטים לבטא
את חוויותיהם ותחושותיהם באשר להתנסות בקבוצה וללמידת העמיתים .הכתיבה
הרפלקטיבית מאפשרת לפרחי הוראה להתבונן בתהליכים לאחר פעולה ,לנתח ולעבד
אותם ,לפרש את התהליכים שהתרחשו ולנסות לשפרם .היא מבליטה מחשבות ותובנות
ומובילה לשיפור הפעולה; שיפור זה נובע מניתוח מעמיק ,מבחינת האפשרויות לפעולה
ומבחירה מושכלת בפעולה לאחר הבנת השלכותיה (משכית ויפהWald & Reis, ;2011 ,
.)2010
מּובנים
ב .ראיונות חצי ְ
ראיונות אלה נערכו עם הסטודנטים לקראת סיום סמסטר ב' של שנת הלימודים
מּובנה הוא ריאיון ממוקד הכולל שאלות ש"הוכנו מראש" ,אך את
תשע"ז .ריאיון חצי ְ
אלו אפשר לשנות בהתאם להתפתחות השיח עם המרואיין (צבר-בן יהושע ודושניק,
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 .)2006על המראיינים להתמקד בהקשבה לתיאורי המרואיינים את חוויותיהם ובניסיון
להבין את המשמעות שהם מייחסים לחוויות (מנקודת מבטם ובשפתם) (שקדי;2003 ,
 .)Creswell, 2013בראיונות התאפשר לחוקרות לעמוד על היבטים שלא תוארו בהרחבה
ברפלקציות ,לדון בנושאים נוספים שצוינו בשיחה הפתוחה ,ולבחון אם הציפיות של
הסטודנטים בסוף סמסטר א' (אלו תוארו ברפלקציה הכתובה) התגשמו בסמסטר ב'.
כל ריאיון ארך כארבעים דקות .השאלות בחנו שנה שלמה של התנסות בהוראה:
דוגמאות ספציפיות ,תהליכי למידה בשני הסמסטרים ,התפתחות אישית ומקצועית,
פעילויות מיוחדות שהסטודנטים חוו יחדיו כקבוצה ,מקומו של המרואיין בקבוצה,
אתגרים שהיו לו במהלך ההתנסות (ראו נספח  2בסוף המאמר) .המראיינות (החוקרות)
היו מדריכות פדגוגיות מובילות בתוכנית.

הליך המחקר
הנתונים נאספו במהלך שנת הלימודים תשע"ז ( ,)2017-2016השנה השנייה ליישום
התוכנית במכללה האקדמית גורדון כחלק מהתוכנית הארצית "אקדמיה-כיתה".
תחילה נבחנו הרפלקציות שכתבו הסטודנטים בסיום סמסטר א' .בנקודת הזמן הזו –
סיום סמסטר והיערכות לקראת הסמסטר הבא והאחרון ללימודיהם של הסטודנטים
(ולהתנסותם בתוכנית) – רצינו להבין את נקודת מבטם של הסטודנטים ,לעמוד על
תפיסתם (הרפלקטיבית והכוללת) את התוכנית ולאתר נקודות חוזק ונקודות חולשה
בתוכנית לקראת הסמסטר השני .הראיונות נערכו לקראת סיום סמסטר ב' והתמקדו
בבחינת תהליך הלמידה האישי של כל סטודנט במהלך השנה כולה.
עיבוד הנתונים
לאחר קריאה חוזרת ונשנית של הרפלקציות גובשו קטגוריות ראשוניות למיון הנתונים.
בשלב הבא נערכו ראיונות עם סטודנטים (בכל המסגרות) ,ואלה הוקלטו ותומללו
בהסכמת המרואיינים .תחילה נערך ניתוח תמטי לרפלקציות של סטודנטים מכל
מסגרת חינוכית (הרפלקציות של כל קבוצה נותחו בנפרד) ,וזאת על מנת לזהות דפוסים
משותפים ולהיעזר בכך בלמידה .בשלב הבא הניתוח התבסס על זיהוי התמות וקידוד
מידע (שקדי .)Shkedi, 2005 ;2003 ,הנתונים עובדו בשלושה שלבים( :א) קידוד פתוח
( – )open codingבכל אחת מהרפלקציות זוהו הנושאים שקיים קשר בינם לבין נושא
המחקר; (ב) קידוד ממוקד ( – )axial codingיצירת הכללות נושאיות (קטגוריות);
(ג) קידוד על ( – )selective codingבחינה נוספת של הקטגוריות וקטגוריות המשנה
שהתקבלו ,וויתור על הקטגוריות שאינן נחוצות (.)Seidman, 1991; Strauss, 1987
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בהתאם לגישה ההרמנויטית הטקסטים בראיונות "פורקו" ליחידות משנה קטנות.
לאחר מכן זוהו נושאים תמטיים שצוינו בכל הרפלקציות ,ומהם נגזרו קטגוריות על.
מהנתונים ומהקטגוריות נבנתה תמונה שלמה וחדשה (קסן וקרומר-נבו)2010 ,
המשקפת את למידת העמיתים במסגרת הייחודית של התוכנית "עמית אקדמיה".
באופן דומה נערך ניתוח תמטי גם לראיונות.
בשלב הבא הנתונים שעלו מן הרפלקציות ,הושוו לאלה שעלו מן הראיונות .נושאים
אחר דפוסים חוזרים בדברי הסטודנטים בכלל
מרכזיים זוהו ואופיינו כדי להתחקות ַ
ובהקשר הקבוצתי בפרט .כמו כן נבדקה תדירות הופעתם בראיונות של היבטים אשר
לא צוינו ברפלקציות ולהפך ,והקטגוריות "עובו" לפי הצורך .חלק מההיגדים עברו
מקטגוריה אחת לקטגוריה אחרת כדי לדייק יותר באפיון של הסטודנט אותם .לבסוף
הנתונים שעלו מתוך הניתוח התמטי ,הושוו לספרות המחקר העוסקת בתהליכי הכשרה
להוראה .השוואה זו נערכה כדי לבחון את הממצאים ,להמׂשיג אותם ולעגן בתאוריה את
הנושאים שציינו הסטודנטים.

אתיקה
כל המשתתפים בתוכנית כתבו רפלקציות ושלחו אותן בדואר אלקטרוני למדריכות המובילות.
הסטודנטים התבקשו לאשר שהרפלקציות שלהם ישמשו את צוות התוכנית לצורכי תיעוד,
בקרה ומעקב ,לרבות לצורכי מחקר ,ובלבד שלא ייעשה שימוש בפרטים מזהים .לסטודנטים
הובטח שהקלטת הראיונות היא לצורכי מחקר בלבד .כמו כן הובטח להם שלא ייעשה כל
שימוש בפרטיהם האישיים ,בשם בית הספר או הגן שהסטודנטים לימדו בהם ,בשם המנהל
וכן הלאה בעת עיבוד הנתונים או פרסום המחקר .המשתתפים היו מודעים למטרות המחקר
ולשימוש שייעשה ברפלקציות הכתובות ובראיונות לצורכי המחקר ,והם הביעו את הסכמתם
לכך .הסטודנטים רואיינו בסוף שנת ההכשרה ,וזאת על מנת למנוע ככל האפשר תלות שלהם
במדריכים (צבר-בן יהושע ודושניק .)2006 ,כיוון שהרפלקציות נשלחו בדואר אלקטרוני,
כלומר זהות הכותב הייתה ידועה למדריכה אשר הרפלקציה נשלחה אליה ,כל חוקרת
קראה רפלקציות של סטודנטים אשר לא למדו במסגרת שהיא הדריכה בה (כדי להגדיל את
האובייקטיביות של ניתוח ,סינון ומיון התכנים שהוזכרו ברפלקציות).

ממצאים
ניתוח הרפלקציות ותמלילי הראיונות מלמד על שלוש תמות מרכזיות בלמידת העמיתים
במסגרת הקבוצתית .התמה הראשונה היא הקבוצה הייתה לי אוזן קשבת – למידה
במישור המקצועי לעומת למידה במישור האישי; התמה השנייה היא הקבוצה הייתה
לי מראה – למידה מתוך ייצוג (התבוננות) לעומת למידה מתוך השתתפות (פעילּות)
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בקבוצה; התמה השלישית היא אני מרגישה שאני יכולה לפנות אליה בכל עת – למידה
של הפרט לעומת למידה של הקבוצה בהובלת המדריכה הפדגוגית .כל אחת מהתמות
שעסקו בלמידה פעילה ומערבת בהקשר לימודי-הוראתי ובהקשר רגשי-חברתי,
התבטאה בשני רבדים מקבילים :הרובד התוך-אישי והרובד הבין-אישי.

"הקבוצה הייתה לי אוזן קשבת"
א .מקומה של למידת עמיתים בהבניית למידה במישור המקצועי
הסטודנטים חשו כי הלמידה יחד עם עמיתים חידדה היבטים רפלקטיביים של הוראתם:

בכל פעילות למדתי מה יותר טוב ומה פחות טוב וניסיתי לשפר זאת
בפעילות שאחרי .גיליתי מה יותר נכון לילדים ,מה יותר מעניין אותם ומה
פחות ,וכיצד עליי לפעול במצבים שונים .הסטודנטיות היו שותפות לאורך
כל התהליך .במפגשים שערכנו כל אחת שיתפה בפעילויות שלה ,ואף עזרנו
אחת לשנייה כאשר הרגשנו קצת אבודות( .נ' ,התנסתה בהוראה בגן ילדים)
מהדברים שלעיל עולה כי הלמידה נתפסת כתהליך מתמשך ,תהליך אשר שותפים בו
כל הסטודנטים המתנסים בהוראה באותה המסגרת החינוכית .שיפור המקצועיות
מתאפשר הודות למשוב שהסטודנטים מקבלים מחבריהם:

אני רואה דברים מנקודת מבט שונה ,שאולי לא הייתי רואה קודם או
נחשפת אליהם אילולא הייתי בתוכנית .אנו ממשבות אחת את השנייה
בצורה חיובית וביקורתית כדי ללמוד אחת מהשנייה ,לדלות מידע ענייני
ומהותי כדי להיות מורות מקצועיות עד כמה שאפשר .בעקבות אותם
משובים ידעתי מה לחזק בשיעוריי ומה לשמר( .ר' ,התנסתה בבית ספר
יסודי)
ר' ונ' מתארות הליכה בצעדים מדודים ,כזו הכוללת מבט לאחור ותכנון של המשך הדרך.
נוסף על רכישת כלים המסייעים בשדה ההוראה ,מדברי הסטודנטים עולה כי הלמידה
בקבוצה סייעה להם ברובד נוסף – הרובד הרגשי" :כשההתנסות היא בקבוצה ,את רואה
שאת לא לבד בהרגשות שלך ובחשיבה שלך .כל אחת יש לה גם את הבעיות שלה וגם
את הדברים הטובים שלה" (ע' ,התנסתה בבית ספר יסודי) .התחושה של הסטודנטים
כי אינם "לבד במערכה" ,מאפשרת להם להבין את מקומם בתוך המארג של ההתנסות
המעשית .הם גם חשו כי במפגש הקבוצתי הם יכולים לבטא רגשות" :הפגישות האלה זה
היה כמו פריקה .לבוא לפרוק את הדברים ,לטוב ולרע .צריך את זה ,פעם בשבוע .לבוא,
לשבת כולם בקבוצה ,לדבר ולספר" (ג' ,התנסתה בבית ספר יסודי).
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דברי הסטודנטים מלמדים על חשיבותה של הלמידה בקבוצה להבניית למידה
ולרכישת ידע מקצועי .בד בבד עולה מניתוח הנתונים כי למידת העמיתים תרמה
לסטודנטים גם בהיבט האישי.
ב .מקומה של למידת עמיתים בהבניית למידה במישור האישי
ממצאי המחקר מלמדים כי מעגל הלמידה המקצועי היה שזור במעגל אישי של למידה
ערכית וחברתית .ד' ,סטודנטית שהתנסתה בהוראה בבית ספר יסודי ,אמרה בריאיון
עימה" :למדתי מהסטודנטיות האחרות לעזור אחת לשנייה ,לקבל אחת את השנייה,
תמיד להיות אחת לשנייה בשעות של צרה" .מממצאי המחקר עולה שהסטודנטים חשו
כי הם לומדים דברים חדשים על עצמם הודות לאמון ולפתיחּות של חברי הקבוצה:
"דברים טובים שנאמרו ,מאוד חיזקו אותי מבחינת האמונה העצמית והדימוי העצמי.
הביקורתיות שהייתה לי כלפי עצמי פחתה" (ר' ,התנסתה בבית ספר יסודי).
התמיכה הרגשית התבטאה גם ביכולת להיוועץ בסטודנטים עמיתים .ל' סיפרה
בריאיון עימה על העצמה אישית שלה הודות לחברותיה לקבוצה:

תמיד כשהייתה לי שאלה ,או איזושהי בקשת עזרה ,הייתי פונה אליהן .היו
מקבלות אותי ועוזרות לי ללא שום מחשבה אחרת .אני חושבת שההצלחה
שלי ב"עמית אקדמיה" הייתה בזכות הסטודנטיות ,הן היו חלק מזה .לכן
אני רואה בקבוצה מסגרת מאוד תומכת ומעצימה.
הקשר הטוב שנוצר במסגרת הקבוצתית ,היווה כר פורה לפתיחּות ולהיוועצות" :בשנים
ֶ
קודמות הייתי גם חלק מקבוצת בנות אשר מתנסות ,אך לא היה בינינו שום קשר אישי.
המסגרת של עמית אקדמיה גיבשה והפכה אותנו לקבוצה אמיתית אשר נוצרו בה
חברויות ,קשרים של עזרה הדדית ,ייעוץ ,תמיכה ואף הנאה" (ח' ,התנסתה בבית ספר
יסודי); "חוזקות שגיליתי על עצמי :אסרטיביות ,ביטחון עצמי שהלך וגדל ,יצירתיות
ולמידה מתמשכת" (נ' ,התנסתה בגן ילדים).

"הקבוצה הייתה לי מראה"
א .מקומה של למידת עמיתים בהבניית למידה מתוך ייצוג (התבוננות בסטודנטים עמיתים)
כחלק מתהליך למידת העמיתים הוצע לסטודנטים לצפות בשיעורים שלימדו עמיתיהם:
הסטודנט שלימד הזמין את עמיתיו לצפות בו ולתת לו משוב בשיח רפלקטיבי קבוצתי.
ד' ,סטודנטית שהתנסתה בהוראה בחטיבת הביניים ,תיארה את למידתה" :ראיתי
אסטרטגיות למידה שלא הכרתי ,ראיתי סוגי שיעורים שונים שבכלל לא הייתי חושבת
עליהם .זה פתח לי את הראש לדברים אחרים ,ראיתי סגנון קצת אחר משלי .מכל אחת
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לקחתי מה שאני רוצה בשבילי" .תיאורה של ד' ממחיש את הפתגם "מכל מלמדיי
השכלתי" – הצפייה בשיעורים שלימדו סטודנטים אחרים ,אפשרה לה להכיר דרכי
הוראה אשר לא היו ידועות לה.
הסטודנטיות שהתנסו בהוראה בגני הילדים" ,אירחו" בקביעות (בהתאם לסבב
שנקבע מראש) סטודנטיות עמיתות שהתנסו בהוראה בגנים סמוכים .ה"אורחות"
צפו בזוג סטודנטיות שעבדו בגן ,מילאו במהלך הפעילות משוב הערכה (הקריטריונים
להערכה הוגדרו יחד עם המדריכה הפדגוגית) ולאחר מכן קיימו שיח רפלקטיבי משותף:
"מעבר ליום שיא שערכנו לילדי הגן ,היה זה יום שיא עבורי – באו לצפות בי כל העמיתות
של 'עמית אקדמיה'[ ]...הציפייה ליום זה הייתה מרגשת ומלחיצה .כולם באו לראות את
כל מה שעבדתי עליו במהלך הסמסטר ואת כל העשייה שהייתה בגן ,וזה לא מובן מאליו"
(נ' ,התנסתה בגן ילדים) .בציטוט שלעיל נ' מתארת את חשיבות הנִ ראּות שלה .תפיסתה
את "יום השיא" שנערך לילדי הגן כיום שיא אישי שלה ,מצביעה על תחושתה כי עשייתה
והשקעתה המרובה נִ ראֹות ומוערכות.
גם בבתי הספר כל סטודנט "אירח והתארח" כחלק מההתנסות בלמידה לפי הדגם
הקבוצתי .ח' ,סטודנטית אשר התנסתה בהוראה בבית ספר יסודי ,כתבה ש"לרוב
המשוב מהעמיתות הוא משוב מחזק ובונה ,דבר שנעים לשמוע וגורם לחיזוק ועידוד".
החששות מעצם החשיפה בפני אחרים התפוגגו הודות לתהליך המתמשך של מתן
וקבלת משוב ,כמו גם לשימוש בדרך של ניסוי ותעייה" :התוכנית פתחה בפניי הרבה
אופקים ושיטות חדשות לצפות בסטודנטיות אחרות – מהערותיהן אליי אני משפרת,
ויש לי הזכות במקביל לתת הערות לסטודנטית שאני צופה בה" .ר' ,שהתנסתה בהוראה
בבית ספר יסודי ,היטיבה לתאר זאת בריאיון עימה" :אני מרגישה שעכשיו אני יכולה
להיכנס לכל כיתה שהיא ולהעביר בה שיעור .ושיצפו בי חופשי .פשוט התנסיתי יותר וגם
הלכתי וצפיתי במורות ובסטודנטיות ,ראיתי עוד דרכי לימוד".
הדברים שלעיל ממחישים כי על נותן המשוב (הצופה) להבין את נקודת המבט של
מקבל המשוב (הסטודנט אשר מלמד בשיעור הנצפה) .הבנה כזו מגבירה את האמפתיה
ומפחיתה את הלחץ והחששות הנובעים מ"שיעור המבחן" ומהמשוב שאחריו.
ב .מקומה של למידת עמיתים בהבניית למידה מתוך השתתפות פעילה בקבוצה
תהליך הלמידה במסגרת קבוצתית הצריך הקשבה של הסטודנטים לקולותיהם של
העמיתים .אחת הסטודנטיות אשר התנסתה בהוראה בחטיבת הביניים ,כתבה בהקשר
הזה ש"הקבוצה היוותה לי מראה ,יכולתי להתבונן מה לא בסדר" .דימוי המראה יכול
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להיות בעייתי ,שכן הוא עלול ליצור פער בין המצוי לבין הרצוי בעיני הסטודנט:

