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אירלנד
היבטים כלליים
מגמות בינלאומיות בהכשרה ראשונית של מורים

סיכום קצר של מאפייני מפתח של מערכות ידועות להכשרת מורים ,אשר נבחן
אותן כמודלים לשיפור.
כמדינה חברה ,אירלנד מושפעת מעבודת הנציבות האירופית בתחום של הכשרת
מורים ,הרואה כיצד תפקיד המורים משתנה במהירות והופך למאתגר יותר.
התוצאה היא ,שאחת העדיפויות של האיחוד האירופי היא לשפר את איכות
המורים ואת הכשרתם .הנציבות הציעה מספר הצעות בתחומים כגון :הידע,
הגישה והכישורים הפדגוגיים של המורים; הכשרת מורים מתואמת וקוהרנטית
המקבלת את המשאבים המתאימים; פרקטיקה רפלקטיבית ועריכת מחקרים
בקרב מורים; המצב של וההכרה במקצוע ההוראה ,והתמקצעות ההוראה .הצעות
האיחוד האירופי מראות שיש לשדרג את ( ITEההכשרה הראשונית של מורים)
במדינות רבות ,ושיש לבצע מעבר חלק יותר מהכשרת המורה אל בית הספר
באמצעות ייעוץ והדרכה יעילים ,שילוב יעיל במערכת החינוך ומנהיגות בית-
ספרית.

השאיפות של האיחוד האירופי התממשו בפינלנד ,הזוכה להערכה רבה בזכות
מערכת החינוך שלה ,ובמיוחד בזכות האיכות של מוריה .ישנו תהליך בחירה
קפדני לכניסה למערכת להכשרת מורים ,והתחרות על המקומות מוסיפה
לאטרקטיביות של מקצוע ההוראה .ההכשרה הראשונית של מורים מבוססת על
9

מחקר ונמשכת חמש שנים ,כשבסופן מקבלים תואר שווה ערך לתואר מוסמך.
עם מציאת מקום עבודה ,המורים נוטלים על עצמם אחריות מקצועית לתכנון
תכניות לימודים ,ביצוע הערכות של תלמידים ושיפור בית הספר ,כשהם נהנים
מרמה גבוהה של עצמאות בעבודתם וממעמד נחשב בקרב החברה.

בסינגפור ,המכון הלאומי לחינוך ( )NIEהוא הספק הבלעדי של הכשרה ראשונית
של מורים .למידה נסמכת-הוכחות ,המבוססת על מחקר ,נמצאת בבסיסן של
תכניות ה .NIE-התכנית האסטרטגית של  NIEעבור השנים  7002עד  7007מגדירה
את שאיפתו להיות מוסד של מצוינות ,המצטיין בהכשרת מורים ובמחקר אודות
מורים והוראה .המכון יצר שותפויות עם אוניברסיטאות אחרות באסיה ,באירופה
ובארצות הברית למטרות שיתוף פעולה במחקר וחילופי תלמידים וסגל.

נתגלה כי במערכות חינוך בעלות ביצועים גבוהים ,כגון אלה של קנדה ,דרום
קוריאה ,פינלנד וסינגפור ,המדיניות בנוגע להכשרת מורים נמצאת בעדיפות
לאומית גבוהה .מורים מקבלים את הכשרתם באוניברסיטאות אקדמיות,
המשלבות תיאוריה ופרקטיקה על מנת ליצור בסיס להוראה אשר תהיה שוות
בנ ְאּום
ערך למקצועות אקדמיים אחרים .הכשרת המורים מבוססת על מחקר ,ו ִּ
(אינטרנציונליזצ יה) נמצא במקום גבוה על סדר היום .כמו כן ,במערכות הללו,
ההוראה נתפסת על ידי אנשים צעירים כבחירת מקצוע אטרקטיבית ,עובדה
ההופכת את הקבלה למסגרות להכשרת מורים לתחרותית מאוד ולתובענית
מבחינה אינטלקטואלית.
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המגמות הבינלאומיות העיקריות בהכשרה הראשונית של מורים ,אשר רלבנטיות

לסקירה זו ,מפורטות להלן .ראשית כל ,ההוראה נתפסת יותר ויותר כמקצוע
בעל מעמד גבוה ,הדומה לזה של עורכי דין ,רופאים ומהנדסים .למורים אף יש
גישה דומה ללימודי תואר מוסמך ודוקטורט ,ולכן גם למסלול של קריירה
באוניברסיטאות אקדמיות ובמוסדות מחקר ,כמו גם בבתי ספר ובכיתות לימוד.

שנית ,התוצאה של המגמה הקודמת היא שהכשרת מורים מסתמכת יותר ויותר
על ידע מחקרי מצד אחד ,ומתמקדת בהכנת המורים להשתמש במחקר ולבצע
מחקר מצד שני .הכשרת מורים המבוססת על מחקר מרחיבה את מאגר
היכולות הקונבנציונלי של המורים ,כך שהם יכולים להשתמש במחקר חינוכי
כחלק מעבודתם בבית הספר .הם מנתחים את ההוראה והלמידה שלהם
באמצעות שימוש בידע ובמתודולוגיות של מחקר חינוכי כדי לגלות את שיטות
העבודה הטובות ביותר ,ולהבין את הפיתוח המקצועי שלהם באמצעות מחשבה
ובדיקה ביקורתית של החשיבה וההתנהגות שלהם.

שלישית ,תכניות רבות להכשרת מורים מתמקדות באופן שיטתי יותר בחיבור
תיאוריה ופרקטיקה במהלך ההכשרה הראשונית של מורים .במדינות מסוימות,
למידה מעשית הופכת גם היא לחלק בלתי נפרד מהלימודים לתואר מוסמך עבור
 ,ITEבדומה לאופן שבו רופאים או עורכי דין מתמחים במהלך לימודיהם .שיבוץ
בבתי ספר מפנה את מקומו ללמידה קלינית ( )clinical learningבמוסדות הדרכה
מיוחדים למורים או בבתי ספר רגילים שנבחרו בקפדנות ובהם מנהלי בתי ספר
ומורים-מדריכים בעלי הכשרה מתאימה מפקחים על הלמידה של המורים
המשתתפים בהכשרה.
11

נראה כי התכונות הללו

תורמות למגמה מתמשכת של שיפור בלמידה של

תלמידים ,אשר הינה מטרת מפתח של  ITEאיכותי והתפתחות מקצועית רציפה.
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פינלנד
היבטים כלליים
מיזוגים בהכשרת המורים בפינלנד
ב 0-בינואר  ,7000המחלקה של מדע שימושי בחינוך והמחלקה לכלכלת בית
ומדע האומנות אוחדו למחלקה להכשרת מורים.

שם המחלקה הגדולה החדשה חוזר אל שורשיה .כאשר הכשרת מורים הפכה
לראשונה למקצוע אקדמי באוניברסיטת הלסינקי ב ,0721-המחלקה קיבלה את
השם "המחלקה להכשרת מורים" .בזמן זה בתי הספר להכשרת מורים ,הקולג'
להכשרת מורים ,הקולג' למלאכות-יד בטקסטיל והקולג' עבור מורים לכלכלת
בית אוחדו למחלקה אחת וצורפו לאוניברסיטה .בתחילה ,ההוראה במחלקה
להכשרת מורים התמקדה במורים להוראת מקצועות .מורים של כיתות לימוד
הצטרפו ב ,0727-מורי חינוך מיוחד ומורים של גני ילדים מיוחדים הצטרפו ב,0790-
ומורים של גני ילדים הצטרפו ב.0771-
הכשרות מורים במדעי האומנויות ,במלאכות-יד בטקסטיל ובכלכלת בית נפרדו
מהמחלקה להכשרת מורים כדי ליצור יחידה משלהם ב .0779-שנת  7001הייתה
זמן של רפורמות בפקולטות .הפקולטה לחינוך נסגרה ובמקומה נוסדה הפקולטה
למדעי ההתנהגות .באותה העת ,שם המחלקה להכשרת מורים שונה למחלקה
למדע שימושי בחינוך.
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היסטוריה קצרה של המחלקה להכשרת מורים:
 0854 oתפקיד היו"ר

בחינוך ,הראשון בסוגו במדינות הנורדיות ,נוסד

באוניברסיטת הלסינקי.
 Uno Cygnaeus 0811 oמייסד את הסמינר הראשון בפינלנד להכשרת מורים.
0812 o