בהתחלה זה היה קשה לבוא ולתת משוב למישהו שהוא חבר שלך ,להגיד
את הדברים שהם פחות טובים .למדתי על עצמי שהכול תלוי איך אומרים
ומה אומרים .גם לי היה קשה לשמוע את זה מחברות שלי עליי .היום אני
מסתכלת על זה ,גם כשאני בכיתה וגם כשאני בכל מקום אחר ,וזה מהדהד
לי( .א' ,התנסתה בחטיבת ביניים)
ח' ,סטודנטית שהתנסתה בהוראה בבית ספר יסודי ,סיפרה בריאיון עימה כי הצפייה
ומשוב העמיתים הובילו אותה לקחת חלק פעיל בלמידת נושא חדש:

זו חוויה יוצאת דופן ,אני חושבת .עשינו פעם פעילות על חג המולד ,ויש
לנו בקבוצה בנות שהן נוצריות .החוויה היוצאת דופן שלי ,שהרגשתי שאני
לא כל כך בקיאה בנושא הזה .הרגשתי שאני רוצה את העזרה שלהם כדי
שאהיה יותר מעורבת ויותר פעילה בפעילות הזאת.
"אני מרגישה שאני יכולה לפנות אליה בכל עת"
א .מקומה של למידת עמיתים בהובלת המדריכה הפדגוגית בהבניית הלמידה של הפרט
בבתי הספר אשר משתתפים בתוכנית "עמית אקדמיה" ,המדריכה הפדגוגית המובילה
מופקדת על קבוצת סטודנטים שאינם עוסקים בהכרח בתחום הדעת שלה (לא תמיד
היא המדריכה הדיסציפלינרית שלהם) .למרות זאת היא נכנסת לשיעורים שהסטודנטים
מלמדים בהם ,עורכת שיחות משוב ומעשירה את נקודת המבט של הסטודנט בכמה
תחומים :ניהול כיתה" ,עמידה בפני קהל" ,שימוש בפדגוגיה חדשנית וכן הלאה .בגני
הילדים המדריכה הפדגוגית היא גם המובילה של כלל הסטודנטיות.
מניתוח דברי הסטודנטים עולה כי ראייתה הכוללת של המדריכה המובילה,
כמו גם נגישותה לכל סטודנט ,תורמות ללמידה מיטבית .א' ,סטודנטית שהתנסתה
הקשר בינה לבין המדריכה הפדגוגית" :הקשר עם
בהוראה בבית ספר יסודי ,תיארה את ֶ
המדריכה הוא קשר מדהים .אני מרגישה שאני יכולה לפנות אליה בכל עת ,להתייעץ,
לשתף בתחושותיי השונות לגבי ההתנהלות בבית הספר ובכיתה .למדתי המון במחצית
זו ממנה ,וכיף להגיע לבית הספר עם תמיכה הדדית ורצון טוב לעשייה".
ד' ,סטודנטית שהתנסתה בהוראה בבית ספר יסודי ,כתבה ש"המדריכה צופה
בשיעורים אליה היא מוזמנת על ידי הסטודנטים גם שלא לצורך ציון ,אלא בעיקר
לצורך למידה" .ר' ,סטודנטית אחרת אשר התנסתה בהוראה בבית ספר יסודי ,סיפרה
ברפלקציה שלה שהמדריכה סייעה לה להתמודד עם חששות:
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נקודה אחת של קושי עימה נכנסתי לתוכנית ,היא המעבר לשכבת גיל
נמוכה (א') משכבת גיל גבוהה (כיתה י' ,שבה התנסיתי בשנה קודם).
חששתי נורא מאופן הכנת השיעורים לשכבה זו ,מאופן ההתמודדות עימם
ואופן הפנייה אליהם .בעזרת המדריכה של התוכנית התגברתי על הפחדים
והקשיים.
גם מתיאורה של ט' עולה כי המדריכה הפדגוגית מטעם המכללה היא דמות מכילה
וקשובה:

הקשר עם המדריכה אשר מובילה את התוכנית בבית הספר בו אני מתנסה,
הינו קשר מכיל .את כל הלחצים ,הפחדים והקשיים שעלו וצפו בתחילת השנה
להתנסות היא הכילה ,קיבלה ,דאגה לכל בעיה .תמיד עם היד על הדופק שכל
הסטודנטיות מסתדרות .אם קיים חוסר הבנה ,או לחלופין בעיה טכנית כלשהי,
היא דאגה תוך שיתוף כל המערכות הטכניות בבית הספר לפתור אותן.
מדברי הסטודנטים עולה אפוא כי הם תופסים את המדריכה הפדגוגית כדמות מכילה
ותומכת ,דמות אשר מגשרת בין כל הגורמים ופועלת לקידום רווחתו של הסטודנט
במהלך ההתנסות.
ב .מקומה של למידת עמיתים בהובלת המדריכה בהבניית הלמידה של הקבוצה
מדברי הסטודנטים עולה כי הם סבורים שהמדריכה הפדגוגית "נמצאת שם עבורם"
כדי לשפר את תהליכי הלמידה שלהם בקבוצה .דברי העמיתים לא נתפסו כביקורת על
ההוראה של הסטודנט וכמבטאים תחרות ,אלא חיזקו את תחושת הסטודנט כי הוא
"שווה בין שווים" .ח' ,סטודנטית שהתנסתה בהוראה בבית ספר יסודי ,סיפרה כי

ההרגשה שיש שוויון בין הבנות ולא תחרות תרמה להרגשה שאני חלק
מקבוצה מאוד תומכת ומלוכדת[ ]...לדבר על הדברים נותן מקום לחשוב,
לפתוח את הראש ליותר רעיונות .הקשיים שעולים בין הסטודנטיות בזמן
הזה ,ההצלחות ,מה כל אחת עשתה .אלה דברים שככה ,בהפסקה ,אנחנו
לא מדברות על זה.
משוב העמיתים נתפס כעצה טובה המאפשרת להתמודד עם משבר או כהכנה להתנסות
חדשה:

מספיק שאני מספרת על משהו ,ואז מישהו מייעץ לי .אני זוכרת שהיה לי
שיעור רע ,התחלתי להגיד כל מיני דברים על מה לשפר ,אז זה עוזר .או
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שאחרים מספרים לי ,ואז מייעצת להם .ואת שומעת ,כי אם מחר תיתקלי
בזה ,אז יהיה מה לעשות( .ע' ,התנסתה בחטיבת ביניים)
בדוגמה שלעיל הסטודנטית ראתה את עצמה הן כמייעצת ,הן כמקבלת עצות .מדבריה עולה
כי המשוב שקיבלה מהעמיתים לקבוצה ,סייע לה להפיק תועלת גם משיעור "רע" שלה.
חלק מהסטודנטים התקשו לקבל משוב בתחילת התהליך ,אך בהמשך בחינה
רפלקטיבית של התהליך אפשרה להם לזהות את יתרונות הקהילה הלומדת:

לאורך כל הסמסטר צפיתי בשיעורים של סטודנטיות אחרות .נחשפתי לרע
עיונות נוספים ,שכבות גיל שונות ,שיטות לימוד מגוונות שלא בהכרח קשורות
לתחום הדעת שאני לומדת ומלמדת .החשיפה תרמה לי המון .סטודנטיות
צפו בשיעורים שלי ,ואכן השכלתי מחוות הדעת שקיבלתי מהן ,הערותיהן
והארות שהיטיבו עימי .בהתחלה חששתי ,אבל העצמנו אחת את השנייה.
לסיכום :מניתוח הראיונות והרפלקציות עולה כי למידת העמיתים העצימה את
הסטודנטים – הן כפרטים ,הן כקבוצה .תהליך הלמידה ביסס אמון בין חברי הקהילה
הלומדת ,והקהילה נתפסה כמקום בטוח ,פתוח ומקבל .אף שהיה על הסטודנטים
להתמודד עם הקשיים הכרוכים ב"חשיפה" לצפייה של המדריכה הפדגוגית ושל
עמיתיהם בשיעורים אשר הם לימדו ,הם הצליחו להמיר את הצפייה החד-צדדית
במשוב המצריך חבישת שני כובעים – כובע של נותן המשוב וכובע של מקבל המשוב.
למידת העמיתים צמחה בשדה מתוך השהות האינטנסיבית במסגרת משותפת ,והיא
הובילה ליצירת אמפתיה של הצופים לעמיתם המלמד – אותו הסטודנט שהם עצמם היו
במקומו לא מכבר .למידת העמיתים התאפיינה בשמירה על גבולות מקצועיים ובמתן
משוב מפורט ומעמיק ,כזה אשר התבסס על תבחינים (קריטריונים) שהסטודנטים קבעו
במשותף יחד עם המדריכה הפדגוגית המובילה .לעמיתּות ולשותפּות בין הסטודנטים
היה ביטוי בולט ומשמעותי בקהילת הלומדים – קהילה תומכת אשר מעצימה וַ מבנה
פתיחּות ואמון .התהליכים הקבוצתיים הללו מובילים להגברת המוטיבציה של הלומדים,
לשאיפה לשפר את תהליכי ההוראה וללמידה פעילה ומערבת במוסדות להשכלה גבוהה.

דיון
תרומתו של המחקר אשר הוצג במאמר זה ,היא בהבלטת היבטים ייחודיים ללמידה
פעילה ומערבת של סטודנטים להוראה המשתתפים בתוכנית "עמית אקדמיה" .ממצאי
המחקר מלמדים על מקומה וחשיבותה של למידת עמיתים בהתנסות של הסטודנטים
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בהוראה כחלק מקבוצה .תרומת הלמידה בקבוצה לסטודנטים ניכרת הן בהיבט
המקצועי ,הן בהיבט הרגשי .הסטודנטים מקשרים בין התבוננות בפרקטיקת ההוראה
האחר לבין למידה של אסטרטגיות
ֵ
(או בייצוגים של הפרקטיקה הזו) המשמשת את
בהוראה ,פיתוח סגנון הוראה ,ניסוח מטרות ההוראה וכן הלאה ,ובדרך זו הם בוחנים
באופן מודע תהליכים שלפני כן לא תמיד עלו מעל לפני השטח.
שלוש תמות מרכזיות עלו מדברי הסטודנטים ברפלקציות ובראיונות :למידה
במישור המקצועי לעומת למידה במישור האישי; למידה מתוך ייצוג (התבוננות) לעומת
למידה מתוך השתתפות בקבוצה; למידה של הפרט לעומת למידה של הקבוצה בהובלת
המדריכה הפדגוגית .כל אחת מהתמות התבטאה בשני רבדים מקבילים :הרובד התוך-
אישי והרובד הבין-אישי .בהתאם לכך הדיון בממצאי המחקר מתמקד בשלושה נושאים
עיקריים :למידה במישור המקצועי ,למידה במישור האישי ,ולמידה בהובלת המדריכה
הפדגוגית.

מקומה של למידת עמיתים בהבניית למידה מקצועית
בהקשר של הקבוצה כקהילה לומדת יש יתרון גדול ללמידה פעילה ומערבת הן עבור
הפרט ,הן עבור הקבוצה .בדומה למתרחש בהוראה-למידה הדיאלוגית שהגדיר פריירה,
למידה פעילה ומערבת מעצבת את אישיות הלומדים באמצעות הבניית תכונות דוגמת
אחריות ללמידה ,ספקנותֵ ,ערנות ,חקירה שיטתית וחשיבה ביקורתית (שור ופריירה,
 .)1990בקבוצה הלומדים מתוודעים לנקודות מבט ,מחשבות ורגשות שונים משלהם,
מקשיבים לאחרים ומעריכים אותם (קיני .)2002 ,כל אלה הם ביטויים לתהליכים
קונסטרוקטיביסטיים בהוראה ובלמידה בהקשר חברתי (קוזולין ועילם.)2003 ,
הסטודנט חולק עם סטודנטים עמיתים את הידע שלו ומרחיב את הידע הזה בעזרת
עמיתיו .בדרך זו נוצר מיזוג בין ידע ,משמעות ופרשנויות תוך כדי התהליך של בניית
החברּות (,)socialization
מטרות והתכוונות משותפת .סוג למידה כזה מאפיין את שלב ִ
שלב המאתחל את כל תהליך הלמידה (גורודצקי וברק.)2009 ,
ממצאי המחקר מצביעים על כך שההיבט האישי וההיבט המקצועי שזורים זה בזה.
הסטודנטים התבוננו בתפקודם המקצועי דרך עיני הקבוצה .כל אחד מהם ראה את עצמו
כפרט ,אך גם כחלק מקבוצה תומכת ומכילה .בחינה רפלקטיבית של תהליכי הוראה
מאפשרת למורים לזהות התנהגות התורמת לביסוס הלמידה במצבים חדשים ,ובדרך זו
לפתח תובנות חדשות באשר לעצמם (.)Darling-Hammond & Hammerness, 2002
המטפורות והדימויים שציינו הסטודנטים ,מסייעים לעמוד על תפיסותיהם ועמדותיהם
באשר לדגם השותפּות ( .)Johnson & Johnson, 2002בדומה לתהליך המאפיין
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למידה המבוססת על חקר בעיות (  – )PBL: Problem-Based Learningלמידה של
הסטודנטים באמצעות חקר בעיות מורכבות שאין להן פתרון חד-משמעי אחד ויחיד –
גם בתוכנית "עמית אקדמיה" התהליך הקבוצתי הוא תהליך מקביל (המשתתפים חווים
אותו כקבוצה וכפרטים) :הסטודנטים משתפים פעולה עם עמיתיהם בצוותי הלמידה
כדי להגדיר את הנדרש כדי לפתור את הבעיה ,נרתמים ללמידה עצמית ומיישמים ידע
חדש .נוסף על כך הם משקפים זה לזה ולעצמם דרכי הוראה במגוון דרכים (Hmelo-
 .)Silver, 2004הערכת עמיתים ואף הערכה עצמית מתקיימות בכל שלב של תהליך
הלמידה ( .)Savery, 2006ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שתהליכי הלמידה
של הסטודנטים – הן כמכלול ,הן של כל פרט בתוך הקבוצה – התאפשרו הודות לביטחון
שסיפקה הקבוצה כקהילה לומדת .גם עצם הסיוע בליבון הקשיים (גם אם לא בהכרח
נמצאו פתרונות לקשיים האלה) סייע להבנות תהליך מתמיד של למידה ,הוראה והערכה.
השיח הקבוצתי השוטף היה חוצה דיסציפלינות ,והוא העשיר את הסטודנטים והרחיב
את הידע הפדגוגי שלהם .לפי שקדי ( ,)Shkedi, 2000רפלקציה ביקורתית מאפשרת
להתמודד טוב יותר עם דילמות בהוראה .ההתנסות האינטנסיבית של הסטודנטים
בשיחות משוב רפלקטיביות אמורה לאפשר להם לשכלל את תהליכי החקר ,תהליכים
שהם תנאי מפתח להערכה לשם למידה (קורלנד ושחף-ברזילי .)2013 ,התנסות זו גם
תסייע לסטודנטים להתמודד עם דילמות בהמשך דרכם בכלל ובשנת ההתמחות בפרט
(און.)2017 ,

מקומה של למידת עמיתים בהבניית למידה אישית
מממצאי המחקר הנוכחי עולה שהסטודנטים אשר השתתפו בתוכנית "עמית אקדמיה",
תפסו את מתן הכלים בתחום הרגשי-חברתי (קבלה ,הקשבה ,מתן משוב מקדם ,נכונות
לקבל משוב מסטודנטים עמיתים וכן הלאה) כחשוב ביותר להצלחתם בהוראה .משכית
ודורפברגר ( )2017מצאו כי למידה מסטודנטים אחרים להוראה היא אחד הגורמים
הבולטים אשר תורמים לחוויה של התנסות משמעותית בהוראה ,ואף לתחושת
מוכנות גבוהה של המשתתפים בתוכנית ההכשרה המעשית .ממצא זה תואם גם את
המסקנות העולות ממחקרן של שמעוני ,גונן ויעקובי (Shimoni, Gonen, & Yaakobi,
 ,)2006ולפיהן על פרחי ההוראה להיות מסוגלים להתמודד עם מצבים מאתגרים ולגבש
באמצעות תהליכים רפלקטיביים את הזהות המקצועית שלהם (תוך כדי שילוב בין
תאוריה לפרקטיקה) .במחקרם של קסלר ,זיסברג והראל (Kasler, Zysberg, & Harel,
 )2017נמצא כי משאבים אישיים – חוסן ועמידּות בפני קשיים ,תקווה ,תעצומות נפש,
סקרנות ,תחושת מסוגלות אישית – משפיעים משמעותית על תפיסתם של סטודנטים
למדעי החברה ולחינוך (הנמצאים בשנת לימודיהם האחרונה) את אפשרויות התעסוקה
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שלהם .ממצא זה חשוב לנוכח העובדה שבסיום שנת ההכשרה האחרונה במכללה
הסטודנטים חשים כי הם עומדים בצומת :לימודיהם התאפיינו באופי אינטלקטואלי
מחקרי ,והמקצוע שהם עומדים לעסוק בו הוא דינמי ,תחרותי ומצריך מיומנויות
הנדרשות במאה ה( 21-שם) .ההכשרה האינטנסיבית בשדה מאפשרת להם לגשר מעט
על הפער הזה .בהיבט הזה המחקר הנוכחי חשוב גם לנוכח הביקורת על כך שההכשרה
המעשית של פרחי ההוראה מתמקדת בהיבטים אינסטרומנטליים ורציונליים בלבד של
ההוראה וההכשרה (בק ;2005 ,גורודצקי וברק.)2009 ,

מקומה של למידת עמיתים בהובלת המדריכה הפדגוגית
מן הממצאים עולה כי המדריכה הפדגוגית הייתה שותפה מלאה ללמידה בכל השלבים:
תכנון התבחינים (קריטריונים) למחוון הצפייה בסטודנט עמית ,הכנת הסטודנטים
לתהליכים הכרוכים במתן ובקבלת משוב ,עיסוק בהיבטים התוך-אישיים והבין-
אישיים הרגשיים של תהליך המשוב וכן הלאה .הסטודנטים ציינו כי למרות חששותיהם
הראשוניים מפני חשיפה אישית ומקצועית ,תהליך הלמידה בצוותא סייע להם רבות .גם
בספרות המקצועית מודגש כי המפגש הקבוצתי וליבון ההיבטים הלימודיים והרגשיים
יחד עם המדריכה המובילה מגבירים את האחריות ,העצמאות והמשמעת העצמית של
הסטודנטים ( – )Bell, 2010מאפיינים הנדרשים מכל סטודנט בתוכנית ייחודית כזו.
זילברשטרום ( )2015מציינת כי "ליווי המדריך מהמוסד האקדמי בהקשר בית ספרי
מאפשר העמקת הזיקה בין התיאוריה לבין הפרקטיקה בתהליכי ההכשרה להוראה לצד
סיגול נורמות של עבודה בצוות ושיתופי פעולה בתוך קהילה מקצועית לומדת" (שם,
עמ'  .)11בתוכנית "עמית אקדמיה" הליווי בקהילת המורים והסטודנטים אינו מתבטא
רק בפיתוח המקצועי ,אלא גם בעשייה היומיומית ובבניית תהליכים של מתן וקבלת
משוב במהלך כל תקופת ההתנסות .תהליך הלמידה הרפלקטיבי וחקירת מקומם של
הסטודנטים בקהילה הלומדת הושפעו אפוא מקשרי הגומלין שהסטודנטים להוראה
יצרו עם הסביבה ,עם המדריכה ועם הסטודנטים העמיתים (& Darling-Hammond
 .)Hammerness, 2002משכית ודורפברגר ( )2017מצאו כי המדריכה הפדגוגית סיפקה
תרומה ייחודית לסטודנטים שהוכשרו להוראה בתוכנית "עמית אקדמיה" :הסטודנטים
דיווחו כי קיבלו עזרה רבה יותר מהמדריכה הפדגוגית המובילה ,והודות לכך הכירו טוב
יותר את בית הספר כארגון.
במחקר שערכו יריב וקויפמן ( ,)2016נמצא כי מדריכות פדגוגיות מתאפיינות בגישה
אינסטרומנטלית :המדריכה הפדגוגית יוזמת את נושא השיחה ומופקדת על הובלתה.
לעומת זאת ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שבתוכנית "עמית אקדמיה" כל
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השותפים תורמים למהלך השיחה ,מגיבים לדברי עמיתיהם ַומבנים שיח רפלקטיבי
(שם) .סימון ( )2017מצאה כי על תפיסת ההדרכה בהכשרה להוראה להתבסס על
אכפתיות ,רגישות והקשבה לסטודנטים במהלך הכשרתם .משוב ומתן כלים פדגוגיים
ומתודיים גם מסייעים למנוע נשירה של מורים מתחילים (.)Çalişkan & Sünbül, 2011
במחקר הנוכחי הצביעו הסטודנטים על החשיבות של הבניית תחושת מסוגלות
עצמית ,תחושה אשר הסביבה מספקת להם באמצעות מעורבותם ותמיכתם של
הסטודנטים העמיתים והמדריכה הפדגוגית המובילה .שמעוני ( )2013מצאה כי תמיכה
וחיזוק של תחושת המסוגלות העצמית מאפשרים למורים המתחילים להגביר את
האמונה בעצמם ,והודות לכך להפחית את תחושת התסכול הגורמת לנשירה מהמערכת
(שם) – ממצא אשר תואם את מטרותיה הראשוניות של התוכנית "אקדמיה-כיתה"
(זילברשטרום .)2015 ,הבניית תחושת המסוגלות העצמית מאפשרת למתכשרים
להוראה ,אלה שקיבלו תמיכה ואמון מהעמיתים ומהמדריכה הפדגוגית ,לפעול בהמשך
לפיתוח שיח התומך בתלמידיהם (שויער וגור-יעיש.)Miller & Pedro, 2006 ;2014 ,
הסיבה לכך היא ששיקוף תהליכי ההוראה מקנה לפרחי ההוראה את המיומנות של
חקר הפרקטיקות שלהם ,כמו גם את המיומנות של למידה שיתופית יחד עם עמיתים,
כבר בתוכנית ההכשרה ומשמש אותם בהמשך דרכם המקצועית (קורלנד ושחף-ברזילי,
.)2013
חשוב לציין כי למרות התמקדותה של התוכנית "אקדמיה-כיתה" בעיקר בסטודנטים
המתכשרים להוראה בבתי הספר ,המחקר הנוכחי מבהיר את חשיבות ההשתתפות
בקהילה לומדת גם עבור סטודנטים המתנסים בהוראה בגני ילדים .למעשה ,עבודת
הגננות מתאפיינת בבדידות מקצועית (פירסטטר )2012 ,גדולה יותר מזו אשר קיימת
בעבודת המורים ( .)Oplatka & Eizenberg, 2007ממצאי המחקר מצביעים על כך
ששיתוף הפעולה בין הסטודנטים מקדם את היכולת לפתור בעיות ,מיומנות שהם יידרשו
לה גם בהמשך בעבודתם כמורים וכגננות .בדוח מעקב שערכו משכית ודורפברגר (,)2017
נמצא כי הלמידה מסטודנטים עמיתים מאפשרת צמיחה מקצועית ,התנסות בפיתוח של
יחסי עבודה המבוססים על שותפות וביסוס קשרי עבודה מקצועיים ופוריים.
מהדברים שלעיל עולה כי אחד היתרונות הבולטים של ההתנסות הייחודית
בהוראה במסגרת התוכנית "עמית אקדמיה" ,הוא הכנת הסטודנטים לקראת הצפוי
להם בעבודתם .הכנה זו מתבטאת בחיזוק היבטים אשר תופסים מקום מרכזי בעבודת
המורה בכלל ובעבודת המורה המתחיל בפרט :קיום שיח ,עבודת צוות ,מתן וקבלת
משוב מעמיתים וכן הלאה .יתרון זה מתחדד לנוכח העובדה שתקופת הכניסה להוראה
( ,)inductionתקופה אשר מהווה את תחילת צמיחתו המקצועית של המורה הטירון
(שני ואחרות ,)2015 ,נחשבת לאירוע מכונן שהשפעתו עצומה על המשך חייו המקצועיים
רב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
276

מירית שרון ,פני שמעוני ,ליאת סובולב-מנדלבאום ואחרות

של המורה .ממחקרים רבים עולה כי מורים חדשים סובלים בכניסתם להוראה מ"הלם
השנה הראשונה" (דביר ושץ-אופנהיימר ;2011 ,משכית ומברך ;2013 ,שגיא ורגב,
 ,)2002ובהתאם לכך רבים מהמורים המתחילים נושרים .השהות בבתי הספר ובגנים
היא "סיפור הכשרה רב-ממדי" ,סיפור המדגיש היבטים רגשיים בד בבד עם היבטים
לימודיים (סימון.)2017 ,
הלמידה בקהילת עמיתים מאפשרת "לצאת מהשגרה" ולהתנסות במצבים חדשים
ולא מּוּכָ רים (גורודצקי וברק ,)2009 ,מצבים המאפיינים את ההתרחשויות הדינמיות בגן
ובבית הספר .נמצא כי תקשורת בין-אישית ,למידה מעמיתים ועבודת צוות הן מיומנויות
חשובות ביותר הנדרשות לקראת יציאתם של הסטודנטים לשנת ההתמחות בהוראה,
שנה שבמהלכה הם מתמודדים עם קשיים רבים (Harrison, Lawson, & Wortley,
 .)2005הוראה כעיסוק פרקטי-רפלקטיבי נדונה לא מעט במחקרים שעניינם מהות
ההוראה (זילברשטיין .1995 ,מצוטט אצל קיזל ;2010 ,רייכל וארנון.)2005 ,
לסיכום :הזיקה ההדדית בין תהליכי הלמידה של הסטודנט לבין תהליכי הלמידה
של קבוצת הלומדים במהלך ההכשרה להוראה ,אמורה לסייע לסטודנט להתמודד
ביתר יעילות עם קשיים תוך-אישיים ובין-אישיים בהמשך דרכו המקצועית .המחקר
הנוכחי מבהיר את חשיבות השיח הרפלקטיבי במסגרת קבוצתית כבר בשלב ההכשרה
המעשית להוראה ,והוא מתמקד לא רק בבתי הספר אלא גם בגני הילדים .ממצאי
המחקר מלמדים על תפיסת הסטודנט את עצמו ותפיסתו בידי אחרים בהקשר חברתי
דינמי ומתפתח ( .)Rodgers & Scott, 2008ההתנסות בהוראה בהתאם לדגם של
"עמית אקדמיה" מסייעת לבחון באופן חדש וייחודי את תהליך ההכשרה ואת הצורך של
הסטודנט בתחושת שייכות ,בקבלה ובהעצמה (הן בהיבט הלימודי ,הן בהיבט הרגשי).
אופן התבוננות כזה יוביל לתהליך הכשרה מיטבי וישפיע על נמענים משמעותיים ביותר
בשדה החינוכי – תלמידים ,מורים ,מדריכים פדגוגיים ,הורים וקהילה.

מגבלות המחקר
המחקר התבסס על שני כלי מחקר איכותניים בלבד .ייתכן שלא די בריאיון בן ארבעים
דקות עם סטודנט כדי לקבל תמונה מקפת וברורה של תוכנית ההכשרה המעשית
להוראה .במחקרים עתידיים כדאי לשלב בין כלי מחקר כמותיים (כמו למשל שאלונים
אנונימיים) לבין כלי מחקר איכותניים ,וזאת על מנת לעמוד באופן אובייקטיבי יותר על
תרומתה ומקומה של למידה פעילה ומערבת בתהליך ההכשרה של הסטודנטים.
מגבלה נוספת של המחקר היא שאת הרפלקציות האישיות קראה תחילה המדריכה
המובילה בסיום סמסטר א' .הדבר עלול לגרום לכותב להימנע מהבעת קשיים או תסכול,
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כיוון שקוראת הרפלקציה תדריך אותו במהלך סמסטר ב' .בעיה אחרת הייתה שחלק
מהראיונות נפגמו במהלך הקלטתם ,כמו גם שלא כל הסטודנטים רואיינו (בגלל מגבלות
זמן ועומס מטלות בסיום השנה).
מגבלה נוספת נובעת מכך שכמות הסטודנטים המתנסים בהוראה בגני הילדים
קטנה מכמות הסטודנטים המתנסים בהוראה בבתי הספר .כמו כן המחקר כלל רק
קבוצת ניסוי (סטודנטים שבחרו להשתתף בתוכנית ההתנסות) ,ללא קבוצת ביקורת.
הדבר עלול להקשות על הבנת התרומה היחסית של ההתנסות בקבוצה ,כלומר תרומתה
בהשוואה לתרומה של תוכנית ההתנסות הרגילה.
ההנחיות לכתיבת הרפלקציה אפשרו לסטודנטים כתיבה חופשית רפלקטיבית.
עם זאת ,ייתכן שאם הכתיבה הייתה חופשית יותר (ללא הנחיות) ,היו נחשפים היבטים
נוספים .חשיפה כזו הייתה מאפשרת לעמוד על מקומה של הקבוצה גם בלי שהסטודנטים
יישאלו על כך.
במחקרי המשך אוכלוסיית המשתתפים צריכה להיות רחבה יותר .כמו כן יש לקיים
בהם ראיונות עם המדריכות הפדגוגיות בכל המסגרות החינוכיות ,וזאת לנוכח הממצאים
בדבר מקומן המרכזי בתהליך ההתנסות המעשית של הסטודנטים .ייתכן שכדאי ליצור
מסגרות הכשרה ייחודיות למדריכות פדגוגיות ,מסגרות אשר יכשירו אותן להנחות
תהליכים קבוצתיים המתמקדים גם בהיבטים רגשיים וחברתיים (ולא רק מקצועיים).
חשוב מאוד להקשיב גם לקולותיהם של מנהלי בתי הספר ,המורים והגננות בהקשר של
למידת עמיתים כוללת המשתפת סטודנטים וסגלי הוראה (בהובלת המדריכה) ,ובפרט
בהקשר של צפייה בשיעורים ותהליכי משוב (מתן משוב וקבלת משוב) – ליבת ההכשרה
המעשית לשיפור תהליכי ההוראה בכיתות ובגני הילדים.
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נספחים
נספח  :1מדריך לכתיבת רפלקציה בסיום סמסטר א'
הנחיות לניתוח רפלקטיבי לסטודנטים בתוכנית "עמית אקדמיה"
שם הסטודנט/ית____________________________
מקום ההתנסות____________________
לסטודנטים שלום רב,
מצ"ב מתווה לכתיבת רפלקציה על התנסותכם בתוכנית.
הניתוח כולל התייחסות לשלושה ממדים של ההתנסות.
לצורך הניתוח תוכלו להסתייע בשאלות המנחות.
 .1רפלקציה על תהליכי הוראה-למידה בכיתת האימונים/בגן
תארו בהרחבה התרחשות משמעותית מתוך ההתנסות שלכם בכיתת האימונים/בגן.
ההתרחשות יכולה להתייחס אל התלמידים ,המורה/הגננת המכשירה ,תהליכי ההוראה,
קונפליקט ,חוויית הצלחה וכדומה.
 .2רפלקציה על היבטים ייחודיים של ההתנסות במסגרת עמית אקדמיה
במה נתרמתם מהתוכנית? אנא התייחסו לנקודות הבאות:
 שהייה במסגרת כמה ימים בשבוע הוראה בצמד היכרות עם שיטות הוראה מגוונות היכרות עם מגוון דיסציפלינות צפייה בסטודנטים עמיתים ומתן משוב קבלת משוב מסטודנטים עמיתים שצפו בי קבלת משוב משתי מדריכות (רק למתנסים בבתי הספר – הכוונה למדריכהדיסיפלינרית ולמדריכה המרכזת המובילה במסגרת); משוב מהמדריכה המובילה
של התוכנית והקשר עימה
 היותי חלק מזוג/מקבוצת סטודנטים במסגרת היותי חלק מבית הספר/מהגן כארגוןרב-גוונים :מחקר ושיח ,)4(17 ,תשע"ט 2019
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 היכרות עם מגוון בעלי תפקידים במסגרת (מורים מקצועיים ,מרכזי מקצוע,יועצ/ת ,שילוב ,מנהל/ת ,סייעת לגננת ועוד)
 .3רפלקציה על פעילות ייחודית/יוזמה במסגרת התוכנית
א .תארו בהרחבה התרחשות מעוררת חשיבה מתוך ההפעלות הבית-ספריות בהן אתם
מעורבים במסגרת התוכנית (תוכלו לתאר חוויה חיובית שהשאירה עליכם רושם ,או
חוויה של קושי/אתגר שחוויתם).
ב .תארו את היוזמה שהפעלתם בבית הספר/בגן .התייחסו לתכנון ,לשותפים ,למקורות
התמיכה והסיוע.
 .4רפלקציה על פעילות בית ספרית
תארו פעילות בית ספרית לה הייתם עדים לאחרונה .בחרו פעילות כגון ימי הורים,
ישיבות מורים ,ביקורים ,טקסים ,סיורים לימודיים ,ישיבות פרופיל ,ועדת השמה ,מפגש
עם פסיכולוג ,מפגש עם מדריכה ממשרד החינוך ,היערכות לאירועים וכדומה.