הכשרת מורים

מתחילה

להתבצע בחסות ביה"ס

Helsingin

.normaalilyseo
 0819 oהכשרת מורים מתחילה להתבצע בבית הספר הפיני לבנות בהלסינקי
(.)Helsingin suomalainen tyttökoulu
 0880 oנוסד בית הספר לאומנויות (מלאכות) של הלסינקי ,והכשרת מורים
לאומנויות טקסטיל עבור בתי ספר לבנות מתחילה ב.0991-
 0890 oהכשרת מורים לכלכלת בית מתחילה בבית הספר לבישול
( )Kasvatusopillinen keittokouluאשר נוסד בשנה זו.
 0894 oהכשרת מורים לגני ילדים מתחילה להתבצע בקולג'  Ebeneserלמורים
בגני ילדים.
 0923 oנוסד הקולג' של הלסינקי להכשרת מורים .מטרת הקולג' היא הכשרת
מורים של כיתות לימוד.
 0932 oהכשרת מורים בכל רחבי פינלנד עוברת לאוניברסיטאות ולמוסדות
להשכלה גבוהה.
 0932 oנוסדת המחלקה להכשרת מורים בחסות האגף ההיסטורי-פילולוגי
בפקולטה לפילוסופיה שבאוניברסיטת הלסינקי .בתי הספר להכשרת מורים,
הקולג' להכשרת מורים ,ולאחר מכן הקולג' למלאכות-יד בטקסטיל והקולג'
עבור מורים לכלכלת בית מאוחדים והופכים למחלקה להכשרת מורים.
 0935 oהקולג' למלאכות-יד בטקסטיל והקולג' עבור מורים לכלכלת בית
מתמזגים לתוך המחלקה להכשרת מורים.
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 0939 oהכשרת מורים לכיתות לימוד הופכת למקצוע אקדמי באוניברסיטה.
 0981 oהכשרת מורים לחינוך מיוחד ומורים של גני ילדים מיוחדים מתחילה
להתבצע במחלקה להכשרת מורים כהסמכה מקצועית בחינוך.
 0994 oהפקולטה לפילוסופיה נסגרת ,ונוסדת הפקולטה לחינוך.
 0995 oתחום ההכשרה של מורים בגני ילדים עובר לאוניברסיטה כחינוך ברמה
של תואר ראשון (בוגר).
 0998 oהכשרת מורים בכלכלת בית ,במדעי האומנויות ובמלאכות-יד
בטקסטיל נפרדות מהמחלקה להכשרת מורים כדי ליצור את המחלקה
לכלכלת בית ומדעי האומנויות (מלאכות).
 4112 oנוסדת הפקולטה למדעי ההתנהגות ,והפקולטה לחינוך עוברת לפעול
תחתיה.
 4112 oשם המחלקה להכשרת מורים מוחלף ל"מחלקה למדע שימושי
בחינוך".
 4101 oהמחלקה למדע שימושי בחינוך והמחלקה לכלכלת בית ומדעי
האומנויות מאוחדות והופכות להיות "המחלקה להכשרת מורים".
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אסטוניה
היבטים כלליים
שילוב סמינרים להכשרת מורים בתוך האוניברסיטה

ישנה באסטוניה מסורת ארוכת-שנים (הנמשכת יותר מ 000-שנה) להכשיר מורי
בית ספר יסודי בסמינרים להכשרת מורים.
מורי החינוך העל יסודי (כיתות ז' עד יב') מקבלים את הכשרתם זה זמן רב
באוניברסיטאות.
מאמר זה ירכז את מירב תשומת הלב במערכת להכשרת מורי בית ספר יסודי.
במקרים רבים נערכים דיונים כיצד לפתור מבחינה מנהלית את הבעיות הנוגעות
להכשרת המורים .לעיתים קרובות נאמר כי דרך אחת היא לשלב (למזג) את
הסמינרים להכשרת מורים בתוך האוניברסיטאות .צעד זה בוצע במדינות רבות
(שוודיה ,פינלנד ,בריטניה ,ניו זילנד וכו') .השילוב של מוסדות אקדמיים ומקצועיים
נעשה בדרך כלל על מנת לשפר את הרמה האקדמית של הסמינרים ואת
פעילויות ההוראה אשר מתבצעות בפועל במערכת החינוך.
מצד שני ,צעדים מסוג זה תמיד יוצרים בעיות מסוימות .ניתן לחלק את הבעיות
הללו למספר תחומים:
 oבעיות הנוגעות לתחלופה בסגל;
 oהשאלה מה יקרה לתלמידים;
 oבעיות הנובעות משינויים אקדמיים בסגנון ההוראה ובתכנים;
 oבעיות הקשורות לזהות הסמינר בתוך האוניברסיטה;
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 oבעיות הנובעות מהמסורות והתדמית של הסמינר;
 oבעלות על נכסים ,בעיות ניהוליות וכו'.
ב 0777-הוחלט באסטוניה כי כל הסמינרים להכשרת מורים ישולבו בתוך
האוניברסיטאות החל מקיץ  .7000משמעות הדבר היא שכל סוגי הכשרת המורים
הינם חינוך אוניברסיטאי.
אם מנתחים החלטה זו ,ניתן לומר שזו לא הייתה החלטה קלה ,מכיוון שלסמינרים
היו מספר נקודות חוזק במערכת שלהם ,ועתה קיימת סכנה ממשית שהן יאבדו.
נקודות החוזק של המערכת הישנה:


כמעט כל התלמידים ( )91%החלו לעבוד כמורים בבתי ספר
יסודיים לאחר סיום ההכשרה .ישנה בעיה של ממש עם מורים
המקבלים את תעודת הגמר שלהם מאוניברסיטה  -לעיתים תכופות הם
לא הולכים לבתי ספר על מנת לעבוד שם כמורים .לכן ,שילוב סמינרים
להכשרת מורים בתוך האוניברסיטאות עלול להוביל לכך שמספר קטן
יותר של בוגרים יהיה מוכן לעבוד כמורים בבתי ספר.



בוגרי הסמינרים נותרים במקצוע .ישנה תופעה נפוצה שבמהלך
השנים הראשונות ,מורים צעירים רבים מחליפים את המקצוע שלהם,
ועוזבים את בית הספר .זה בדרך כלל לא קורה עם מורי בית ספר יסודי -
הם עובדים ונותרים במקצוע ההוראה במשך זמן רב.



הם מאומנים היטב בחינוך ילדים .אחת מהיחידות המרכזיות בתכניות
הלימודים של הכשרת מורים לחינוך היסודי ,היא יחידה חינוכית המכשירה
אותם לחינוך ילדים .זה חשוב ביותר ברמה של בית הספר היסודי .לעומת
זאת ,בתכנית הלימודים של האוניברסיטה ,היחידות של הישגים אקדמיים
הן לחוצות יותר.
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בה בעת ,מערכת הסמינרים לקתה במספר בעיות אשר לא ניתן היה לפתור
במסגרת התנאים הישנים .אם ננתח אותן לפי האידיאולוגיה של ניתוח SWOT
(נקודות חוזק ,נקודות חולשה ,איומים ,הזדמנויות) ,ניתן לכנות אותן בשם:
נקודות החולשה של מערכת הסמינרים:


המערכת הינה סגורה ושמרנית .סמינרים השתייכו למדינה ,ונוהלו על
ידי משרד החי נוך .מנהל הסמינר היה מעוניין מבחינה פורמלית ,לשמור
את המחקר ,הדיון והפיתוח החינוכי האמיתי מחוץ למוסד .לכן ,ההכשרה
שסיפק הסמינר לפני  00שנה ,אשר הייתה מקובלת מאוד על החברה,
הפכה את המקצוע ללא יוקרתי ,וההכשרה שקיבלו מורי החינוך היסודי
הייתה ברמה נמוכה.



הכנה ברמה נמוכה במקצוע .בוגרי הסמינרים החלו לבצע יותר ויותר
שגיאות במקצועות בבתי הספר (תיקונים שגויים של מורים ,תיאורים
והסברים שגויים במתמטיקה ובמדעים וכו') .מצד שני ,מנהלי בתי ספר
החלו להתלונן שלעיתים תכופות יותר ויותר ,מורים בבתי ספר יסודיים
מסרבים ללמד מתמטיקה ומדעים בכיתות ד' עד ו' ,למרות העובדה
שתעודת ההסמכה שלהם מציינת שהם קיבלו את ההכשרה המתאימה
ללמד את המקצועות הנ"ל.