שאלות מנחות
 .1מדוע התרחשות זו הייתה משמעותית לך כסטודנט/ית ,כמחנכ/ת ל�ע
תיד וכאדם?
 .2מי היו המעורבים בהתרחשות?
 .3מה קידם את הלמידה שלך? מה עיכב אותה?
 .4באיזו מידה הרגשת במהלך החוויה מעורבות בחיי בית הספר?
 .5באיזו מידה השותפות בקבוצת הסטודנטים סייעה לך?
 .6מה הן התובנות שלך בעקבות הפעילות? אילו שאלות עולות בך?
לסיום,
ציינו נקודה אחת של קושי או חשש שלך בתחילת לתוכנית .כיצד התגברתם על הקושי?
אילו חוזקות שלכם גיליתם במהלך הסמסטר? אילו תובנות גיליתם? במה צמחתם
בסמסטר זה? באיזו מידה אתם חשים שיכולות ההנהגה שלכם התעצמו?
מה הייתם רוצים לקבל מהתוכנית בסמסטר ב' (נקודות לחיזוק ,מיקוד ספציפי)?
האם יש משהו נוסף שהייתם רוצים לשתף בו?___________________________
________________ֹֹ_______________________________________
המשך התנסות פורייה ועשייה ברוכה!
צוות עמית אקדמיה
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נספח  :2מדריך לריאיון עם הסטודנט/ית בסיום שנת ההתנסות
תודה על היענותך ועל הזמן שפינית על מנת להתראיין .לצורך מחקר העוסק בתוכנית
עמית אקדמיה אשאל אותך כמה שאלות .ברשותך אקליט את השיחה .כל פרט מזהה
יושמט לאחר איסוף הנתונים לצורך המחקר (שם ,מקום ההתנסות ,המדריכה וכו').
1 .1ספר/י על עצמך בקצרה (גיל ,מין ,חוגי לימוד ,לימודים קודמים ,מצב משפחתי).
2 .2איך הגעת להשתתף בתוכנית (מרצונך ,המלצות ,חבר/ה הביא/ה אותך ,פנייה
מהמכללה?)...
3 .3מה היו המניעים להצטרפותך לתוכנית (מדוע בחרת להצטרף)?
4 .4ספר/י בכמה משפטים על ההשתתפות שלך בתוכנית עמית אקדמיה השנה .איך
היית מתאר/ת את התוכנית בה את/ה משתתף?
5 .5מה היו הציפיות שלך מהתוכנית כשרק נכנסת אליה?
6 .6אילו מהציפיות שתיארת אכן התממשו ואילו לא?
7 .7אילו אתגרים חווית בתוכנית (עליות ומורדות)?
8 .8כיצד התמודדת עם האתגרים? מי סייע לך בכך?
9 .9תאר/י את החוויה של השהות האינטנסיבית בבית הספר /בגן .באיזה אופן נתרמת
מהשהות בבית הספר/בגן יומיים-שלושה בשבוע?
1010איך בא לידי ביטוי הקשר שלך עם הסטודנטים האחרים שהתנסו עימך במסגרת?
1111ספר/י על מקומך בקבוצה של הסטודנטים המתנסים עימך במסגרת .איך את/ה
רואה את עצמך? איך לדעתך הם רואים אותך?
1212מה למדת מהסטודנטים האחרים?
1313איך היית מגדיר/ה את הקשר עם בית הספר/הגן כארגון? אילו דברים חדשים למדת?
1414ספר/י על חוויה יוצאת דופן שהייתה לך במהלך השנה בתוכנית.
1515ספר/י על הפגישות הקבוצתיות עם המדריכה המרכזת וחוויית ההתנסות בקבוצה.
1616ספר/י על ימי שיא ויוזמות מיוחדות .תאר/י מה היה ייחודי בתהליך ,בתכנון ,בביצוע.
1717ספר/י על הקשר שלך עם גורמים מתווכים :המדריכה המרכזת ,המורה המקשרת,
המנהל/ת ,היועצ/ת ,רכז/ת שכבה ,הסגנ/ית...
1818הצע/הציעי מטפורה (דימוי) לקבוצה ולתפקידה עבורך בתוכנית :התוכנית עבורי
היא כמו...
1919בהשוואה להתנסות בשנים קודמות ,מהו הערך המוסף שקיבלת השנה בתוכנית?
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2020כעת את בסיום שלוש שנות התנסות .איך היית מתאר/ת את התהליך שעברת
מהשנה הראשונה עד עכשיו?
2121מה הן ההמלצות שלך לסטודנטים שיתנסו בתוכנית בשנה הבאה?
2222האם יש משהו נוסף שהיית רוצה לשתף בו או להוסיף?
תודה רבה,
צוות עמית אקדמיה
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מתחילים בשנה א' :תרומתה של למידה מבוססת פרויקטים
1
להכשרת מורים במכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי
תרצה לוין ,יהודית סלפטי-כהן
תקציר
המטרה העיקרית של המחקר המתואר במאמר זה הייתה לבחון את
התרומה של למידה מבוססת פרויקטים (PBL: Project-Based
 )Learningלהכשרה מיטבית של סטודנטים להוראה בשנה הראשונה
ללימודיהם במכללה .נוסף על כך המחקר בחן את מידת שביעות הרצון
של הסטודנטים מלמידה בגישה הזו בהשוואה לשביעות רצונם מלמידה
מסורתית .מניתוח הנתונים עלתה השאלה הבאה :האם אכן ראוי שגישה
זו תשולב בתהליך ההכשרה כבר בשנה א'? ואם כן ,מהי חשיבותה ומהי
תרומתה להמשך תהליך ההכשרה בשנים הבאות?
הנתונים נאספו באמצעות ראיונות אישיים עם סטודנטים בשנה הראשונה
ללימודיהם במכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי ,כמו גם באמצעות
הרפלקציות שכתבו הסטודנטים ביומניהם במשך כל תהליך הלמידה .מן
המחקר עולים ארבעה נושאים מרכזיים :התרומה של למידה מבוססת
פרויקטים בסמסטר ב' (בהשוואה לתרומה של הלמידה המסורתית
בסמסטר א') ומידת שביעות הרצון של הסטודנטים מהלמידה הזו; שיתוף
הפעולה בין הסטודנטים ועבודת הצוות במהלך הכנת הפרויקט; משך הזמן
הנדרש ליישום הפרויקטים בקהילה; ואופן ההערכה המועדף של עבודת
הסטודנטים .מממצאי המחקר עולה שדעות הסטודנטים היו חלוקות
בארבעת הנושאים הללו .עם זאת ,הרוב המכריע של המשתתפים במחקר
( )95%נטה להעדיף למידה מבוססת פרויקטים על פני למידה מסורתית.
המסקנה העיקרית של המחקר היא שחשוב לאפשר לפרחי הוראה
להתנסות בגישות למידה חדשניות הכוללות תהליכי למידה שיתופיים,
כמו למשל למידה מבוססת פרויקטים .מסקנה זו נובעת מכך שלמידה
שיתופית היא חלק בלתי-נפרד מעבודתו המעשית של המורה ,כמו גם
 1תודתנו לד"ר אמאל אבו סעד ,ראש תוכנית החינוך לגיל הרך במגזר הבדואי במכללת קיי; לדינה
שחאדה ,מדריכה פדגוגית במכללת קיי בתוכנית החינוך לגיל הרך במגזר הבדואי; ולד"ר איברהים אבו
עג'אג' ,מדריך פדגוגי במכללת קיי בתוכנית להכשרת מורים לבית הספר היסודי במגזר הבדואי.
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מהשינוי בתפקיד המורה בעידן המידע – מנחה ומכַ וון ִּבמקום המקור
הבלעדי להעברת ידע לתלמידים.
מילות מפתח :הכשרת מורים ,למידה מבוססת פרויקטים ,למידה פעילה ומערבת,
שיתופיות.
מבוא
בעידן המידע ,תקופה המתאפיינת בהיותו של הידע נגיש וזמין לכולם ,מתחוללים שינויים
בתפקיד המורה .כיום במהלך השיעור התלמידים יכולים "לבחון" את מידת הדיוק של
דברי המורה ולערער על סמכותו .רוב המורים מעבירים עדיין את חומר הלימוד ללומדים
ִּבמקום לעודד אותם להבנות את הידע בעצמם .המורים אינם מאפשרים לתלמידים
לקחת חלק פעיל בלמידה ,והדבר פוגע במוטיבציה הפנימית של התלמידים וביכולת
לפתח את חשיבתם .על מנת שתתאפשר למידה משמעותית ,יש להגדיר מחדש את
תפקידו של המורה – ניווט תהליכי הלמידה של התלמידים (לוין ,גלסנר ,רייכמן וגרנית-
דגני.)2014 ,
בשנים האחרונות בתוכניות רבות להכשרת מורים הסטודנטים במכללות האקדמיות
לחינוך מתנסים בלמידה פעילה ,שיתופית ,רלוונטית ,קונסטרוקטיבית וקונקטיביסטית.
למידה כזו מחליפה את הגישה המסורתיתִּ :במקום שהמורה יעביר ידע לתלמידים ,הוא
מדריך ,מנחה ,מכַ וון ,מתווך ,מאפשר ,מפתח מיומנויות תקשורתיות ועבודת צוות של
התלמידים ,וגם מעודד ומעריך את תהליך הלמידה .הסטודנטים אמורים לגלות מכוונּות
עצמית ללמידה ,להגדיר את מטרותיהם ולהעריך את איכות עבודתם (Darling-
 .)Hammond, 2006לטענתה של דרלינג-המונד (שם) ,מוסדות ההכשרה להוראה
חייבים לפתח תוכניות לימודים מתאימות שיסייעו לסטודנטים לרכוש ִמגוון רחב של
יסודות הכרחיים – מיומנויות אשר משמשות בלמידה משמעותית וקשרים חברתיים-
תרבותיים במובנם הרחב .יסודות אלה יאפשרו למורים החדשים לפעול בצורה מושכלת
בכיתות הטרוגניות.
בלא מעט תאוריות מודגש כי שנת הלימודים הראשונה במכללה לחינוך משפיעה
מאוד על גורמים רבים בעבודתם של המורים העתידיים .לחלק מהסטודנטים אשר
מתחילים ללמוד בתוכניות ההכשרה יש מאגר מבוסס של תפיסות ודימויים באשר
למהות ההוראה ,האינטראקציה הרצויה עם תלמידים ותפקודם כמורים .תפיסות אלו
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מתחילות להתהוות כבר בהיותם של הסטודנטים תלמידים בבית הספר ,והן משפיעות
על התובנות הנרכשות במהלך תהליך ההכשרה ועל ההתנסות בהוראה משמעותית
(שם).
השינויים הכלכליים והחברתיים התכופים אשר מאפיינים את עידן המידע מגבירים
את החשיבות של מורים איכותיים והוראה איכותית .ההכשרה להוראה מקנה למורים
את המיומנויות הנדרשות ומסייעת לאלה שהמוטיבציה שלהם פנימית ומתקיימת לאורך
זמן ( .)Musset, 2010הדרך היעילה ביותר לשפר את איכות החינוך היא לערוך שינויים
מתמידים בתהליך ההכשרה להוראה ולנקוט אמצעים להכשרת המורים גם במהלך
עבודתם (שם) .יש להכשיר מורים שיסייעו לתלמידים לרכוש את המיומנויות הנדרשות
להתפתחות אישית בחברות ובשוקי העבודה של ימינו .המורים צריכים לעודד למידה
משמעותית כדי לפתח את יכולות החשיבה ,היצירה והלימוד העצמי של התלמידים.
בלמידה משמעותית התלמיד מציג שאלות ,מאתר מקורות מידע ,מעבד מידע ויוצר ידע
חדש אשר רלוונטי לעולמו האישי ולחיים בעידן הטכנולוגי של ימינו (הרפז.)2008 ,
אחד העקרונות של למידה משמעותית הוא היותה למידה מערבת שיתופית (Griffin
 .)& Care, 2015בהוראה המסורתית בדרך כלל לא נדרש שיתוף פעולה בין התלמידים,
והאינטראקציה ביניהם היא מזערית .לעומת זאת בלמידה שיתופית הכנת המשימה
מצריכה אינטראקציה חברתית בין הלומדים ושימוש במיומנויות הקוגניטיביות שלהם
( .)Scardamalia, 2002אחד היסודות המרכזיים של למידה שיתופית הוא תפיסת
האדם כיצור חברתי-קוגניטיבי-רגשי אשר לומד ופועל כל חייו במסגרות ובארגונים
חברתיים .למידה שיתופית מתמקדת באינטראקציה בין לומדים בקבוצה אשר עוסקים
בו זמנית במשימות חברתיות ובמשימות לימודיות .אינטראקציה זו מתאפיינת ביצירת
תלות הדדית בין הלומדים ובמשא ומתן ביניהם (Thompson, Wang, & Gunia,
.)2010
מבין הגישות הפדגוגיות אשר מעודדות למידה משמעותית ,מערבת ושיתופית ,בחרנו
להתמקד בלמידה מבוססת פרויקטים ( .)PBLלמידה כזו מתמקדת בלומד ומתאפיינת
בחקר ,בשאילת שאלות פתוחות ובניסוח שאלה פורייה ואותנטית .בגישת למידה זו יש
להגדיר את התוצר המרכזי שהלמידה מכוונת אליו :תערוכה ,משחק ,יצירת אומנות,
הוראת שיעור ,עריכת סרט וכן הלאה (.)Bradley-Levine et al., 2010
המטרה העיקרית של המחקר המתואר במאמר זה ,הייתה לבחון אם למידה מבוססת
פרויקטים מובילה ללמידה משמעותית של סטודנטים להוראה בשנה הראשונה
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ללימודיהם במכללה .נוסף על כך בחן את מידת שביעות הרצון של הסטודנטים
מהלמידה בגישה זו בהשוואה לשביעות רצונם מלמידה מסורתית .במחקרים שבחנו
שילוב של למידה מבוססת פרויקטים בהכשרת מורים ,נמצא כי פרחי הוראה תפסו את
הלמידה הזו כמאתגרת ומעודדת חשיבה .יתרה מזאת ,הם דיווחו שלמידה זו קידמה
אותם לקראת למידה עצמאית (רפאלי .)2013 ,ייחודיותו של המחקר המתואר במאמר
זה היא בבחינת עמדותיהם של סטודנטים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם באשר
לשילוב למידה מבוססת פרויקטים בתהליך ההכשרה כבר בתחילתו ,וזאת בהשוואה
לעמדותיהם באשר ללמידה המסורתית המוכרת להם מלימודיהם בקורסים רבים
במכללה.
שילוב למידה מבוססת פרויקטים בלימודי השנה הראשונה בתוכנית ההכשרה
להוראה במכללת קיי
לפני שמונה שנים גובשה במכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי תוכנית הכשרה
כוללת .מטרתה של תוכנית זו היא לקדם התנסות של הסטודנטים בפדגוגיות חדשניות,
פדגוגיות המתמקדות בלמידה פעילה ומערבת ,כבר בשנת ההכשרה הראשונה .התוכנית
מתבססת על גישה החוצה את מסגרות ההכשרה הנהוגות ברוב המכללות לחינוך ,והיא
מיועדת לכלל הסטודנטים בשנה א' אשר לומדים בתוכניות ההכשרה במכללת קיי
(הגיל הרך ,בית ספר יסודי ,בית ספר על-יסודי ,החינוך המיוחד ,אומנות וחינוך גופני)
– סטודנטים מכל המסלולים לומדים בקבוצות מעורבות .שלושת קורסי ליבה נלמדים
בשנת ההכשרה הראשונה:
 "חינוך בראי השדה" – קורס שנתי בהיקף של ארבע שעות שבועיות. "זהות אישית מקצועית" – קורס סמסטריאלי (סמסטר א') בהיקף של שתי שעותשבועיות.
 "זהות אישית תרבותית" – קורס סמסטריאלי (סמסטר ב') בהיקף של שתי שעותשבועיות.
התפיסה החינוכית של קורסי הליבה מדגישה כמה עקרונות חינוכיים מרכזיים אשר
משתלבים זה בזה( :א) בניית תשתית של תהליכי הוראה ולמידה קונסטרוקטיביים; (ב)
זימון מצבי למידה המתבססים על סקרנות ומוטיבציה פנימית של הלומדים; (ג) בניית
סביבה לימודית היוצרת מצבי למידה מעניינים ,מאתגרים ולא שגרתיים .נוסף על כך
המסגרת הארגונית של הלימודים בשנה א' מתאפיינת בשיתופיות גבוהה – הן ברמת
המרצים ,הן ברמת תהליכי ההוראה והלמידה:
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 ברמת המרצים – התכנון של שלושת קורסי הליבה ("חינוך בראי השדה"" ,זהותאישית מקצועית" ו"זהות אישית תרבותית") נעשה במשותף .המסגרת הארגונית של
הלימודים בשנה א' מצריכה עבודת צוות של כלל המרצים ,תיאום ביניהם ושותפות.
בהתאם לכך ישיבות קבועות של המרצים היו לנורמת עבודה בתוכנית ,ובאלו ננקטו
אמצעים שמטרתם ניסיון מתמיד להשתפר :ניתוח דילמות חינוכיות ,גיבוש תוכניות
עבודה ,דיון בסוגיות חברתיות ,קבלת החלטות באשר למעורבות הסטודנטים בתוכני
הלמידה .שיתוף הפעולה הזה בין המרצים מהווה נקודת זינוק פדגוגית חשובה מאוד
בגיבוש צוות לומד אשר מתמיד בחשיבה משותפת ,חשיבה שמטרתה ללמוד מחדש
את תוכני הפדגוגיה החדשנית .מפגשי הצוותים משמשים ללמידה משותפת ,להעמקה,
לרכישת ידע חדש ומעודכן ,לבחירת פעילויות וחומרי למידה ,להתלבטויות לקראת
"הפעלות" ובעקבותיהן .שיתוף פעולה זה מזכיר למידה בחברותא ומתאפיין בעבודת
צוות (.)Panitz, 1996, 1999
 ברמת תהליכי ההוראה והלמידה – דרכי העבודה בקורסים מכַ וונות ליצירת למידהמשמעותית .הסביבה הלימודית מזמנת עבודה שיתופית של הסטודנטים ,וזו מתבטאת
בדרכי ההוראה ,הלמידה וההערכה .התוכנית רואה בלמידה שיתופית ומערבת יעד
מרכזי של הכשרת הסטודנטים לתפקידם כמורים במאה ה ,21-להתמודדות עם פתרון
בעיות מורכבות .במהלך סמסטר א' הסטודנטים מתבקשים לעבוד בצוותא בשיטת
ג'יגסו ( .)Jigsaw) (Aronson, Stephan, Sikes, Blaney, & Snapp, 1978במהלך
סמסטר ב' הסטודנטים חוקרים נושא בקבוצות על פי הגישה הפדגוגית של למידה
מבוססת פרויקטים (.)PBL
המחקר אשר מתואר במאמר זה ,בחן כמה היבטים של תרומת ה PBL-שלא נבדקו
בעבר :מידת שביעות הרצון של הסטודנטים מהלמידה השיתופית ,ביצוע פרויקטים "עם
הפנים לקהילה" וסוגיית ההערכה.

סקירת ספרות
למידה מבוססת פרויקטים
הגישה הפדגוגית "למידה מבוססת פרויקטים" ( )PBLמתבססת על התאוריה
הקונסטרוקטיביסטית ,תאוריה המעודדת למידה מעמיקה ,חקר ,הבניית ידע ופיתוח
מטה-קוגניציה .בלמידה כזו צוותים של סטודנטים לומדים יחדיו ,מתכננים ומכינים
פרויקטים המובילים לתוצרים בעלי משמעות עבורם ועבור הקהילה .את הלמידה מנחה
המורה (או המרצה) ,אך במידה רבה התלמידים (או הסטודנטים) מתכננים ומנהלים
אותה :הם בוחרים שאלה או סוגיה ,לומדים אותה היטב ומציעים פתרונות חלופיים
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לבעיות העולות בתהליך .הסטודנטים לומדים לתקשר זה עם זה בתהליך פתרון הבעיות,
מפתחים את התוצר (תוך כדי ביצוע הערכה מעצבת) ומציגים אותו ואת התהליך בפני
מומחים או בעלי עניין (.)Markham, Larmer, & Ravitz, 2003
הקווים המנחים בתכנון תהליך של למידה מבוססת פרויקטים מתמקדים בניסיון
ליצור מעורבות ושיתוף של הלומד בתהליך הלמידה :פיתוח מיומנויות של למידה
שיתופית ,שילוב טכנולוגיה בלמידה ,ניהול שיח ופיתוח של מיומנויות הבעה וביטוי עצמי,
פיתוח היכולת להציג תוצרים וקיום תקשורת בין-תרבותית עם אחרים בעולם הגלובלי
( .)Bradley-Levine et al., 2010; Larmer & Mergendoller, 2010גלסנר וערן-
צורן ( )Glassner & Eran-Zoran, 2016מדגישים כי קיימות עדויות מחקריות אחדות
לכך שלמידה מבוססת פרויקטים מסייעת לשפר הבנה של תהליכים מורכבים ,להקנות
כישורים חשובים (תכנון משותף ,עבודת צוות ,תקשורת ,הימנעות משיפוטיות ,פתרון
בעיות ,קבלת החלטות) ולהגביר את הסובלנות לאי-ודאות .כמו כן דומה כי למידה
מבוססת פרויקטים משפרת את איכות הלמידה בתחום הדעת ומאפשרת ליישם את
הנלמד בהקשרים חדשים.
למרות יתרונותיה של הגישה הזו מורים אינם נוטים לאמצה וליישמה בהוראתם.
אחת הסיבות לכך היא הקושי להתמודד עם השינוי בהרגלים ובתפיסות הקיימות .למידה
מבוססת פרויקטים מצריכה שינוי בתפיסת התפקיד של המורהִּ :במקום תפיסה ריכוזית
הרואה במורה את בעל הסמכות והמקור הבלעדי להנחלת ידע לתלמידים ,תפיסה של
המורה כמנחה תהליכי למידה ומעצב סביבות למידה .סביבות אלו מאפשרות למידה
אוטונומית (למידה זו נבנית תוך כדי התהליך) אשר משחררת את התלמידים מהתלות
שלהם במורה .סיבה נוספת לקושי של מורים ליישם את הגישה היא ההבדל בין הלחץ
המערכתי להישגים גבוהים של התלמידים במבחנים סטנדרטיים לבין דרך ההערכה
בלמידה מבוססת פרויקטים (הערכה לא רק של התוצר ,אלא גם של התהליך).
במחקר אשר נערך בתאילנד ,נבחנה השפעת אופן הלמידה הזה ( )PBLעל הישגי
התלמידים שהכינו פרויקט בין-תחומי .נמצא שתהליך הכנת הפרויקט שיפר את כישורי
ואפשר להם לשלב בין שפה לתוכן .מיומנויות הקריאה ,הכתיבה
השפה של התלמידים ִ
והדיבור של התלמידים השתפרו ,והם השתמשו במיומנויות אלו כדי לנתח מידע במהלך
הכנת הפרויקט (.)Poonpon, 2011
מחקר אחר נערך בברזיל בסיומה של התנסות בת חמש שנים בלמידה מבוססת
פרויקטים במוסדות להשכלה גבוהה .לפי מחקר זה ,למידה מבוססת פרויקטים מעוררת
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עניין הן בקרב הסטודנטים ,הן בקרב המרצים .למידה כזו מתאפיינת ביכולת לשתף
פעולה עם אחרים בתנאים של אי-ודאות ,וסביבת הלמידה מעודדת יצירתיות ,תקשורת
משופרת ומעורבות .באותו המחקר קבוצה של חוקרים ערכה  19סדנאות בגישת
ה PBL-ב 16-מוסדות להשכלה גבוהה .נמצא כי ההשתתפות בסדנאות הללו השפיעה
חיובית על ההוראה בפועל .המוטיבציה של המשתתפים בסדנאות נבעה מהעניין שלהם
להכיר דרך הוראה חדשה ,כמו גם מהסקרנות שלהם להתנסות בחוויה המתאפיינת
בשיתוף פעולה ובחדשנות (.)Lima, Mesquita, & Coelho, 2017
הערכה מעצבת של שלבי הלמידה בלמידה מבוססת פרויקטים ()PBL
הרעיון המרכזי בלמידה מבוססת פרויקטים הוא שהערכת הלמידה היא הערכה מעצבת.
הערכה כזו היא חלק בלתי-נפרד מתהליך הלמידה :היא מעוגנת בתוכנית העבודה שלו
ותואמת את שלבי ההתקדמות בו .בלמידה מבוססת פרויקטים מעריכים לא רק את
תוצרי תהליך הלמידה ,אלא גם את תהליך הלמידה עצמו .בתהליך זה ישנם שלבים
כרונולוגיים ,כמו גם תהליכי משנה רוחביים המתרחשים במשך כל אורך הדרך ומתועדים
באמצעות הגשת טיוטות מרובות ,בחינה רפלקטיבית שלהם ומתן משוב מקדם .את כל
השלבים ותהליכי המשנה האלה יש לבטא בהערכה הכוללת של הפרויקט .ההערכה
של כל שלב בתהליך בוחנת שלושה רכיבים :ידע ,מיומנויות והרגלים (המכון לחינוך
דמוקרטי.)2014 ,
כחלק מתהליך ההערכה המעצבת בשנה הראשונה ללימודיהם במכללה הסטודנטים
מכינים פורטפוליו – תלקיט תהליכי דיגיטלי שבהכנתו שותפים חברי הקבוצה והמרצה.
לפי פאולסון ואחרים ( ,)Paulson, Paulson, & Meyer, 1991פורטפוליו הוא מבחר
מעבודות הסטודנט המעיד על המאמצים שלו ,על מידת התקדמותו או על הישגיו
בתחום אחד או יותר .פעמים רבות הוא מתעד יצירת ידע שיתופי ומאפשר ללמוד על
אודות תהליכי הלמידה של חברי הקבוצה ( .)Dysthe & Engelsen, 2004בפורטפוליו
של הסטודנטים נכללים מניעיהם לבחור בנושא הנלמד ,קריטריונים להערכה ורפלקציה
אישית ( .)Sadler & Good, 2006הלומדים גם לוקחים חלק בהערכת איכות תוצרי
הלמידה של עמיתיהם ,הערכה שבדרך מתבססת על מחוון וקריטריונים אשר הם עצמם
מגדירים ( .)Barak & Rafaeli, 2004כחלק מההערכה העצמית הסטודנטים נדרשים
לבחון רפלקטיבית את למידתם בכל שלב.
בתום התהליך הלומדים מציגים את הפרויקטים ב"יריד פרויקטים" ,או ב"מרחב
למידת עמיתים" המשמש את הקבוצות להצגת תוצרי הלמידה שלהן (POL:
 .)Presentation Of Learningבמהלך ההכנה לקראת הצגת הפרויקט הסטודנטים
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לומדים לזהות חוזקות שהצליחו לממש וקשיים שהתמודדו עימם .תוצרי הלמידה
מוצגים במסגרת הכיתתית ,כמו גם בפני קבוצות מעורבות של סטודנטים אחרים .צוות
ההוראה מקפיד שהקבוצות יהיו הטרוגניות ויעסקו בנושאים מגוונים.

מתודולוגיה
מטרות המחקר
א .בחינת התרומה של למידה מבוססת פרויקטים ( )PBLלהכשרה מיטבית של
סטודנטים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם במכללה.
ב .בחינת מידת שביעות הרצון של הסטודנטים מלמידה בגישה הזו בהשוואה לשביעות
רצונם מלמידה מסורתית.
שיטת המחקר
המחקר המתואר להלן הוא מחקר איכותני .שקדי ( )2011 ,2003טוען כי מחקר איכותני
הוא בבחינת סדרה של מפגשים בין עולם ההבנות של החוקר לבין תפיסת המציאות
של הנחקרים :באמצעות המחקר האיכותני אפשר להיכנס לעומקו של עולם הנחקרים
ולחשוף את המשמעות שמאחורי המילים והסיפורים של הנחקרים .המחקר האיכותני
לא מנסה להפריך או לאשש השערה כלשהי ,אלא דן בשאלות המחקר בהקשרים רחבים
יותר; הוא מנסה לתמוך בממצאים ולסייע לפרש אותם ,או לחלופין להציג את ההבדלים
בין התאוריה לבין דברי הנחקרים בראיונות .התפקיד המרכזי של החוקרים הוא לחקור,
לייחס משמעות מסוימת לממצאים או לפרש אותם (.)Denzin & Lincoln, 2000
המשתתפים
המחקר נערך במכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי אשר נמצאת בבאר שבע .בשנת
הלימודים תשע"ז  375סטודנטים בשנה א' למדו בה ב 15-קבוצות :שמונה קבוצות של
דוברי ערבית (כלומר ערבית הייתה שפת האם שלהם) ושבע קבוצות של דוברי עברית.
כל קבוצה מנתה אפוא  25סטודנטים .בסמסטר ב' כל הסטודנטים למדו בגישה של
למידה מבוססת פרויקטים (.)PBL
במחקר השתתפו  150סטודנטים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם במכללה.
מחצית מהסטודנטים היו דוברי ערבית ,ומחצית היו דוברי עברית.
איסוף הנתונים
איסוף הנתונים התבסס על ראיונות עומק עם המשתתפים .הראיונות התקיימו ב"פינה
שקטה" במכללה לאחר בדיקה של לוח הזמנים עם הסטודנטים .למשתתפים נאמר
שהראיונות משמשים למחקר אשר נועד להבין את תרומתה של למידה מבוססת
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פרויקטים ,כמו גם להעריך את מידת שביעות הרצון של הסטודנטים מלמידה זו.
המרואיינים נשאלו ארבע שאלות:
 .1מה דעתכם על הלמידה השיתופית ועל תרומתה לחברי הקבוצה?
 .2איזו דרך למידה מתאימה לכם יותר – למידה מסורתית או למידה מבוססת פרויקטים?
 .3לדעתכם ,האם צריך להעריך באופן אחיד כל אחד מן הסטודנטים ,או שמא צריך
להבחין ביניהם ולהעריך לפי מידת ההשקעה האישית של כל אחד?
 .4כיצד אתם מעריכים את הפרויקט שביצעתם?
איסוף הנתונים גם כלל בחינה של יומני הרפלקציה שכתבו הסטודנטים במשך כל תהליך
הלמידה .להלן כמה דוגמאות לשאלות רפלקטיביות שנשאלות אחרי התגבשות הקבוצה
וניסוח שאלה פורייה ,כלומר במהלך תהליך הלמידה והכנת התוצר:
1 .1מה עשיתי?
2 .2כיצד אני מרגיש עם מה שעשיתי?
3 .3מה הקשיים שעומדים בפני?
4 .4מהן האפשרויות לפתרון?
5 .5מה עלי לעשות?
6 .6מי יכול לעזור לי?
להלן כמה דוגמאות לשאלות רפלקטיביות הנשאלות בסוף התהליך (בסיום הצגת
הפרויקט):
 .1מהו הדבר הכי חשוב שלמדתי מהפרויקט?
 .2במה הייתי רוצה להשקיע יותר זמן? איך הייתי עושה זאת אחרת?
 .3באיזה חלק של הפרויקט עשיתי את העבודה הכי טובה שאני יכול/ה לעשות?
 .4מה היו החלקים המהנים ביותר עבורי?
 .5מה היו החלקים שפחות אהבתי?
 .6איך הייתי מציע/ה למרצה לשנות את הפרויקט?
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 .7האם הייתי ממליץ לחבריי ללימודים ללמוד/לעבוד לפי גישת  ?PBLמדוע?
כמו כן המשתתפים התבקשו לענות על השאלות הבאות:
 .1איזו דרך למידה עדיפה – דרך הלמידה בסמסטר א' או דרך הלמידה בסמסטר ב'?
 .2מה דעתך על הלמידה בדרך של ?PBL
 .3מה דעתך על שיתוף הפעולה בקבוצה שלך במסגרת העבודה על הפרויקט?
 .4מהו אופן הלמידה שאתה מעדיף (למידה עצמאית ,בזוגות ,בקבוצה)?
 .5האם הציון בקורס צריך להיות זהה לכל חברי הקבוצה ,או שמא עליו להיקבע לפי
ההשקעה האישית?
 .6האם היה קל או קשה להעריך את הלמידה שלך?