יוקרה נמוכה של בוגרי הסמינרים בקרב החברה .החינוך בסמינרים
הוביל ל"מבוי סתום" .כדי לקבל תואר אוניברסיטאי ,היה על בוגרי
הסמינרים להתחיל את לימודיהם מהשנה הראשונה .לכן ,במהלך העשור
האחרון ,הסטודנטים אשר לא היו יכולים להתקבל לאוניברסיטה ,נרשמו
לסמינרים ,וסטודנטים אשר באמת היו מעוניינים להפוך למורים בבית ספר
יסודי ,היוו מיעוט בקרב משתתפי הסמינרים .לכן צצה ההשקפה בקרב
הציבור ,שאם אינך יכול לעשות משהו אחר ,אתה יכול להיות מורה.
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היעדר אפשרויות לפיתוח קריירה מקצועית .כדי לפתח קריירה
בהוראה ,יש צורך בתואר אוניברסיטאי ,וכדי להפוך לחוקר בתחום החינוך,
תואר אוניברסיטאי הינו חיוני .אפילו אם היית טוב מספיק בניהול כדי
להפוך למנהל בית ספר ,עדיין נדרש ממך תואר אוניברסיטאי .לכן ,כדי
לפתח קריירה כלשהי כמורה ,תואר אוניברסיטאי הינו בעל חשיבות
עליונה.

המיזוג (שילוב הסמינרים בתוך האוניברסיטאות) תוכנן על מנת לשמור על נקודות
החוזק ,ולהתגבר על נקודות החולשה .התוצאה צריכה להציע את ההזדמנויות
הבאות עבור תלמידי סמינרים ומורים עתידיים:


מערכת הלימוד הינה פתוחה יותר ,ומכיוון שמקצוע עם תואר
אוניברסיטאי הינו יוקרתי יותר ,הדבר מעניק הרבה יותר אפשרויות
לתלמידי הסמינרים .לאחר המיזוג (בקיץ  )7000הוכנסו מספר שינויים
בתכניות

הלימודים

של

הסמינרים,

והם

שולבו

המערכת

בתוך

האוניברסיטאית .משמעות הדבר היא שתלמידים בסמינרים יכולים לקחת
את

קורסי

הבחירה

והקורסים

החופשיים

בפקולטות

שונות

של

האוניברסיטה (לדוגמה ,הפקולטה לרפואה או הפקולטה למשפטים) .כמו
כן ,כל הלימוד ותכניות ההכשרה נדונים על בסיס רחב הרבה יותר ,ובתום
ההכשרה ,תלמידי הסמינר מקבלים תואר אקדמי אוניברסיטאי.


הרמה האקדמית של ההכשרה במקצועות לימוד הינה טובה יותר.
יש לאוניברסיטה כללים מסוימים עבור הסגל האקדמי ,ולכן תהליך
בחירת הסגל שונה גם בסמינרים .משמעות הדבר היא שסגל בעל הכשרה
מקצועית "טובה יותר" יעבוד עם תלמידי הסמינרים.
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האסו קוקמלק ,שילוב סמינרים להכשרת מורים בתוך האוניברסיטה.
אוניברסיטת טארטוPhD ,
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בריטניה
היבטים כלליים
אנשי האקדמיה של קיימברידג' נבוכים עקב הזעזוע
במערכת להכשרת מורים
קורס ה PGCE-המפורסם של אוניברסיטת קיימברדיג' להכשרת מורים לחינוך
העל-יסודי ,הוא אחד מאלה הניצבים בפני עתיד מעורפל לאחר השינויים שערכה
הממשלה במערכת להכשרת מורים.
לפני זמן לא רב ,אנשי האקדמיה של קיימברידג' חגגו את מה שהוא ,לדבריהם,
הפעם הראשונה אי פעם שדו"ח ה Ofsted -מעניק ציון "מושלם" לקורס להכשרת
מורים ,ללא ציון נקודות לשיפור .עתה ,עתידו של הקורס היוקרתי  -ונראה כי
עתידם של קורסים רבים כמוהו  -לוט בערפל עקב אי ודאות הנובעת
מהשינויים באופן הארגון של הכשרות מורים.
איליין וילסון ,המנהלת את תכנית התארים המתקדמים בחינוך ( )PGCEעבור
מורים בחינוך העל-יסודי ,נבוכה ומבולבלת ממניעי הממשלה.
קורסים אוניברסיטאיים המכשירים את הדור הבא של מורים באנגליה
ספגו קיצוץ משמעותי במספר המקומות עבורם ניתן מימון ממשלתי ,שכן
הקואליציה יזמה תהליך של ארגון מחדש במטרה להכשיר יותר מורים
בשעת מעשה בבתי ספר.
מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי המדינה ,לרבות קיימברידג' ,חוששים עתה לגבי
עתידם .וילסון ,שהינה מדענית חוקרת ומורה לכימיה לשעבר ,אומרת" :אם
הממשלה תקצץ את מספרי הליבה שלנו [מספר המקומות של התלמידים
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שהממשלה מממנת באופן ישיר] ,ישנה אפשרות ממשית שה PGCE-ייסגר .מדוע
הם עושים את זה?".
הממשלה אומרת שהמערכת החדשה תגיב בצורה טובה יותר לביקוש למורים,
אולם יש האומרים כי הביטחון של ההיצע העתידי של מורים יהיה נתון
בסכנה ,וזאת עקב יצירת מערכת אשר הינה מבוססת-שוק במידה רבה
יותר ,אשר בה בתי הספר יכשירו מורים ,וייתכן שהם ירכשו מומחיות
מהאוניברסיטאות ,במקום שהאוניברסיטאות יהיו הגורם המוביל.
שר החינוך ,מייקל גוב ,מעוניין בהשמת דגש רב יותר על כך שתלמידי
ההכשרות ילמדו על הוראה בבתי ספר .מורים ומחנכים רבים הצביעו על
כך שתלמידים בקורסים להכשרת מורים כבר מעבירים חלק נכבד מזמנם
בשיבוץ בכיתות לימוד.
בחודש יולי האחרון ,גוב הכריז על הרחבה משמעותית מאוד של School
 ,Directהאמצעי העיקרי של הממשלה למימון הכשרות מורים באמצעות
בתי

ספר,

עם

קיצוץ

מקביל

במספר

המקומות

הזוכים

במימון

באוניברסיטאות.
ההשפעה על מקצועות מסוימים הייתה דרסטית:
לדוגמה ,לפי נתונים שפורסמו בנובמבר האחרון-:


מספר הקורסים האוניברסיטאיים אשר קיבלו מימון על מנת להכשיר
מורים לאנגלית בחינוך העל-יסודי קוצץ במחצית ,וירד מ 11-ל;79-



תשעה קורסים אוניברסיטאיים להוראת היסטוריה ,ו 00-קורסים להוראת
גיאוגרפיה ,איבדו את המימון שקיבלו לפני כן;
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בסך הכול ,אם תכנית  School Directתגייס בהתאם לתקוות הממשלה,
היא אמורה להתרחב מ 000-ליותר מ 0,000-מקומות החל בספטמבר
הקרוב ,כאשר ההיצע של האוניברסיטאות יפחת ב ,2%-מ 79,000-ל-
.70,000