ניתוח הנתונים
ניתוח החומרים הטקסטואליים (יומנים ותמלילי ראיונות) התבסס על הגישה של
"תאוריה מעוגנת בשדה" ( )Glaser & Strauss, 1967וכלל את השלבים הבאים :ניתוח
תמטי של כל אחד מהראיונות ,אפיון הנושא המרכזי בכל נרטיב וניתוח רוחבי של התמות
שעלו מתוך יומני הרפלקציה .כל אחד מהחוקרים ניתח תחילה בנפרד את הנתונים,
ואחר כך החוקרים הגדירו יחדיו את הקטגוריות לקידוד הנתונים .ניתוח הנתונים היווה
תשתית לניסוח מסקנות באשר לדרכי החשיבה והפעולה של כל אחד מהנחקרים,
מסקנות שיכולות לשמש לבניית תאוריה משותפת .העובדה ששלושה מנחים ניתחו את
הראיונות ,אפשרה בחינה רב-ממדית ( )triangulationשל הנושאים המרכזיים אשר
עלו מתוך דברי המרואיינים.
ממצאים
השוואה בין הלמידה מבוססת הפרויקטים בסמסטר ב' ללמידה המסורתית בסמסטר א'
בראיונות וביומני רפלקציה הסטודנטים השוו בין הלמידה מבוססת הפרויקטים
בסמסטר ב' לבין הלמידה המסורתית בסמסטר א' (קריאת חומרים תאורטיים ,דיון
כיתתי לאחר הקריאה ,סיורים במסגרות החינוך וביצוע משימות) .נמצאו הבדלים
מהותיים בין הסטודנטים בתחושותיהם וביחסם ללמידה מבוססת פרויקטים.
חלק מהסטודנטים צידדו בגישה זו .הם דיווחו כי הלמידה בגישה הזו הגבירה את
תחושת האוטונומיה ,חופש הפעולה ,העניין והמוטיבציה הפנימית שלהם ,ואף הייתה
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משמעותית מאוד עבורם .מדברי הסטודנטית בציטוט שלהלן עולה כי הלמידה בסמסטר
ב' הייתה מעניינת יותר עבורה מאשר הלמידה בסמסטר א'" :בסמסטר א' היה קשה,
קצת הייתי אבודה .אומנם למדנו מהסיורים ,ראינו יישום בשטח ,וזה עוזר ללמוד בצורה
אמיתית .ראינו מה דומה לתאוריה ומה פחות ,אבל בסמסטר ב' היה יותר מעניין לי"
(י') .סטודנטית אחרת ציינה את הלמידה המשמעותית בסמסטר ב'" :סמסטר ב' יותר
משמעותי ,הבאתי את המקום האישי שלי .השיעורים יותר כיפיים .ההצגות של כולם
היו מרתקות ,זוהי תחושה שהיינו יחד בכל התהליך .זה עושה טוב ,נותן תחושה טובה"
(נ') .סטודנטית נוספת טענה כי שיטת הלמידה בסמסטר ב' תרמה מאוד להכשרתה
להוראה .לדבריה ,הכשרה מעין זו מקנה כלים שימושיים לעבודת ההוראה ,כמו למשל
המיומנות של למידה עצמית" :סמסטר ב' יותר נחמד ,מפני שיש לנו אפשרות ללמוד
בעצמנו .זה מקרב אותנו למה שיידרש מאיתנו כמורים" (ג') .סטודנטית בדואית ציינה
את ההבדלים בין שיטות הלמידה המסורתיות בבית הספר אשר למדה בו לבין הלמידה
מבוססת הפרויקטים במכללה:

עבורי זו התנסות בדרכי למידה חדשות שלא הכרתי בעבר .בבית הספר
במגזר מלמדים בשיטות ישנות מאוד .מלמדים לקרוא ,להעתיק ולא
להביע .בדרך למידה זו הרגשתי מלאת מוטיבציה ,בעלת חשיבה ,יכולת
הבעה .ו[הדבר] היותר חשוב בשבילי הוא שאני הובלתי את המחקר .כמו
כן הרגשתי אוטונומיה בבחירה של המחקר .את החקר עצמו אני הולכת
ליישם בעתיד( .מ')
סטודנטים אחרים העדיפו את דרכי ההוראה וההערכה המסורתיות יותר :קריאה של חומר עיוני,
דיונים כיתתיים ומבחן מסכם בסוף תהליך הלמידה .אותם הסטודנטים טענו שבסמסטר א'
התכנים היו ברורים ,הלמידה הייתה מעמיקה יותר והמטרה הייתה ברורה" :אהבתי את הקורס
יותר בסמסטר א' .הוא יותר הכין אותי לעתיד .בסמסטר זה פחות הבנתי ,היה פחות ממוקד.
התוכן של סמסטר א' היה לי יותר ברור" (ל'); "בסמסטר א' הלמידה הייתה יותר מעמיקה.
למדנו תכנים שונים ובעיקר חומר לימודי .הפקנו יותר מסמסטר א' .בסמסטר ב' היה לי פחות
קל להתחבר ,לא הבנתי את המטרה" (כ') .סטודנט בדואי הסביר שדרכי הלמידה המסורתיות,
כמו למשל קבלת החומר מהמורה ושינון ,מקנות לו את התחושה כי הוא אכן לומד (משום שאלו
דרכי הלמידה המוּכָ רות לו)" :אני אהבתי את הדרך המסורתית שהייתה בסמסטר א' .אנחנו
רגילים שהמורה הוא החלק הדומיננטי בכיתה – מסביר הרבה ,כותב על הלוח – ואנחנו כותבים
במחברת הרבה חומר ומשננים אותו .כך אנחנו מרגישים שלמדנו" (ה') .ההתנגדות ללמידה
מבוססת פרויקטים נובעת גם מחששות מפני ההתנסות בדרך למידה חדשה" :דרך הלימודים
חדשה לי ,ופעם ראשונה אני שומעת עליה .הרגשתי חרדה וקושי" (ע') .יש לציין כי בתשובה
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לשאלה הישירה בנושא זה  95%מהנשאלים העדיפו את הלמידה מבוססת הפרויקטים
בסמסטר ב' ,ורק  5%העדיפו את הלמידה המסורתית בסמסטר א'.
מדברי הסטודנטים עולה אפוא שאין תמימות דעים ביניהם בסוגיה של שיטת
הלמידה המועדפת .ההעדפה של חלק מהסטודנטים את הגישה המסורתית המּוּכרת
עולה בקנה אחד עם ההנחה של התאוריה ההתנהגותית כי המורה הוא מקור הידע .לפי
תפיסה זו ,הלימוד מתבצע בדרך של שינון ,אימון ותרגול ( .)Woollard, 2010מחקרים
מלמדים כי בראשית הכשרתם להוראה הסטודנטים מחזיקים באמונות ובתפיסות
מסוימות באשר למהות ההוראה ,תפקודם העתידי כמורים והאינטראקציה בינם לבין
התלמידים – תפיסות המבטאות את אופן ההוראה של מוריהם (לוין ונבוShkedi ;2000 ,
 .)& Laron, 2004העדפתם של רוב הסטודנטים את הלמידה מבוססת הפרויקטים
אפשרה להם ללמוד נושא שעניין אותם וזימן הבניית ידע בחברותא .העדפה זו מבטאת
הלכה למעשה עיקרון מרכזי בתאוריה הקונסטרוקטיביסטית :הלמידה היא חברתית,
אך את המשמעות מעניק לה כל אחד מהלומדים (.)Siemens, 2006
לפי גלדסון ודוסון ( ,)Gledson & Dawson, 2017נקיטת שיטות הוראה מסורתיות
במוסדות להשכלה גבוהה (כמו למשל הרצאות "רגילות") יכולה להוביל ללמידה פסיבית
של הסטודנטים .במחקר שהם ערכו (שם) ,למידה מבוססת פרויקטים הותאמה לסביבת
הלמידה של הסטודנטים (סביבה וירטואלית) .החוקרים מצאו שהסטודנטים הבינו את
הנושא באופן מעמיק יותר ,פיתחו ִמגוון רחב של מיומנויות אישיות ובין-אישיות ,גילו
יוזמה ושיפרו את יכולת הניהול העצמי שלהם.
שיתוף הפעולה ועבודת הצוות במהלך הכנת הפרויקט
כחלק מתהליך הלמידה בגישת ה PBL-הסטודנטים למדו בקבוצות בנות שלושה-
ארבעה סטודנטים .רק לעיתים רחוקות נדרשה התערבות של המרצה בקביעת הקבוצות
(אם למשל סטודנט מסוים לא שולב באף קבוצה).
בראיונות וביומני הרפלקציה חלק מהסטודנטים דיווחו על שיתוף פעולה מלא בין
חברי צוות הפרויקט .לדבריהם ,הייתה חלוקה הוגנת בין חברי הצוות בכל המטלות:
סקירת הספרות ,תכנון הפעילות במסגרת הקהילתית ,היערכות להצגת הפרויקט.
ניכר שהלמידה הייתה קולבורטיבית ושיקפה שיתוף פעולה ,אחריות משותפת של
כל הסטודנטים ותרומה של כל אחד מהם מתוך מוטיבציה אישית .שיתוף פעולה כזה
מאפשר העצמה אמיתית של חברי הקבוצה ,שכן תמיכת הקבוצה מאפשרת לחברים בה
להתמודד עם אתגרים ושינויים תוך כדי התהליך.
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בלמידה קולבורטיבית האינטראקציה בין חברי הקבוצה אינה מצטמצמת לטכניקות
של למידה בכיתה .עבודת הצוות מבוססת על היכולות האישיות של חברי הקבוצה ועל
התרומה של כל אחד מהם לקבוצה .שיתוף הפעולה מתמקד בחלוקת הסמכות בין
חברי הקבוצה ובקבלת אחריות של כולם לתהליך הלמידה .תהליך זה מתמקד בלומדים
( )student-centeredומותאם לצורכיהם .הלמידה הקולבורטיבית מאפשרת ביטוי
לקולו של התלמיד ומהווה אמצעי להידברות ולרכישת מיומנויות בין-אישיות .תהליך
הלמידה מאפשר מימוש עצמי של התלמיד ,ובעקבותיו חל שינוי אישי או קבוצתי
( .)Abrami, Poulsen, & Chambers, 2004מחקר שדן בלמידה שיתופית וברציונל
להשתמש בה בהשכלה הגבוהה ,ציין שישה גורמים חיוניים להצלחת הלמידה השיתופית:
תלות הדדית ,אחריות אישית ,אינטראקציה מילולית "פנים אל פנים" ,כישורים חברתיים,
עיבוד קבוצתי וארגון הקבוצה (.)Pinheiro & Simões, 2012
מדברי הסטודנטים עולה שרובם תפסו את שיתוף הפעולה ועבודת הצוות כחשובים.
הם דיווחו שהפיקו תועלת מהעבודה המשותפת ,שחלוקת העבודה בין השותפים הייתה
הוגנת ושחוויית הלמידה הייתה חיובית" :חילקנו את העבודה ,כל אחד נתן את החלק
שלו" (א'); "שיתוף הפעולה היה מעולה[ ]...היא הלחוצה ,אני המרגיעה" (ט'); "בפרויקט
הרעיון היה של[ ]...אבל מאותו רגע כל אחד לקח חלק .עזרנו אחד לשני .גם במצגת כל
אחד עשה חלק" (נ') .דוגמה נוספת לתפיסה זו מספקים דבריה של סטודנטית בדואית:

אני הייתי בקבוצה מדהימה .כל הזמן היינו יד ביד ,עבדנו ביחד והשתתפנו
בכל דבר ,קטן או גדול .היינו משתפים ברעיונות ודעות[ ]...בכנות ,זאת
הפעם הראשונה שאני עבדתי בקבוצה שתהיה ביחד כל הזמן .גם כאשר
הלכנו לבית הספר ,שלוש פעמים ,היינו ביחד .זה מחזק את הרצון שלנו
להצליח .בהצגת העבודה שלנו בפני הכיתה לא היה פחד ,בגלל שאנחנו
יודעות מה עשינו ולמה בחרנו בפעילות הזאת ומה המטרות שלנו( .נ')
ההיגדים שלעיל מדגישים את חשיבותן של האינטראקציה החברתית ועבודת הצוות
בלמידה .הם עולים בקנה אחד עם הגישה המעודדת קונסטרוקטיביזם חברתי בלמידה,
גישה אשר תופסת את הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין אנשים כגורמים מרכזיים בתהליך
החינוך ( .)von Glasersfeld, 2005תהליך הלמידה הקבוצתי מתבסס על תאוריית
למידה חדשה בנושא הקולקטיביזם .תאוריה זו מדגישה שהידע הנלמד מבוזר ברשתות
אשר הפרט חבר בהן יחד עם עמיתים לעבודה או ללימודים (Downes, 2006; Siemens,
 .)2006מהמחקר הנוכחי עולה שכל סטודנט תרם תרומה חשובה וייחודית לתהליך
הלמידה ,ונוצרו אחריות הדדית ותלות בין חברי הקבוצה .הדבר תרם לאינטראקציה בין
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הסטודנטים (לאו דווקא בין סטודנטים שקיימים קשרי חברּות ביניהם) וליצירת אווירה
לימודית וחברתית נוחה.
חשוב לציין שבחלק מהקבוצות היה "חיבור" בין דוברי העברית לדוברי הערבית.
מדברי הסטודנטים עולה שלמרות החשש ההתחלתי ,במרבית המקרים היה שיתוף
פעולה פורה בין סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים .להלן כמה דוגמאות מדבריהם
של סטודנטים בדואים" :הייתי מלאה רצון ומוטיבציה לעבוד בשיתוף עם הקבוצה שלי,
וגם עם הקבוצה של היהודים אשר שיתפנו איתם פעולה בלמידה שלנו .אהבתי את
העבודה ,ולרגע לא התחרטתי שאני במשימה זו" (נ'); "בהתחלה הרגשתי קשה מאוד.
עמדתי מול כמה מכשולים :מכשול השפה ,הדרך החדשה של הלימודים ,התמודדות
עם סטודנטים יהודים מתרבות אחרת .בסוף עמדתי באתגרים הללו בלי פחד ובלי
האחר ,לעשות מה שאני רואה לנכון" (ע'); "מההתנסות הזו למדנו על
ֵ
דאגה מתגובת
האחר .אנו חיים ולומדים ועושים כל מיני דברים ביחד ,יצאנו
ֵ
אורח חיים של תרבות
האחר .אני מסכמת את כל זה במשפט :לפעמים חוסר
ֵ
מהעבודה בידע חדש על תרבות
האחר" (ט') .גם דבריהם של סטודנטים יהודים עסקו
כבוד בא מחוסר ידע והיכרות עם ֵ
באינטראקציה בינם לבין סטודנטים בדואים" :אני לומד מדעים ,ורק בקורסים האלה
אני פוגש מכל התוכניות וכל המגזרים .זה תורם" (ע'); "ממש נהניתי מהלמידה הכוללת,
להכיר יותר סטודנטים .יש שיתוף בפרויקט ,כל אחד מביא את הדברים שלו .להיפגש עם
סטודנטים מהמגזר הבדואי מעשיר; אנחנו יכולים לקחת מהם דעת ולהוסיף להם דעת"
(ד') .מהדברים שלעיל עולה אפוא כי עבור סטודנטים רבים הלמידה המשותפת הייתה
חוויה טובה ,מלמדת ומחכימה ,וזאת למרות החששות וההתלבטויות שקדמו לקבלת
ההחלטה לעבוד ביחד.
בהקשר של למידה חברתית גרדנר ( )Gardner, 2005טענה שעבודת צוות
ושיתופיות הן שני רכיבים חשובים של עבודת המורה .לשיתופיות יש ערך מוסף :היא
יוצרת אינטראקציה בין האנשים ,מעניקה משמעות חדשה לתהליך ולתוצר וגורמת
ליצירת תובנות משותפות חדשות שלא היו מתקבלות ב"עבודה לחוד" .במחקר הנוכחי
חלק מהסטודנטים שיבחו את השיתופיות בלמידה" :הפרויקט מדהים ,נהניתי לעבוד עם
החברות[ ]...דורש עבודה ,אבל מהנה" (ט'); "אני והחברות שלי תמיד היינו ביחד .נכון
שלכל אחת יש את החלק המיוחד לה ,אבל עוזרות אחת לשנייה בצורה קבוצתית" (פ').
סטודנטים אחרים הסתייגו מהעבודה השיתופית ,וחלקם התקשו מאוד לשתף פעולה
עם עמיתיהם ,לקבוע מועדים לפגישות ולהתגבר על פערים באופי האישי של חברי
הקבוצה .כמו כן הם טענו שאין חלוקה הוגנת של העבודה בקבוצה:
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אני מאוד אוהבת לעבוד יחד ,אבל אני לא תמיד מסתדרת עם כולם .אני לא
מצליחה לפעול בפאניקה .רובם עובדים מתוך פאניקה [ ]...הן מתקתקות,
ואני קצת פחות .הן בעד פעילות אינטנסיבית ,ואני בעד לדבר "אחד
על אחד" ,בנחת .אני באה מתוך אהבה .אני פחות מתאבדת על עבודה.
לפעמים עדיף לעשות עבודה לבד .לחץ לא מתאים לי ,זה ממאיס .הלחץ,
ההיסטריה והתחרותיות מתישים אותי( .נ')
"קשה לי עם העניין .אני אוהבת לעבוד יחד ,אבל אני תמיד מרגישה שכל
הלחץ עליי .לפעמים מרגישה לבד .שלושה אנשים זה יותר מדי ,העבודה לא
מתחלקת שווה בשווה" (י').
מהתשובות לשאלה בדבר שיתוף הפעולה בקבוצת הלמידה עולה כי 70%
מהסטודנטים סברו שכל אחד מחברי הקבוצה תרם את חלקו 20% ,סברו שחלק
מהחברים לא תרמו כלל להכנת הפרויקט ו 10%-טענו ששיתוף הפעולה היה חלקי אשר
לאופן הלמידה המועדף (למידה עצמאית ,בזוגות או בקבוצה) הרי  90%מהנשאלים ענו
שהם מעדיפים לעבוד בקבוצה או בזוגות ,ורק  10%ענו שהם מעדיפים למידה עצמאית.
שיתוף פעולה אינו דבר מובן מאליו .חלק מהסטודנטים לא היו מורגלים בלמידה
משותפת ולא התנסו בה לפני כן .חלק מהם חשו "מנוצלים" ,ואחרים ציינו את ההבדלים
בין סטודנטים "לחוצים" לסטודנטים "שאננים" .יש סטודנטים שפירשו שיתופיות
כהשקעה זהה של כל חברי הצוות וחשו כי הבדלים במידת ההשקעה פוגעים באמון בין
חברי הקבוצה.
בעבודה שיתופית נדרשים כבוד הדדי ,אמון בין עמיתים ,סובלנות ו"תרבות דיבור".
תחושות של זלזול ,עלבון והשפלה עלולות לאפיין את העבודה בצוות ,אם נורמות
התנהגות כאלו אינן מיושמות בפועל .בנייה משותפת של ידע אפשרית רק אם מתקיימים
תנאים המייצרים תרבות חיובית של אמון ושיתופיות .הלומדים צריכים לדעת שהם
יכולים להציע רעיונות ופתרונות בלי לחשוש מפני פגיעה או דחייה לא מנומקת של
הצעותיהם .חוסר כבוד מתבטא בתרבות דיון שאינה מסוגלת לקבל דעה אחרת ,או
מעודדת ביקורת לא בונה (" :)Mercer, 2000בעבודה המשותפת בפרויקט היו כאלה
שלא יודעים לכבד את האחר .אני חושבת שיש כאלה שלא ראויים להיות מורים" (ט').
קושי נוסף יכול לנבוע מכך שקצב העבודה במשימה שיתופית אינו מתאים לכל
הסטודנטים .סטודנטים אחדים מביעים רצון "להתקדם מהר במשימה" וחשים כי קצב
העבודה של הקבוצה מעכב אותם .נוסף על כך יש סטודנטים אשר סבורים שאינם
מפיקים די תועלת מעבודתם וטוענים כי הפרויקט המשותף גוזל מהם זמן יקר" :אני
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אוהבת לסיים מהר ,ולא כולם כמוני .אני צריכה לחכות להם .אני לא מרגישה שאני
מפיקה את מה שצריך ,בעיקר בגלל הזמן .נטלתי חלק גדול במשימות הקבוצתיות .אני
מעדיפה לסיים" (ע').
נוסף על הקשיים אשר צוינו לעיל ,יש הבדלים בין חברי הצוות במידת האחריות שכל
אחד מהם מוכן לקבל .סטודנטים אחדים טענו שישנם פערים בין חברי הקבוצה במידת
האחריות (או ביכולות) ,וכי אלה עלולים לגרום למתחים חברתיים ולפגיעה ביסודות
הקולבורטיביים הנדרשים בעבודה שיתופית" :הלמידה הזו עשתה לי רע בסמסטר
ב' ,שהוא קצר מאוד .קשה לרוץ אחרי אנשים ולבקש מהם לעשות את חלקם .בסוף
אני עשיתי את רוב העבודה ,ולכן אני מעדיפה שיטה מסורתית .רוב הסטודנטים הם
טרמפיסטים" (ל').
ההשקעה המתחייבת מביצוע הפרויקטים בקהילה
חלק מהפרויקטים כללו התנדבות במסגרות קהילתיות – בתי ספר ,בתי חולים ,גני ילדים,
מרכזים קהילתיים וכן הלאה .ביצוע פרויקט במסגרת קהילתית מחייב השקעה נוספת
של זמן לתכנון הפרויקט ,לתהליכי החקר וליצירת התוצר הסופי אשר תורם לקהילה:
"עשינו הרבה עבודת חקר לגבי המקום שבו בחרנו להתנדב .דיברנו עם האחראים לגבי
תכנון של גינה קהילתית ,היה חשוב לנו שיהיה מעולה" (א'); "הפרויקט שבחרנו מאוד
איכותי[ ]...היו הרבה גורמים שהיינו צרכים לערב אותם .מידת ההשקעה הייתה רבה.
עבדנו עם ילדים ,הראינו לכל ילד שהוא יכול" (ש'); "זו הזדמנות לתת לקהילה .חבל
שזה רק בסמסטר ב' ,ולא התאפשר תהליך ממושך יותר" (ב'); "לא היה מספיק זמן.
קודם עבדנו על סקירת הספרות ,אחר כך הגענו לאחד מבתי החולים .בהתחלה היו
חשדנים ,ולא שיתפו איתנו פעולה .בסוף הסכימו לקבל אותנו" (ט') .מדברי הסטודנטים
עולה שהם הפיקו תועלת מהפעילות ההתנדבותית 90% .מהם סברו שפעילות זו הייתה
מועילה ומאתגרת ,ורק  10%טענו שמחסור בזמן מנע מחלק מהסטודנטים להשקיע את
הנדרש.
לפי פרידמן ( ,)2001התנהגות פרואקטיבית של לומדים מתאפיינת בנטילת תפקיד
פעיל (אקטיבי) בלמידה .על מנת לעודד התנהגות כזו יש לעורר בקרב הלומדים סקרנות
ולהגביר את תחושת המסוגלות העצמית שלהם .ההנחה היא שהלמידה תוביל לגישה
פרואקטיבית ויזמית של הלומדים (בהתאם לצרכים ולנסיבות) ,וזו תשפיע על המציאות
ותשנה אותה .מדברי הסטודנטים עולה כי מתפתחת אצלם תחושת מנהיגות ותחושת
מסוגלות עצמית ,ואלו מתבטאות ברצון שלהם לתרום לקהילה .מעורבות בקהילה היא
אחד העקרונות של למידה מבוססת פרויקטים ,כיוון שמעורבות כזו מוכיחה כי הלמידה
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ערכית ,רלוונטית ובעלת השפעה על המתרחש מחוץ למכללה .למידה יעילה לאורך זמן
מתאפיינת בתהליכי למידה משמעותיים ,ברכישת מיומנויות ובשילוב בין חוויה נפשית-
רגשית לחוויה קוגניטיבית (.)McLoughlin & Lee, 2008; Scott, 2015
ההערכה המועדפת על הסטודנטים
הערכת הפרויקטים נעשתה בשני אופנים :הערכה של המרצה את הפרויקטים והערכה
עצמית של הסטודנטים .הערכת המרצה התבססה על מחוון להערכת כל אחד
מהשלבים :בחירת הנושא ,ניסוח שאלה פורייה ,הגדרת התוצר ,סקירת הספרות ,יומן
הרפלקציה והצגת התוצר .ההערכה העצמית של הלומדים היא אחד הכלים להערכה
חלופית ,וחשיבותה בשיפור תהליכי הלמידה.
בלמידה מבוססת פרויקטים הערכה מעצבת היא חלק בלתי-נפרד מתהליך הלמידה:
היא מעוגנת בתוכנית העבודה ותואמת את ההתקדמות בתהליך .שיתוף הסטודנטים
בתהליך ההערכה של עבודתם נועד לפתח את כישורי ההערכה העצמית שלהם ולקדם
חשיבה ביקורתית .חשיבותה של הערכה עצמית היא בתרומתה לתחושת האוטונומיה
של הלומדים ולהכוונה העצמית של הלמידה .ההערכה העצמית מאפשרת ללומד ללמוד
על אודות ביצועיו ,יכולותיו ומגבלותיו ,והדבר מאפשר לו לשפר את למידתו ולהתאימה
למטרות שנקבעו (המכון לחינוך דמוקרטי ;2014 ,עשור.)2005 ,
בהקשר של הערכת המרצה נשאלו הסטודנטים אם הם סבורים שהציון בקורס צריך
להיות זהה לכל חברי הקבוצה ,או שמא עליו להיקבע לפי ההשקעה האישית .בהקשר של
ההערכה העצמית הסטודנטים התבקשו (בשיחה עם המרצה) להעניק ציון לעצמם ולנמק
את החלטתם .ככלל ההערכה העצמית של הסטודנטים הייתה דומה למדי להערכת המרצה.
מהשאלונים עולה כי מעט יותר ממחצית הנשאלים ( )55%העדיפו שכל חברי הקבוצה
יקבלו ציון זהה ,וזאת אף אם מידת ההשקעה של כל חבר קבוצה הייתה אחרת; מעט
פחות ממחצית הנשאלים ( )45%סברו שהציון צריך להיקבע בהתאם להשקעה האישית.
סטודנטים שחשבו כי הציון צריך להיות זהה לכל חברי הקבוצה ,נימקו את טענתם באופן
הבא" :בחרתי את האנשים .לקחתי אחריות ,ולכן הציון על הפרויקט צריך להיות אחיד .כל
אחד תרם בהתאם למה שהוא יכול לתת" (י'); "ציון פחות מ 95-ממש יאכזב .עבדנו יחד ,אז
הציון צריך להיות אחיד" (ב') .כפי שצוין לעיל ,סטודנטים אחרים סברו כי הענקת ציון זהה
אינה הוגנת (מפני שמידת ההשקעה לא הייתה זהה) .עם זאת ,חלקם לא רצו להתעמת עם
חבריהם בסוגיה זו והעדיפו להותיר את קביעת הציון בידי המרצים" :העבודה לא מתחלקת
שווה בשווה ,אבל אני לא רוצה לפגוע בחברים שלי" (י'); "לא רוצה לנקוב בשמות ,אך יש
צלע שפחות נותנת מעצמה[ ]...זה מכעיס ולא הוגן לתת ציון אחיד" (ו').
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מדברי הסטודנטים עולה שהערכתם התמקדה במיומנויות החברתיות :אחריות,
השקעה ,שיתוף פעולה בעבודה בצוות ,התחשבות באחרים וכן הלאה .ממצאים אלה
עולים בקנה אחד עם טענתן של עמר ושחר ( )2007כי ההערכה החלופית מתמקדת
בבחינת ִמגוון רחב של כישורים – לא רק קוגניטיביים ,אלא גם מטה-קוגניטיביים,
חברתיים ואחרים .כמו כן דומה שהממצאים תומכים בממצאי מחקרו של שטרנברג
( .)Sternberg, 2016הלה ערך מחקר איכותני שעסק ביישום ובהטמעה של תהליכי
הערכה חלופית .בראיונות עומק שערך שטרנברג עם מורים ותלמידים רבים ,נמצא
כי המרואיינים התקשו להסתגל לשינוי הכרוך במעבר מהערכה מסורתית להערכה
חלופית .המרואיינים ציינו שהמיומנויות אשר מוערכות בהערכה חלופית הן אחרות
מאלו המוערכות בהערכה מסורתית ,ואף פירטו את המיומנויות שיש לבחון בהערכה
חלופית :שיתוף פעולה ,ניהול זמן ,למידה עצמית ,איתור מידע ומיונו ,בחינה ביקורתית
של מידע ,רפלקציה ,מתן משוב ומיומנויות נוספות.
סיכום
מטרת המחקר העיקרית הייתה לבחון את תרומתה של למידה מבוססת פרויקטים ()PBL
להכשרה מיטבית של סטודנטים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם במכללה .מטרה
נוספת הייתה לבחון את מידת שביעות הרצון של הסטודנטים מלמידה בגישה זו בהשוואה
לשביעות רצונם מלמידה מסורתית .מתוך ההתנסות של הסטודנטים בלמידה מבוססת
פרויקטים עלתה השאלה הבאה :האם אכן ראוי שגישה זו תשולב בתהליך ההכשרה כבר
בשנה א'? ואם כן ,מהי חשיבותה ומהי תרומתה להמשך תהליך ההכשרה בשנים הבאות?
המסקנה הראשונה מניתוח ממצאי המחקר היא שיש לשלב דרכי הוראה חדשניות
בתוכנית ההכשרה כבר בשנה הראשונה ללימודיהם של הסטודנטים להוראה במכללה.
משביעות הרצון הגבוהה של רוב הסטודנטים מהלמידה מבוססת הפרויקטים עולה כי ראוי
ללמוד את הגישה הזו כבר בשלבים הראשונים של תהליך ההכשרה להוראה (יחד עם הגישות
האחרות אשר נלמדות במכללה) .למידה מבוססת פרויקטים מאפשרת להשיג מטרות
חינוכיות רחבות ,כאלו החורגות מהיישום של למידה משמעותית בדיסציפלינה מסוימת .היא
מאפשרת ליצור שינוי בתרבות הלמידה במכללות לחינוך כבר מתחילת הכשרתו של הסטודנט:
על מנת לחולל שינוי בדפוסי הוראה עתידיים יש להבין את תפיסותיו של הסטודנט ולזמן לו
התנסות בפועל בדרכי הוראה המעודדות מעורבות ושיתופיות .הולסט ( )Holst, 2003טוען
שעל המורים ופרחי ההוראה להתמודד עם אתגר כפול :ליישם שינוי בדפוסי ההוראה ולאמץ
פדגוגיות שהם עצמם לא חוו בהיותם לומדים .אנו מאמינים שחשוב לחשוף את הסטודנטים
לשיטות הוראה חלופיות ולהתנסֹות בהן כבר בשנה הראשונה ללימודיהם במכללה.
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מסקנה שנייה היא שיש לזמן לסטודנטים למידה שיתופית דוגמת זו אשר קיימת
בלמידה מבוססת פרויקטים .בסוגיית שיתוף הפעולה בין חברי הצוות הדעות היו
חלוקות :חלק מהסטודנטים ציינו כי עבודת הצוות הייתה חוויה מעצימה ,ואילו אחרים
העדיפו "לעבוד לבד" .לחילוקי הדעות בין הסטודנטים באשר ליעילות העבודה בצוותא
יש חשיבות רבה .אפשר להניח כי חלק מהסטודנטים סברו כי העבודה השיתופית "לא
מתאימה להם" בשל ההבדלים בין חברי הצוות בסגנון הלמידה וביכולות האישיות .גם
לרמת האמון בין חברי הקבוצה הייתה חשיבות :ככל שהיא הייתה גבוהה יותר ,וככל
שחברי הקבוצה האמינו יותר כי שותפיהם למשימה מסוגלים לבצע את המשימה
ולנהוג באחריות המתבקשת ,כך גברה רמת השיתופיות בעבודת הקבוצה .הניסיון
שהסטודנטים רוכשים בלמידה השיתופית מאפשר להם לסמוך יותר על חבריהם .כמו כן
למידה שיתופית בקבוצות מעורבות הכוללות דוברי עברית ודוברי ערבית ,עשויה לתרום
תרומה רבה ומשמעותית להכשרה טובה יותר של סטודנטים משתי האוכלוסיות ולקדם
בעתיד את התלמידים משתי האוכלוסיות.
התנסות בעבודה שיתופית חשובה אפוא להכשרת מורים ,וחשוב להתחיל בה כבר בשנה
א' .כפי שצוין לעיל ,בראשית לימודי ההוראה שלהם במכללה הסטודנטים מחזיקים באמונות
ובעמדות המתבססות על התנסותם כתלמידים בבית הספר – ָׁשם העבודה השיתופית
מיושמת באופן חלקי בלבד בלמידה ,או אינה מיושמת כלל .אולם שיתופיות היא חלק בלתי-
נפרד מעבודת המורה ,שכן המורים הם תמיד חלק מצוות .לפיכך על הכשרת המורים לזמן
לסטודנטים להוראה התנסות שיתופית כבר בשנה הראשונה ללימודיהם במכללה; התנסות
כזו תכין את פרחי ההוראה להמשך לימודיהם ,כמו גם לעבודה המצריכה אינטראקציות
עם שאר חברי הצוות בהקשר של מאורעות היום-יום בבית הספר .ההכשרה גם תכין אותם
החברּות של המורה ,אותו החלק אשר מתבטא בשיתוף פעולה עם
לקראת חלק מתהליך ִ
מורים (מחנכים ומורים מקצועיים) ובישיבות צוות (.)Grangeat & Gray, 2008
מסקנה נוספת היא שחשוב להשקיע בפרויקטים "עם הפנים לקהילה" ,כלומר לכוון
את התוצרים של למידה מבוססת פרויקטים אל הקהילה .היכרות של הסטודנטים
עם הקהילה ו"כיוּון" של התוצר אל הקהילה העלו משמעותית את ערכו של הפרויקט,
והודות לכך הסטודנטים הגבירו לאין ערוך את השקעתם בהכנת הפרויקט.
מממצאי המחקר אפשר ללמוד גם על אופן ההערכה הרצוי .לדעתנו ,בהערכת פרויקטים
יש לשלב הערכה חלופית .היישום וההטמעה של שינויים בדרך ההערכה (מהערכה מסורתית
להערכה חלופית) מציגים בפני אנשי החינוך אתגרים מורכבים .חשוב מאוד שהלומד יהיה
מסוגל לזהות ולהגדיר בעצמו את רמת השליטה שלו במיומנות דוגמת שיתוף פעולה ,ניהול
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זמן ,למידה עצמית ,איתור ומיון של מידע ,בחינה ביקורתית של מידע ,רפלקציה ומתן משוב.
יכולת זו תשרת את הלומד בביצוע ההערכה החלופית ותאפשר לו למקד את מאמציו בשיפור
המיומנויות הללו ,מאמצים הנובעים מתוך מודעּות עצמית וניסיון לספק מענה מתאים
לקשיים .לפי ספרות המחקר אשר עוסקת בהערכה עצמית ( ,)Evans, 2013סטודנטים
זקוקים לתמיכה בפיתוח היבטים מסוימים של הכוונה עצמית .חלק מהם זקוקים לסיוע רב
יותר מאשר אחרים ,ולכן יש להתאים את ההערכה לצרכים ולתת מקום לחשיבה עצמית של
הסטודנטים .כיוון שהדעות היו חלוקות בשאלה אם הציון צריך להיות זהה לכל חברי הקבוצה,
אנו סבורים כי כדאי להתחשב בעמדתם הספציפית של הסטודנטים בכל קבוצת למידה.
לסיכום :המסקנה המרכזית ממחקר זה היא שיש מקום לשלב למידה מבוססת
פרויקטים כבר בשנת ההכשרה הראשונה במכללה לחינוך .כמו כן חשוב שלמידה זו
תהיה שיתופית .מעורבות ושיתופיות אינן נבנות בשנה אחת ,ולכן יש להתמקד בפיתוחן
בכל השנים של תהליך ההכשרה להוראה .התנסות חוזרת ונשנית בעבודה שיתופית
וטיפוח הרגלי חשיבה שיתופיים יקדמו את רכישתן של תכונות אלו ואת יישומן ביחסי
העבודה במסגרות החינוכיות (בהווה ובעתיד).
מגבלות המחקר
בד בבד עם התובנות החשובות העולות מן המחקר יש לו כמה מגבלות .כך למשל הוא
מתבסס על תפיסות של הסטודנטים אשר מוצגות באמצעות סיפורים שהם ַמבנים
ומספרים ,וייתכן כי קיימת בו הטיה הנובעת מרצייה חברתית ביומני הרפלקציה (כדי
להותיר רושם חיובי על המרצה) .מגבלה אחרת היא שאת הקורסים הנחו חמישה-עשר
מרצים .מטבע הדברים כל מרצה מלמד בסגנונו האישי ,והדבר עשוי להשפיע על חוויית
הלמידה ועל שביעות הרצון בקבוצות.
המלצות למחקרים עתידיים
מומלץ לערוך מחקר רחב יותר שישלב בין הגישה הכמותית לגישה האיכותנית ,וזאת על
מנת לחזק את מהימנות הממצאים אשר התקבלו במחקר הנוכחי .כמו כן כדאי לחקור
בעתיד את השפעת ההבדלים הבין-תרבותיים בין סטודנטים דוברי עברית לסטודנטים
דוברי ערבית על העדפת שיטת הלמידה.
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second semester (compared to traditional learning in the first semester)
and the degree of student satisfaction; teamwork and cooperation during
the exploration process of PBL; the time invested that was required for
the implementation of the projects in the local communities; the preferred
method of evaluation of the students.
The findings of this study indicate that students' views differ on these four
topics. However, the majority (95%) tended to prefer learning through PBL
over traditional learning. The conclusions of this study indicate that PBL
is a vital method which future teachers should experience themselves, in
order to be able to instruct their own students in this innovative learning
approach. This conclusion stems from the importance of collaborative
learning (which is an inseparable part of the teacher's actual work), as
well as from the change in the teachers status (information is available to
all, and the teacher becomes a facilitator of knowledge more than one that
transfers his knowledge).
Key words: active learning, collaboration, project-based learning,
teacher training.
E-mail: flia.lewin@gmail.com
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Key words: interpersonal and intra-personal reflection, learning community,
partnership model of teachers training, peer learning, practical teacher
training.
E-mail: mirit@gordon.ac.il