תחת  ,School Directתלמידים מגישים בקשה לבית ספר או לקבוצה של בתי ספר.
בתי הספר בדרך כלל ישתפו פעולה עם אוניברסיטה ,אשר תספק את האלמנטים
האקדמיים יותר של ההכשרה.
הנקודה הקריטית כאן ,היא שהמימון שהאוניברסיטה תקבל תלוי
בעסקים שהיא תעשה עם בתי ספר ,במקום שהממשלה תקצה לה ישירות
מקומות ממומנים.
החודש ,פרופסור סר טים בריגהאוס ,יו"ר קבוצת השדולה מהשמאל New
 ,Visions for Educationכתב שמשמעות הדבר היא שמערכת הכשרת
המורים עוברת "משבר שלא פורסם" ,כאשר אוניברסיטאות אינן בטוחות
מהו המימון שתקבלנה בעתיד ,ולכן קיים סיכון גבוה יותר בהעסקת כוח
אדם חדש ובשמירה על הסגל הקיים.
מורים ומחנכים באוניברסיטה אומרים שצעד זה הופך את תזרים המזומנים שלהם
לצפוי הרבה פחות ,כאשר יחולו תנודות דרמטיות בצרכים של בתי הספר,
ואין ביטחון במספר תלמידי ההוראה שהם יכשירו במסגרת תכנית
 School Directעד למועדי תחילת הקורסים.
לאי היציבות של המצב ,תורמת הצהרת הממשלה שמימון בשנים
הקרובות מובטח רק לספקים אוניברסיטאיים של הכשרת מורים עם ציון
"מצוין" מ ,Ofsted-ואפילו הוא עשוי להיות נתון בסכנה בטווח הארוך.
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סר מייקל ווילשו ,המפקח הראשי על בתי הספר ,עורר עליו זעם בחודש
שעבר כאשר הדגיש את החלק היחסי הגבוה של הכשרה עם ציון "מצוין"
שבסיסה בבתי ספר ,תחת משטר הבדיקה החדש של  ,Ofstedבהשוואה
להכשרות שבסיסן באוניברסיטאות.
המועצה האוניברסיטאית להכשרת מורים תיארה את ההצהרה כ"פוליטית באופן
גלוי" והדגישה את בסיס ההוכחות הקטן לכאורה :רק ארבע אוניברסיטאות
המכשירות מורים  -מתוך  - 20הוצגו בביקורת שווילשו ציטט.
עבור וילסון ,הצעדים הטילו עננה של אי ודאות על עתיד של מודל אשר הוכיח
את עצמו כמוצלח באופן מדהים .היא מציינת שקורס ה PGCE-של
קיימברידג' ,אשר פותח במהלך  41השנים האחרונות ,דומה למערכת
הפיני ת להכשרת מורים ,אשר זכתה לשבחים מפי גוב .התלמידים כבר
נמצאים שני שלישים מתוך הקורס בן  11השבועות בבתי ספר מקומיים,
כאשר בשליש הנותר הם נמצאים באוניברסיטה.
הקצאת מימון ה"ליבה" (זה שאינו מגיע מ )School Direct-הכולל של קיימברידג'
ירדה רק באחוז אחד בשנת  7000-01בהשוואה ל ,7007-00-כשהיא תומכת בסך
הכול ב 100-מקומות.
האוניברסיטה אף מעורבת ב ,School Direct-וקיבלה הקצאה של 41
מקומות דרך מסלול זה ,אולם וילסון חשה כי העתיד הינו הרבה פחות
בטוח.
היא מציינת" :אינני מתנגדת לשינויים .אולם אני חשה שאני חייבת להימצא כל
העת במגננה ,ולהגן על מה שאנו עושים כאן .זה מבלבל ומעורר תהיות בנוגע
לסיבה שהם מנסים לשנות את מה שאנו עושים ,ובנוגע לראיות התומכות בה".
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עד כה ,קיימברידג' איישה רק  00מ 70-המקומות של .SchoolDirect
וילסון חשה שהמערכת החדשה הוסיפה שכבה נוספת של ביורוקרטיה:


תחת  ,School Directלמרות שבתי הספר לוקחים אחריות על הגיוס,
התלמידים חייבים עדיין לעבור גם דרך מערכת הקבלה ללימודים
של הפקולטה של קיימברידג';



מקור נוסף ,שאינו מקיימברידג' ,טוען שבתי הספר רבים המשתתפים
בתכנית  School Directנדהמו ונרתעו עקב ענייני המנהלה
הכרוכים בה.

למרות שלא נשקפת סכנה מיידית ,וילסון אומרת" :אם נגלה בעתיד כי המימון
שלנו הופסק ,האוניברסיטה בהחלט עשויה לומר' :התכנית עולה לנו הרבה כסף;
מדוע עלינו להמשיך אותה?' .אנו פשוט עשויים להפוך למוסד אקדמי לתארים
גבוהים [ולמחקר]".
מספר אוניברסיטאות הניצבות בפני אי הוודאות הזו ,פשוט מהמרות.
אוניברסיטת קאמבריה מחויבת לשני המודלים :השנה ,לצד מימון ממשלתי עבור
 0,091מקומות עבור המסלול האוניברסיטאי ,היא אף קיבלה  001מקומות עבור
המסלול של עבודה משותפת עם בתי ספר במסגרת .School Direct
סמנתה טוויסלטון ,דיקנית הפקולטה לחינוך של אוניברסיטת קאמבריה ,אומרת
שאין לה בעיה להדגיש את התועלת וההטבות לתלמידי הוראה המקבלים
את הכשרתם בבתי ספר .אולם היא מוסיפה שתקציב האוניברסיטה
מתוכנן לאייש רק  411מהמקומות של  ,School Directמכיוון שזהו "תהליך
גיוס לא מוכח".
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היא מוסיפה ואומרת" :אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אין לנו די מורים [מבחינה
לאומית] ,מכיוון שיש פחות בקרה [של הממשלה] על המערכת הזו.
עכשיו המצב תלוי ב"תיאבון" של המורים מבתי הספר ,אשר הינם פחות
צפויים :לדוגמה ,בית ספר עם תוצאות  Ofstedלא טובות או מערכת לא
טובה של בחינות עלול להפסיק את השתתפותו ולצאת מהמעגל".
"נראה כי יש כל כך הרבה אי ודאות ,וכאשר מוסיפים את העובדה שOfsted-
מצהירים הצהרות אגרסיביות ,זה גורם לך לחשוב :מדוע עליי לטרוח? יש מנהלי
אוניברסיטאות אשר יאמרו' :לעזאזל עם זה'".
פרופסור פיטר טימס ,ראש בית הספר לחינוך של אוניברסיטת דורהאם ,האוחז
כרגע בציון "מצוין" מ ,Ofsted-אומר שבית הספר לחינוך יהיה בצרה של ממש אם
הוא יאבד את הציון הזה .הוא מוסיף" :אתה מדבר עם אנשים ממדינות אחרות
בנוגע לאופן בו נראה כי אנגליה רוצה להקטין את התפקיד שממלאות
אוניברסיטאות בהכשרת מורים ,והם אינם מאמינים למשמע אוזניהם :זה
נשמע צעד חסר תרבות".
פרופסור גו'ן האוסון מאוניברסיטת אוקספורד ,שהינו יועץ לשעבר לממשלה
בתחום של היצע מורים ,אומר שהרעיון של בתי ספר המנהלים את הכשרות
המורים שלהם בעצמם נשמע בעייתי במיוחד עבור בתי ספר יסודיים" .עד
סוף העשור יתווספו  811,111תלמידים למערכת החינוך היסודי,
ומשמעות הדבר היא צורך בעוד כמה אלפי מורים .הסקטור של החינוך
היסודי אינו יכול לבצע את הכשרת המורים שלו בעצמו .אינני רואה הוכחה כלשהי
שהשר הקדיש די מחשבה לעניין הזה".
השאלה אם המקומות שמקצה הממשלה עבור תכנית  School Directבאמת
יאויישו עם הגיע חודש ספטמבר ,נותרת פתוחה ,כאשר ישנה שמועה האומרת
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שעד עתה הוגשו הצעות לתלמידי הוראה לאיוש  00%בלבד מהמקומות הזמינים.
זה מוסיף לתחושת אי הוודאות הסובבת את המערכת ,שכן תחילת שנת
הפעילות הראשונה ,בספטמבר ,של התוכנית כאלטרנטיבה משמעותית למסלול
האוניברסיטאי המסורתי ,קרבה והולכת.
דובר של המחלקה לחינוך אומר" :בתי הספר ביקשו לקבל שליטה גדולה
יותר על אופן ההכשרה של מורים ,על מנת שהם יוכלו לענות בצורה טובה
יותר על הצרכים של תלמידיהם ולקחת אחריות על המקצוע שלהם .אנו
רוצים שתלמידי ההכשרות ילמדו מהמורים הטובים ביותר .סימנים
ראשונים מראים כי תכנית  School Directהינה פופולרית מאוד ,כאשר
מספר בתי ספר מדווחים על תחרות גדולה על הזכאות להשתתפות
בתכנית.
"הצעד בכיוון של מערכת להכשרת מורים ,המובלת על ידי בתי ספר ,אינה
מסמנת את הסוף עבור התפקיד החשוב שיש למוסדות להשכלה גבוהה.
תכנית  School Directהינה הזדמנות לאוניברסיטאות להגדיל את המספר
הראשוני של מקומות בתכניות להכשרת מורים באמצעות יצירת
שותפויות הדוקות עם בתי ספר".