The challenge of project-based learning
for first year students in teacher training
program at Kaye Academic College1
for Education
Teresa Lewin, Yehudit Salfaty Cohen

Abstract
The purpose of this study is to examine the contribution of project-based
learning (PBL) as a driving force in optimal training for first-year students
at a College of Education. In addition, we examined students sense of
satisfaction with this type of unique approach of learning in relation
to a more traditional one. After exploring and analyzing the results, a
question arose as to whether this approach should indeed be integrated
into the training process as early as the first year. If so, how important is
its contribution to the continuation of the training process in the coming
years?
The data was collected through personal interviews with first-year
students at Kaye College of Education, as well as through reflective diaries
written by the students throughout the learning process. Four major topics
emerge from the research: the contribution of learning by PBL in the
1 in collaboration with Ibrahim Abu Ajaj, Dina Shajada, Amal Abu Sahad
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A two-way mirror: The role of peer
learning in the program “Amit-Academy”
at Gordon College of Education
Mirit Sharon, Fany Shimoni, Liat Sobolev-Mandelbaum,
Michal Cooper, Fani Alezra, Kawakib Safe, Miri Hilai,
Basima Halabi, Orna Katz

Abstract
This study examined the extent to which students in a unique training
program, Amit-Academy (at Gordon College of Education in Haifa),
shape their professional identity. In this program groups of 10-12 students
are being trained twice a week; each group has a professional and affective
assistance from leading pedagogical instructor. The experience of peer
learning process is part of lessons' evaluation led by the students. This
qualitative study examined engaged and active learning, as well as the
role of the group as a community.
80 students on their third year of training were interviewed in a semistructured interview. These students were also asked to write a reflection
about their experience as students in the program. The findings point out
three main subjects (each one has personal and professional aspects:)
(a) group learning provides a moral support to the learners; (b) group
learning empowers active and engaged learning through intra-personal
aspects; (c) the pedagogic instructor empowers active and engaged
learning.
This new partnership model of teachers training is focusing on
interpersonal and intrapersonal aspects. It can help student teachers,
from the beginning of their training, to cope more efficiently with the
professional and affective demands of teaching in the future.
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Breaking the assessment limits in
academy: Suggested guidelines for
learning assessment
Adi Levy-Vered

Abstract
The active teaching and learning approaches that became powerful in
academia, have triggered the rethinking of present day assessment tools
and the need to reshape them. In this article there are five guidelines for
learning assessment (to be implemented primarily in complex assessment
tasks): (a) adjusting the assessment methods to the assessment purposes;
(b) involving the students in their assessment process; (c) proposing
a variety of choices to the student in the assessment process; (d)
introducing the criteria for assessment (transparency); (e) determining
assessment quality (validity, reliability, fairness). These guidelines were
consolidated out of substantial self-learning, the practical knowledge of
my work as a lecturer, rich experience in the assessment of students in
a variety of ways, and based on theoretical and researched information
presented in the professional literature. This article may assist in the
planning and implementation of optimal assessment (relevant, authentic
and challenging) and enable students' personal development and growth,
not only "learning for the grade".
Key words: achievement assessment, alternative assessment, assessment
for learning, assessment guidelines, complex assessment tasks.
E-mail: adilevy77@gmail.com
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Students evaluate PBL via academic
conference – a didactic tool for the
assimilation of teaching, research and
knowledge dissemination skills
Nitza Schwabsky, Mirit Sharon

Abstract
The study presents insights that emerged from student evaluations of
an instructional and learning approach, implemented in a project-based
learning (PBL) course, that combines engaging teaching and learning, use
of research skills, and knowledge dissemination methods. The didactic tool
used to integrate these skills was an academic conference. The study sample
comprised 120 graduate students from the Department of Management of
Educational Organizations at the Gordon College of Education. The research
tools were student feedback questionnaires and reflective evaluations. The
study findings reveal the ability of an academic conference to combine active
and engaging learning with students’ inner motivation to acquire teaching and
learning tools, research skills, and new ways of disseminating knowledge.
Students expressed their desire to learn and their involvement in the learning,
a quest for relevance in their learning, and the assuming of responsibility for
learning. The imparting of teaching, research and knowledge dissemination
skills is compatible with the requirements placed on higher education
institutions in Israel and worldwide to teach, develop students' research and
literacy skills, and disseminate knowledge in the community.
Key words: academic conference, constructivism, project-based learning
(PBL), research and knowledge dissemination skills.
E-mail: nitzas@gordon.ac.il

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

A model of teaching based on moral
dilemmas: Principles and preliminary findings
Roxana G. Reichman

Abstract
Institutions of higher education have to adapt themselves to the postmodern
era, and have to prepare their graduates for the rapid changes of the 21st
century. In spite of the fact that universities and colleges face barriers
which hinder change in teaching methods, the relevance of traditional
methods is diminishing in a period when higher education faces fast and
unpredictable changes. Although frontal teaching may still have some
place, alternative teaching methods increase the students' interest in
learning, and help them to develop new skills related to problems solving,
coping with dilemmas, critical thinking, creative thinking and teamwork.
This article presents the need to diversify teaching methods in higher
education based on the constructivist approach. The Dilemma-Based
Model (DBM) is one of the options presented in order to create active
and meaningful learning, based on constructivism. This model facilitates
learning in many disciplines and enables interdisciplinary learning. It has
six steps and it allows faculty and students to take part in a meaningful
intellectual journey. The students gain tools which help them function
later in their personal and professional lives.
Key words: DBM, dilemma-based teaching, higher education, moral
dilemmas.
E-mail: roxanar@gordon.ac.il
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of these tools available to the supervisor or teacher. The current article
depicts/suggests/claims/shows/ that debate forms an easy to use tool
that may be utilized methodologically in various fields of research for
the improvement of theoretical thought. In fact, its utilization (upon
understanding its limitations and problems) affords advancement and
development of knowledge in an array of scientific fields. The principles
of the debate procedure coincide with those of scientific methodology
while integrating critical thinking with numerous skills: attentiveness,
investigation, problem solving, raising arguments and reasoning, asking
questions, and improvement of communication skills.
The current article has two objectives: (a) to present and explain the art
of debate (or competitive debate) for diverse audiences; (b) to suggest
a slightly different approach to the presently fixed approach of most
competitive debate circles at the academy and schools by suggesting
to focus on the encouragement of a more active and involving teaching
which strengthens literacy skills and engages in "education for values".
Many academic debates are based upon the competitive technique that
necessitates (and rewards) quick and eloquent speech. Such a debate
pattern primarily relies on logos (logical arguments) and ignores one of
the central components of rhetoric – pathos (emotion). In order to enable
speakers maximal verbalization in a limited time frame, academic debate
and school debate abandoned significant and essential components of
classical rhetoric. These components are the mile stones of rhetoric and
persuasion, without which rhetoric solely remains in form.
Key words: active learning, argumentation, debate, education, speech.
E-mail: erasmus@bezeqint.net
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independent skills – a system that prevents any attempt to develop the
students' critical thinking skills in order to maintain the quiet.
Key words: learning, critical pedagogy, dialogic teaching, higher
education, teacher trainees.
E-mail: rabah.halabi@gmail.com

The debate as an active teaching
and learning method
Yoram Rabovsky

Abstract
Debate is a formal oral argument on a given subject with defined rules
that are accepted by all participating parties. Within debate framework,
parties discuss central issues of a particular theme in the attempt to
overpower one another based on logical argumentations. Deliberation's
central objectives are the construction of logical arguments, improvement
of expression skills and the ability to stand before an audience, alongside
utilization of various means of persuasion and in depth delving into core
issues in all fields of knowledge. As debate technique may be applied to
any field in all disciplines, debate themes can originate from all fields of
knowledge – exact sciences, humanities, social sciences and so forth.
In recent years, education methodology has undergone change where
there is a gradual shift from passive learning to active learning.
According to this approach, the student actively participates and is
involved in the learning process. Multiple diverse tools have been
developed for the active learning approach and debate constitutes one
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Key words: democratic education, progressive, education, teacher training.
E-mail: raviv31@gmail.com

Dialogic teaching in the higher education:
Difficulties, challenges and the opportunity
for critical, active and engaged learning
Rabah Halabi

Abstract
In this article I present my experience over the past five years developing
a Freirean dialogic teaching approach in the Oranim College. The goal of
the research is to examine every aspect of this experience in an attempt
to initiate comprehensive academic discussion of the topic. The issues
addressed are important to the educational field in general and to academic
studies in particular. I employed a self-research method based primarily
on verbal and written feedback from the students. The article includes
a brief review of the principles of critical pedagogy and a definition of
dialogic teaching according to Freire. A dialogic lesson is described along
with a discussion of the difficulties and challenges I faced in applying this
approach. The experience shows that the approach is not only effective
but also essential in the academy, especially in teacher training. The
approach contributes to the students' learning process and development,
while also developing their ability to deal with the abundance available
of knowledge. The students speak about the importance of the approach,
despite the difficulty of applying it in the classroom. It is important in
addressing an array of difficulties that the teachers face, particularly
those stemming from a school system which is "geared" towards
reaching measurable achievement more than developing personality and
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Their individuals' on-going and final reflections indicate that the autonomy
and the team work they experienced, increased the sense of involvement and
interest of most of students in the learning process and the course subject.
Some of them reported about their difficulties to cope with vagueness and
uncertainty atmosphere (without clear instructions about what and how to
learn), although they understood that such environment gave them a great
opportunity to develop themselves as self-determined learners.
Key words: active learning, heutagogy, high education, self-formative
evaluation.
E-mail: amnonglassner55@gmail.com

The incubator workshop as a democratic
pedagogical model of teacher training
Raviv Reichert

Abstract
This paper presents a qualitative research of "the educational social
initiatives incubator" – a democratic pedagogic model of teacher training
that has been active since the beginning of the 2000s in the democratic
program for teacher training at Kibbutzim College. Based on the research,
the paper seeks to find out to what extent the incubator, as a pedagogical
model of teacher training, reflects the principles of the democratic wave
in progressive education. In order to answer this question three mentors
who worked on the program and four students were interviewed, and texts
about the incubator workshop were read. The conclusions of the study are
that the incubator is indeed a model of teacher training that expresses the
democratic wave of progressive education.
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Key words: attitudes and experiences, PBL, pedagogical practices,
science teacher education, small group pedagogies.
E-mail: dinatsy@technion.ac.il

Using a heutagogical approach in teaching
at higher education courses: A self-study
Amnon Glassner

Abstract
This paper presents a self-study which aims to test some higher-education
courses the author taught using heutagogy (self-determined learning)
approach. The study tested the teaching rational and its impact on the learning
experience of the students. Heutagogy is a radical approach which asks the
learners to choose what and how they will learn within the frame of the
course general subject. During fourteen years of teaching courses in teacher
education colleges and universities, I changed the way I teach from lecturer to
PBL (Project Based Learning) guide and to heutagogy mentor. I designed my
heutagogy course on two main stages. Before the self-learning stage, I tried to
present the subject of the courser in a way that increase the students' curiosity
to learn about it. During the self-learning stage the students studied in small
groups (3-6 in a group), which each of them were asked to choose: (a) a subsubject or question or issue they wish to learn more about from the general
subject of the course; (b) the goal of their learning (e.g. to research, to initiate
theoretical or practical project); (c) criteria to evaluate the learning process
and its outcomes in self-formative evaluation; (d) the sources of learning
(from whom and from what we will learn?); (e) the way they will present the
process and its outcome before others (e.g. their class mates, experts) at the
end of the course. In on-going meetings I tried to help the groups to think how
to cope with the challenges they were tackled during their learning process.
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Two heads are always better than one:
Experiences and attitudes of pre-service
science teachers mentoring PBL
Dina Tsybulsky, Atar Oz

Abstract
The current research is based on the phenomenological-qualitative
paradigm. It examines the significant experiences, attitudes and
pedagogical practices of 17 Israeli student teachers in the scienceteaching track, regarding the use of small groups as a pedagogical method
in the course of their practicum, which was conducted in elementary
schools. During the first semester of the practicum, the student teachers
were instructed to implement a project-based learning (PBL) process as
part of their teaching assignment. During the second semester, the student
teachers were instructed to teach the science lessons using any teaching
method of their choice.
Data was collected via in-depth interviews, reflective reports, lesson plans
and lesson observations, and was analyzed using a qualitative content
analysis method. Findings indicate that the quality of student teachers’
experiences changed throughout the practicum from anxiety, frustration
and difficulty to coping with and overcoming the difficulties, leading to a
sense of success and satisfaction. Additionally, it was found that student
teachers developed positive attitudes towards pedagogies involving small
groups, as a result of their implementing a PBL process earlier in the
practicum. Finally, findings indicate that the experience of implementing
PBL in the course of the teaching practicum is an important step, which led
science student teachers to experience success and satisfaction, develop
positive attitudes towards student-centered inquiry-based learning, and to
adopt small-group pedagogy in their pedagogical practices.
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The challenge of teaching in higher
education: Training new staff members
Eliezer Yariv, Hadas Shelly- Huber

Abstract
This edition is devoted to active learning and teaching in higher education.
This introductory paper discusses the challenges academic institutions
face these days in their efforts to abandon old teaching styles of lecturing
in favor of updated, fast-pace, relevant styles. Adopting such active
teaching methods, it is argued, would (a) increase students' engagement
and interest; (b) improve learning; (c) make academic institutions more
attractive for new applicants; (d) decrease the numbers for of students'
dropout and sense of alienation. This paper opens with description of the
rapid global changes in higher education institutions. Then we survey the
available local and overseas programs that prepare researchers to become
eloquent lecturers. We also address the Israeli higher education council's
policy regarding improving the quality of teaching. In the second section
of the paper we present innovative two-year training program that would
prepare every new researcher who wishes to develop a career as a lecturer
in an academic institution in Israel. That 120-hour basic training includes
four main sections based on Shulman's (1987) conceptualization of
preparing teachers and evidence-based principles. We suggest that only
those who graduate the program would become eligible to be promoted
to a senior position and rankings.
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