מקור הנתונים:
Cambridge academics baffled by teacher-training shake-up.
http://www.theguardian.com/education/2013/apr/29/teacher-traininguniversities-schools-direct
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דגמי שותפות
אקדמית-בית
ספרית בהכשרה
להוראה
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ארה"ב
דו"ח
שותפויות ,נהלים ומדיניות לתמיכה בהכשרת
מורים המבוססת התנסות קלינית
פאנל הסרט הכחול ( )BRPשל  NCATEלהכשרה קלינית ושותפויות לשיפור למידת
תלמידים ,עבד לאורך רוב שנת  7000במאמץ לזהות דרכים להפוך את
הכשרת המורים ליעילה יותר.
העבודה הסתכמה בדו"ח שהציג המלצות ועקרונות מנחים לתכניות
הכשרה למורים ,מחוזות ,ארגוני מורים וקובעי מדיניות ,ונועד להפוך את
הכשרת המורים לקלינית.
ה BRP-הורכב מ 00-מומחים בתחום מחקר החינוך ,המדיניות ,ההוראה והלמידה,
מנהיגים במוסדות להשכלה גבוהה ובתי"ס במערך ה P-12 -ברמת המדינה
(ארה"ב) וברמה האזורית ( .)NCATE, 2010לאחר מספר מפגשים של הפאנל,
חבריו הסכימו על העקרונות המנחים הבאים שינחו קבלת החלטות
עתידית על ידי מורי הוראה ,תכניות להכשרת מורים ולקובעי מדיניות:
 .1התמקדות בלמידת התלמיד :על למידת תלמידי בתי"ס במערך ה P-12 -לשמש כמוקד
עבור כל תכנון ויישום של הכשרת מורים קלינית ,ולכל הערכה של מורים ותכניות המכשירות
אותם .על המועמדים לפתח שיטת הוראה המקדמת את הידע של התלמידים כמוגדר בתקני
היסוד המדינתיים באותם המקצועות עבורם נקבעו תקנים אלו.

 .2ההכשרה הקלינית תשולב בכל היבטיה של תכנית הכשרת המורים בצורה דינמית:
ההתנסות המרכזית בהכשרת המורים היא תרגול קליני .תוכן ופדגוגיה נשזרים סביב
ההתנסויות הקליניות לאורך ההכשרה ,בקורסים ,בתרגולי מעבדה ובעבודה בתוך
ביה"ס.
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 .3התקדמותו של מועמד והאלמנטים של תכנית ההכשרה ייבחנו באופן מתמשך על סמך
נתונים :על עבודתו של המועמד להיות קשורה ישירות לתקנים הבין מדינתיים למורים
( )InTASCותקני ליבה יסודיים ,ועל הערכת המועמדים להתבסס על נתוני הישגי התלמידים,
לרבות ממצאי התלמידים ,הערכות מסכמות ופורמטיביות ,כלומר נתונים מתצפיות מובנות
של כישורי ההוראה של המועמדים שתתבצענה על ידי מורים וחברי סגל אקדמי מפקחים,
ונתונים הנוגעים לתכנית ההכשרה והשלכותיה על המשתתף.

 .4התכניות מכשירות מורים שהם מתמחים בתוכן ובאופן העברתו ,חדשניים ,עובדים
בשיתוף פעולה ובעלי יכולת לפתרון בעיות :על המועמדים לפתח בסיס ידע ,מגוון רחב של
שיטות הוראה יעילות ויכולת לשלב בין השניים לתמיכה בקבלת החלטות מקצועית .על מנת
להצליח כמורים בסביבות משתנות ומאתגרות ,על המועמדים ללמוד לעשות שימוש בתהליכי
הערכה מגוונים על מנת לקדם למידה ולעשות שימוש בנתונים כדי לבחון את כישורי ההוראה
שלהם ביחס להתקדמות התלמידים .בנוסף ,מורים יעילים הינם חדשניים ובעלי יכולת
לפתרון בעיות ,עובדים בשיתוף פעולה עם קולגות ומחפשים בכל עת דרכים חדשות ומגוונות
ללמד את התלמידים המתקשים.

 .5המועמדים לומדים בקהילת למידה אינטראקטיבית :המועמדים זקוקים לכמה שיותר
הזדמנויות לקבלת משוב .עליהם לתרגל את כישוריהם בסביבה של שיתוף פעולה ,לצפות
למשוב דקדקני מצד עמיתיהם על עבודתם והשפעתם על הישגי התלמידים.
 .6מורי הוראה וקוצ'רים קליניים המגיעים הן מהאקדמיה וכן ממערך ה P-12-נבחרים
בקפידה ועוברים הכנה קפדנית :על אלה המובילים את הדור הבא של המורים לאורך גיוסם
והכשרתם ,להיות בעצמם בעלי מקצוע יעילים ,המיומנים בהתאמת ההדרכה ושימוש
בהערכות כדי לפקח על הלמידה ולהעביר משוב ,החוקרים בעיקשות נתונים כדי להנחיל
ולהתאים שיט ות הוראה ,והמהווים מודלים לחיקוי של כישורי הוראה קליניים .עליהם להיות
מוסמכים ביותר ,לקחת אחריות על ביצועי חניכיהם והישגי התלמידים ,ולהיות מתוגמלים
כראוי עבור שירותם בתפקיד חיוני זה.

 .7מוסדות ספציפיים מיועדים וממומנים כדי לתמוך בהכשרה הקלינית בבתיה"ס :על כל
המועמדים להתנסות בצורה אינטנסיבית וקלינית בהוראה בבתיה"ס המורכבים ,המאוישים
והממומנים לתמיכה בלמידת המועמדים והישגי התלמידים.
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 .8יישומים טכנולוגיים מסייעים להכשרה יעילה :על תכניות ההכשרה ליישם טכנולוגיות
מתקדמות על מנת להגביר את הפרודוקטיביות והיעילות ,ולקדם שת"פ באמצעות קהילות
לימוד .בנוסף ,על הטכנולוגיה להוות כלי חשוב לשיתוף בשיטות הוראה בין השותפויות,
ולקידומה של למידה מקצועית מתמשכת.

 .9דגש חזק על מו"פ ,איסוף ושימוש שיטתי בנתונים מסייעים לשיפור מתמשך בהכשרת
המורים :הכשרת מורים יעילה דורשת ראיות משמעותיות יותר של יעילות הוראה ,שיטות
עבודה מומלצות ,ותוצאות תכנית ההכשרה .תשתית חזקה של מו"פ – מוגדרת במשותף על
ידי תכניות ההכשרה ,המחוזות ,ובעלי המקצוע – מסייעת לפיתוח ידע ,חדשנות ושיפור
מתמשך .בעוד שלא כל תכנית הכשרה קלינית תניב ידע מחקרי חדש או תתרום לפיתוח
ההוראה ,על כל תכנית כזו לרכז ולעשות שימוש בנתונים בשיטתיות ,ולהפוך לחלק מרשת
ידע כלל ארצית להכשרת מורים שתוכל להגביר את ההבנה של המתרחש ולסייע
להתקדמות בתחום.
 .11שותפויות אסטרטגיות הן חיוניות להכשרה קלינית יעילה :על המחוזות ,תכניות
ההכשרה ,איגודי המורים ,וקובעי המדיניות ברמת המדינה ליצור שותפויות אסטרטגיות
המבוססות על ההכרה כי טובים השניים מן האחד וכי צרכיו של כל שותף יכולים להיות
מסופקים על ידי הגדרה מוצלחת יותר של הכשרת מורים קלינית כעבודה משותפת בה
השותפים חולקים מחויבויות ,סמכויות ואחריות בכל היבטי פיתוח ויישום התכנית.

כיצד נראית תכנית קלינית להכשרת מורים?
בנייר העמדה שלוThis is Not Your Grandfather’s Student Teaching: Kenji’s " ,
 "Clinically Driven Teacher Educationקנט הוויי ( )7000מספק חזון מפורט ביחס
לאופן בו עשויה להיראות התנסותו של המועמד אם ייושמו העקרונות המנחים
לעיל .כל תכנית הכשרה תיצור התנסות ייחודית לפרחי ההוראה .חווייתו של קנג'י
היא רק חזון אחד לאופן בו העקרונות המנחים של ה BRP-ניתנים ליישום בפיתוח
תכנית הכשרה למורים .תהיה זו משימתה של כל תכנית הכשרה להתחיל לקבל
החלטות המבוססות על העקרונות המנחים וההמלצות של ה.BRP-
הפיכתו של חזון זה למציאות תיקח זמן ,תדרוש עבודה קשה וקבלת החלטות
קשות .יחד עם זאת ,כפי שמציין דו"ח הפאנל ,ישנן דוגמאות רבות של
מקומות ,שיטות הוראה וסוגי מדיניות שכבר קיימים .דו"ח הפאנל כולל
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אזכורים של שיטות הוראה לדוגמה מתכניות הכשרה ,מחלקות חינוך
ברמת המדינה ,ומוסדות ללא מטרת רווח.
מצבור זה כולל דוגמאות אלו ואחרות על מנת להראות עוד דרכים בהן
הכשרת המורים יכולה להפוך למיזם קליני יותר .הדוגמאות זוהו ככאלה
המדגימות שיטות הוראה מבטיחות המותאמות לעקרונות המנחים של ה-
 BRPאשר עשויות לסייע למורי ההוראה וקובעי המדיניות להתחיל לקבל
החלטות ביחס לשינויה של הכשרת המורים.
אין זו רשימה ממצה של שיטות הוראה מופתיות אלא פשוט אוסף של שותפויות,
שיטות עבודה ,וסוגי מדיניות שיכולים להפוך את הכשרת המורים למיזם
קליני יותר .לדיון נוסף בנושא ודוגמאות ניתן לעיין בThe Clinical Preparation "-
 " of Teachers: A Policy Briefשל איגוד הכשרת המורים.
הדוגמאות מסודרות בשלוש קטגוריות רחבות:


שותפויות ומבני תכניות;



שיטות עבודה להכשרת מורים;



מדיניות.

בשל התלות ההדדית בין הקטגוריות השונות ,דוגמאות רבות עשויות
להשתייך ליותר מקטגוריה אחת.
לדוגמה ,שיטות עבודה להכשרה קלינית של מורים הן קשות ליישום ללא יצירת
שותפויות איתנות ואף אם תכנית הכשרה מציגה שותפות איתנה ,היא עשויה
להופיע דווקא בקטגוריית "שיטות העבודה".

32

שותפויות ומבני תכניות
לשיטת ה ,BRP-שותפויות ומבני תכניות עשויים להוות הסכמים פשוטים
של רווח הדדי בין תכניות הכשרה למורים ,מחוזות בתי"ס מקומיים,
איגודי מורים וקהילות.
שותפויות אלו יכולות להכין מורים ביעילות רבה יותר ולשפר באופן זה
את הישגי התלמידים.
השותפויות חולקות משאבים תוך מיקוד החלטות התכנית בשיפור
למידתם של התלמידים.
סעיף זה כולל תיאורים של מגוון שותפויות .כמו כן ,הוא מכיל דוגמאות אשר
משלבות באמצעות שותפויות בין הכשרת המורים לתמיכה בהשמה.
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האקדמיה למנהיגות בתי ספר עירוניים בשותפות עם
משקיעים ,רשת בתיה"ס ,אוניברסיטת נשיונל לואיס
ומכון אריקסון
האקדמיה למנהיגות בבתי"ס עירוניים ( )AUSLנוסדה ב 4110-על ידי
מרטין ג'יי .קולדייק ,משקיע הון סיכון ומייסד קרן תפוח הזהב .הAUSL-
הוא מוסד ללא כוונת רווח הפועל בשיתוף פעולה עם רשת בתיה"ס
הציבוריים של שיקגו ( )CPSועם אוניברסיטת

נשיונל לואיס ומכון

אריקסון במטרה להכשיר את מורי העתיד בתכנית להכשרת מורי בתי"ס
עירוניים (.)UTR
מבנה תכנית ה UTR-נלקח ממקצוע הרפואה והוא משלב קורסים לתואר שני עם
תרגולים כיתתיים.
ה AUSL-מעניק למורים מתלמדים את הבסיס התיאורטי ,התוכן הפדגוגי,
וכן התמחות בת שנה בה הם יכולים לתרגל ולחדד את חומר הלימודים
לצדו של מורה חונך ברמה גבוהה.
בחודשים

יולי-אוגוסט,

המשתתפים

נוטלים

חלק

בקורסים

אוניברסיטאיים במשרה מלאה ( 21שעות שבועיות) ,טרם כניסתם
לכיתות בספטמבר .הקורסים האוניברסיטאיים ממשיכים להיערך יום
אחד בשבוע גם במהלך שנת הלימודים .בספטמבר ,המשתתפים מצוותים
למורה חונך שנבחר בקפידה ומלווה את ההתמחות שלהם בכיתת CPS
רגילה ארבעה ימים בשבוע במהלך כל שנת הלימודים.
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תכנית ה UTR-הפכה את לימודי התואר השני המסורתיים לתכנית לימודים
חדשנית בה התרגול מוביל והתיאוריה משלימה .במילים אחרות ,חשיפתם של
המשתתפים

והבנתם

את

שיטות

ההוראה

בכיתה

משפרות

את

התמקצעותם בתיאוריית החינוך וההוראה ,מספקות שילוב בר עוצמה בין
תכנית לימודים בת שנה ותכנית אוניברסיטאית ברמת תואר שני.
המשתתפים מקבלים מלגת הכשרה במהלך התכנית בת  17השבועות ומסיימים
את לימודי התואר השני באומנויות והוראה מאוניברסיטת נשיונל לואיס או מכון
אריקסון בתמורה להתחייבות ללמד לארבע שנים באחד מ"-בתי"ס תפנית" של
ה .AUSL-לאחר סיום הלימודים ,המורים מחולקים לצוותים בבתי הספר הציבוריים
הנתונים בשיקגו כחלק ממאמצי השינוי של ה .AUSL-כל הבוגרים מקבלים ליווי
וחניכה מותאמים אישית על ידי חונך תפנית של ה AUSL-לאחר סיום
לימודיהם .החל מן המחזור הראשון ( ,)4111ה AUSL-הכשירה  118מורים,
אשר מתוכם  81%המשיכו ללמד בכיתות  .CPSה AUSL-דיווחה כי תוצאות
מבחן ההישגים של מדינת אילנוי (ה )ISAT-ממשיכות להראות כי מודל
תפנית המבוסס על מורים המוכשרים על ידי ה ,AUSL-עובד ,כאשר שבעה
מתוך שמונת בתי"ס בפרויקט תפנית של ה AUSL-הראו שיפור ניכר
במבחן ההישגים.
ה AUSL -תומכת במשתתפי התכנית ובחונכים (מנטורים) בטרם ,במהלך ובתום
תכנית ההכשרה.
בנוסף לחניכה המתוארת לעיל ,המשתתפים גם מקבלים תמיכה לאחר סיום
ההכשרה מחונכי תפנית המצוותים לכל בי"ס תפנית של ה.AUSL-
הם נפגשים לכ ל הפחות מדי שבוע עם החונך שלהם על מנת להציב מטרות,
להכין שיעורים ולמשב את ההוראה וניהול השיעור.
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החונכים משתמשים במגוון כלים כדי להנחות את המורים החדשים ,לרבות על
ידי צפייה בווידיאו ,ניתוח נתוני ביצועים ויישום טכניקות ניהול שיעור
("האסטרטגיות המאפיינות" של ה.)AUSL-
המנטורים גם מקבלים תמיכה מקוצ'ר המצוות לכל אקדמיה להכשרת מורים.
קוצ'ר זה מעניק חניכה שבועית מקצועית על מנת להבטיח כי המנטורים מרגישים
בנוח בהעברת ההכשרה באסטרטגיות האופייניות של ה ,AUSL-כלי נתוני ביצוע
ותחומים נוספים.
הגרף הבא מראה תוצאות ביצועים מצטברות של בתי"ס תפנית (יסודיים)
החל מתחילת ניהולה של ה AUSL-את בתיה"ס הנ"ל:
אחוז התלמידים שהישגיהם עומדים בסטנדרטים של  ISATאו עולים
עליהם בקרב בתי"ס תפנית של הAUSL-

http://www.ausl-chicago.org/
איש קשר :מייקל ויטמור ,מנהל תכנית ההכשרה למורים של .AUSL
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אוניברסיטת ביילור ושותפות ואקו הבית ספרית
לפיתוח המקצועי במחוז הבית ספרי העצמאי
מורים פוטנציאליים באוניברסיטת ביילור ( )BUמשתתפים בהכשרה קלינית
אינטנסיבית בבתי"ס שותפים הנמצאים במחוז העצמאי ואקו ( .)WISDעל מנת
להבטיח הכשרה איכותית למורים פוטנציאליים באוניברסיטת ביילור
תוך תמיכה בהישגי התלמידים בבתיה"ס השותפים ב ,WISD-הם הקימו
מבנה ניהולי מוצק מאד ופיתחו אסטרטגיית מימון משותפת .אוניברסיטת
ביילור וה WISD-הקימו "מועצת פיקוח  "PDSהאחראית לאספקת
מנהיגות אופרטיבית רחבה ומפותחת מאד לשותפות ,ו"-מועצה מתאמת
ל ,"PDS-האחראית לתכנון ויישום מעשי של השותפות תוך התאמתה
לבתיה"ס השותפים.
כל מועצה כוללת מספר מנהיגים אדמיניסטרטיביים של שני הארגונים
ומתכנסת לפחות חמש פעמים בכל שנה אקדמית.
כל מועצה קובעת מטרות שנתיות הנוגעות להתפתחות המועמדים
והמורים ,הישגי התלמידים ,שיפור בית-ספרי ,ואוספת נתונים לצורך
הערכת מטרותיה.
דבר חיוני לשותפות ה WISD /BU-היא אסטרטגיית המימון שלהם הדורשת
שאוניברסיטת ביילור וה WISD-יספקו תמיכה שוויונית באמצעים כספיים ומשאבי
אנוש .למשל ,עלותה הכוללת של השותפות בשנה האקדמית של 7007-7000
עמדה על  ,$079,070להוציא את עלויות כוח האדם העקיפות ,וכל ארגון תרם לה
 .$001,011עם  11מתמחים שהוצבו ב WISD-במהלך השנה ,כל שותף שילם כ-
 $0000למתמחה .בנוסף ל 11-המתמחים ,היו גם כ" 000-עוזרי מורה" שבילו את
מירב זמנם בתצפית בכיתות בתיה"ס השותפים של .WISD
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האוניברסיטה מיישמת מחקר אורכי כדי לבחון את ההשפעה של המורים
המוכשרים על ידי התכנית על תלמידיהם ,על בסיס הערכת ביצועים
ברמת המדינה ומדדים עקיפים .התוצאות ממחקר הפיילוט מראות כי תלמידי
ואקו שנחשפו מספר פעמים רב למתמחים מאוניברסיטת ביילור ,מניבים תוצאות
טובות יותר מאשר תלמידים שלא נחשפו למתמחים בתכנית ההכשרה הקלינית.
http://www.baylor.edu/soe/
איש קשר :ג'ון אנגלהארדט ,דיקן ,ביה"ס לחינוךJon_Engelhardt@Baylor.edu ,

תכנית ההכשרה למורים של בוסטון
תכנית הכשרת המורים של בוסטון ( ,)BTRהיא אחת ממספר תכניות UTR
הפועלות ברחבי ארה"ב .זוהי תכנית הכנה חד שנתית המלווה בתקופת
התמחות של  1שנים .ה BTR-מגייסת בוגרי מכללות מוכשרים ,אנשים
העושים הסבת מקצוע וחברי קהילה ,ומכשירה אותם להוראה בבתיה"ס
הציבוריים של בוסטון.
לאחר ההשתתפות בסמינר קיץ אינטנסיבי בן חודשיים ,משתתפי תכנית BTR
מבלים שנה בעבודה בהנחיית מורה חונך (מנטור) מנוסה תוך השתתפות
סימולטנית בלימודי תואר שני וסמינרים.
במהלך שנת ההכשרה ,המשתתפים בתכנית  BTRמקבלים מלגה בסך של
 $00,900והם זכאים להטבות בריאות .עם השלמת השנה הראשונה ,משתתפי
תכנית  BTRמקבלים תואר שני מ UMass Boston-ורישיון הוראה ממדינת
מסצ'וסטס .בנוסף ,המשתתפים בתכנית  BTRמקבלים הלוואה של $00,000
לכיסוי הוצאות התכנית אותה הם אינם מחויבים להחזיר במידה והם משלימים את
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שלוש שנות ההתחייבות שלהם ל .BPS-בסקר שנערך לאחרונה ,המנהלים רואים
ב 99%-ממוריהם שהוכשרו על ידי ה BTR-כיעילים לפחות כמו מורים אחרים
בשנת ההוראה הראשונה שלהם.
http://www.bostonteacherresidency.org/
איש קשר :ג'סי סולומון ,מנהל jsolomon@bostonteacherresidency.org ,BTR

תכנית רישוי מחוזית של קיימברידג'  – CLIPשותפות
בתי ספר ציבוריים ,איגודי מורים והקולג' המחוזי
תכנית רישוי מחוזית של קיימברידג' ( )CLIPהיא מאמץ משותף של
בתיה"ס הציבוריים של קיימברידג' ( ,)MAאיגוד המורים של קיימברידג',
איגוד המורים של מסצ'וסטס והקולג' המחוזי של פיצ'בורג.
כל שותף חולק מחויבות איתנה להצבתו של מורה בעל הכשרה מקצועית
בכל כיתה בבתיה"ס הציבוריים של קיימברידג'.
 CLIPהיא תכנית חלופית להכשרת מורים המיועדת למורים ולבעלי המקצוע
המוסמכים הקיימים בבתיה"ס הציבוריים של קיימברידג' (.)CPS
ביסודה של תכנית ה CLIP-ניצבת האמונה כי למידה מקצועית מוכרחה
לענות הן על צרכי המורים החדשים לצמיחה ובניית יכולות והן על צרכי
מחוזות בתיה"ס לאייש אזורי יעד במורים מוכשרים מן האזור.
מחנכי  CPSמנוסים מלווים את המשתתפים לאורך תקופת התרגול
המקצועי המועברת במהלך הלימודים.
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תכנית  CLIPמאפשרת למורים עם רישיון הוראה טרום-ראשוני במגוון
תחומים ברמות  5-8או  8-04להשיג רישיון ראשוני תוך כדי עבודתם
כמורים מוסמכים.
תכנית  CLIPהיא תכנית הכשרה (מסלול  )1מחוזית המאושרת על ידי
המחלקה ללימודים יסודיים ועל יסודיים במסצ'וסטס לאנשים שלא
השלימו את התמחותם ולימודיהם הפדגוגיים הנלווים .המשתתפים יכולים
להרוויח נקודות זכות מפיצ'בורג קולג'.
התכנית מורכבת

משילוב

של

קורסים,

סמינרים,

טרום-התמחות

והתמחות  .התכנית כוללת העברת משובים על ידי מנחים וליווי מודרך תחת
פיקוח של מפקח תכנית ומתרגל מפקח.
http://www.cpsd.us/HR/CLIP.cfm
איש קשר :פרנסיס קופר-בארי ,תכניות השמת מורים מוביליםfberry@cpsd.us ,
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שותפות החינוך המקיף של לונג-ביץ' ,מחוז ביה"ס\
מכללה ,אוניברסיטה ועסקים מקומיים
שותפות החינוך המקיף של לונג-ביץ' שנוסדה ב 0771-בתגובה למצבה המקרטע
של הכלכלה המקומית והישגיה הדלים של מערכת החינוך ,מורכבת ממחוז
ביה"ס המאוחד של לונג-ביץ' ( ,)LBUSDמכללת Long Beach City College
( ,)LBCCואוניברסיטת קליפורניה בלונג-ביץ' ( )CSULBבתמיכה כלכלית
של מספר עסקים מקומיים.
יעד העל של שותפות זו הוא לספק "חינוך ברמה עולמית משלב גן החובה
עד ללימודי תואר שני ולהכין את התלמידים בלונג-ביץ' להצלחה
בכלכלת הידע הגלובאלית".
במהלך השנים ,השותפות גדלה לאין ספור מיזמים שהפכו למאפיין מובהק
של הקהילה ולמודל לקהילות ברחבי הארץ .בנוסף לשלושת הארגונים
הללו המובילים בשותפות ,במיזם אזורי משותף זה מעורבים עוד 21
ארגונים ומוסדות קהילתיים.
מטרת התכנית היא לשפר בתי"ס  K-12ב LBUSD-על מנת להבטיח
מוכנות ללימודים אקדמיים ו/או לפיתוח קריירה.
דבר זה מושג באמצעות שלוש יוזמות:
( )0יישור קו מוסדי;
( )4מעברי תלמידים;
( )1פיתוח המורים.
באמצעות יוזמות אלו ,ה LBUSD-הגדילה את מספר הסטודנטים הניגשים ללימודי
תואר שני מתוך ה LBCC-וה.CSULB-
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בנוסף ,השותפות מצאה כי מורים בוגרי  CSULBמוכנים בצורה טובה יותר
לענות לצרכים של תלמידי ה ,LBUSD-ולכן הם מועסקים בקצב גבוה יותר
מאשר בוגרי תכניות אחרות להכשרת מורים.
כעדות לכך ששותפות החינוך המקיף של לונג-ביץ' מטיבה עם כל המשתתפים,
המפקח הכללי של ה LBUSD-ונשיאי ה LBCC-וה ,CSULB-ציינו כל אחד את
ההשפעה החיובית שלה על הארגונים שלהם ,כאשר אחד מהם ציין כי
השותפות "אינה שוברת לנו את הגב ,ולמעשה היא מקלה על עבודתנו.
היא עוזרת ליותר ילדים לצלוח את המערכת בצורה טובה יותר".
http://www.csulb.edu/president/education-partnership/
איש קשר :רוברט טגורדה ,משרד המפקח הכלליRTagorda@lbschools.net ,

מנהיגים חדשים לבתי"ס חדשים
מנהיגים חדשים לבתי"ס חדשים היא תכנית המתמקדת בהכשרת דור
חדש של מנהלי בתי"ס מיומנים ביותר .היא מסתמכת על תכנית גיוס
אגרסיבית ומערכת קבלה סלקטיבית ביותר עם אחוז קבלה של כ 2%-בלבד מסך
כל המועמדים במטרה להכשיר את מנהיגי בתי"ס עתידיים.
חלק מרכזי בתכנית הכשרה זו היא שנת הכשרה הכוללת תכנית פיתוח
אינדיבידואלית ,חניכה על ידי מנהלים ותיקים מסגל ה ,NLNS-מפגשים
שבועיים ,הקצאת מנהלי בתי"ס חונכים (מנטורים) ,מיקומי הכשרה
אינדיבידואלים ,דגש על תרגול רפלקטיבי ,השלמת התכנית ותיק
העבודות.
http://www.nlns.org/
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איש קשר :ג'ון שנור ,מנכ"לkwhitebean@nlns.og ,

התכנית להכשרת מורים של סטנפורד כשותפות בין
בתיה"ס לחינוך באוניברסיטה ובתי ספר
התכנית להכשרת מורים של סטנפורד ( )STEPהיא שיתוף פעולה בין
ביה"ס לחינוך של אוניברסיטת סטנפורד לבין בתי"ס המבקשים
להתפתח כמוקדים להוראה ולמידת שיטות הוראה קליניות באמצעות
מודל פיתוח מקצועי.
באמצעות מועצת בתיה"ס השותפים ובתמיכת מיזם המורים לעידן חדש,
 STEPמקדמת הזדמנויות פיתוח מקצועי המיועדות:
 לחזק שיתוף פעולה בין צוותי האוניברסיטה וביה"ס לשיפור שיטות
ההוראה והישגי התלמידים.
 לפתח במשותף תנאים להוראה יעילה ותמיכת במורים ,לרבות
פיתוח ציפיות ,דרישות ופיתוח מקצועי.
 להרחיב את שיתוף הפעולה בין המורים המשתתפים וסגלי בתיה"ס
בתכנית ההכשרה למורים.
תכנית  STEPשואפת להציב את המורים שהיא מכשירה בבתיה"ס השותפים,
ובתי"ס השותפים שוכרים באופן תדיר את בוגרי תכנית  ;STEPלדוגמה ,בוגרי
תכנית  STEPמהווים למעלה מ $90-מסגל המורים של מכינת סאמיט ,ונכון להיום
ל STEP-ישנם חמישה מורים המוצבים שם.
תכנית הפיילוט של  STEPלהשמת מורים בבתי"ס שותפים מיועדת לתמוך
במורים חדשים בשלושה בתי"ס שותפים (מכינת דאונטאון ,תיכון אקדמי
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איסט-פאלו ומכינת סאמיט) על ידי הגברת יכולות הפיקוח על סגל ביה"ס
תוך חיזוק הקשרים בין תכנית ההכשרה למורים לבין בתיה"ס.
כל אחד מבתיה"ס המשתתף בתכנית הוא מוסד ללא כוונת רווח המבקש
לשתף פעולה עם סטנפורד במטרה לבנות תכנית השמה שתוכל לענות
על הצרכים הייחודיים של המורים החדשים העובדים בבתי"ס קטנים.
התכנית המתפתחת מהווה שותפות בין סטנפורד ,פרויקט המורה החדש
של עמק הסיליקון ,ומרכז המורה החדש של סנטה קרוז ,המיועדת
להכשיר מ חזור של מנטורים בבתיה"ס שיעבדו בתוך ובין מוקדי בתיה"ס
השותפים במטרה לתמוך במורים חדשים ולספק הדרכה העונה על
דרישות תקני החינוך של קליפורניה.
בנוסף ,מחזור של "חונכי תוכן" אוניברסיטאיים מדיסציפלינות שונות
(אנגלית ,מדעי החברה ,מתמטיקה ,מדעים ושפות זרות) ,מעניק תמיכה
למנטורים והמורים החדשים בבתיה"ס בתכנים השונים באופן שעונה על
צורך מסוים כאשר מנטורים בבתיה"ס מצוותים למורים חדשים שלא בתחום
התוכן שלהם.
בניית יכולת פיקוח בבתי"ס מחזקת את יחסי הפיתוח הבית-ספרי
המקצועי של סטנפורד בכך שהיא מאפשרת ל STEP-לתמוך בבוגריה תוך
העצמת סגלי ביה"ס על ידי הענקת פיתוח מקצועי עצמאי באמצעות
פעילויות כגון חניכת עמיתים.
בנוסף ,היא מאפשרת לבתיה"ס השותפים לחלוק מיומנויות חניכה תוך
העמקת שיתוף הפעולה הבין מוסדי והורדת מגבלות ההשמה האופייניות
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למודלים הרגילים של חניכה במתכונת מלאה שבתי"ס קטנים יותר אינם יכולים
להרשות לעצמם.
לבסוף ,תכנית זו מאפשרת את הגברת מעורבותם של מורים ותיקים
בתכניות להכשרת מורים באמצעות הקניית הזדמנויות לעבוד עם חונכי
תוכן ומומחים מפרויקט המורה החדש של עמק הסיליקון במטרה לאמץ
תכנית ההשמה של מרכז המורה החדש כדי למלא אחר הצרכים של
המורים החדשים העובדים בבתיה"ס השותפים.
http://suse-step.stanford.edu/
איש קשר :לינדה דרלינג-האמונד ,פרופסור לחינוךinfo@suse.stanford.edu ,

שותפות קהילתית  STRIVEעם ארגונים קהילתיים
סטרייב היא שותפות קהילתית באזור סינסנטי הכוללת ארגונים
קהילתיים רבים לשיפור התוצאות החינוכיות של התלמידים.
מטרתה של שותפות סטרייב היא לשמש כזרז לעבודה משותפת בין מגזרים,
ולאורך הרצף החינוכי ,להביא לתוצאות טובות יותר בחינוך ,כך שכל ילד יהיה
מוכן לבי"ס ,ייתמך בתוך ומחוץ לכותלי ביה"ס ,יצליח בביה"ס ,ייגש למוסד
כלשהו של לימודים על תיכוניים ,יסיים לימודים אלו וינהל קריירה .השותפות
מתמקדת בחמש תוצאות רצויות :מוכנות לגן הילדים ,הבנת הנקרא לתלמידי
כיתה ד' ,מתמטיקה לתלמידי כיתה ח' ,הגדלת אחוז בוגרי חינוך על יסודי ,ציוני
מבחני קבלה ללימודים אקדמיים ,וכניסה וסיום לימודים אקדמיים.
חמש התוצאות הללו מניעות את העבודה המשותפת של שותפות סטרייב.
על מנת להשיג מטרות אלו בצורה המיטבית ,סטרייב מתבססת על עבודה שכבר
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מתבצעת בשלב הילדות המוקדמת על ידי  United Wayשל סינסנטי רבתי,
וממקדת את העבודה המשותפת ב:


מצוינות המורים והמנהלים :שילוב מאמצים בגיוס ,הכנה ,השמה,
הערכה ופיתוח מתמשך במטרה להפוך את האזור למוביל במנהיגות בית-
ספרית וכיתתית.



חיבור בין תמיכת קהילות להצלחת התלמידים :בהובלת המחוזות,
המממנים ,והספקים ,זוהי גישה משולבת המיועדת לסייע לניצול יעיל יותר
של תמיכה קהילתית (לדוגמה ,חניכה ,תרגול ,תכנית לאחר שעות
הלימודים) כדי לשפר הישגי התלמידים.



קבלה ללימודים אקדמיים ,התמדה וסיום :מאמציהם המשותפים של
המכללות ,האוניברסיטאות ,המחוזות ,המממנים והספקים מושקע בניצול
משאבים מקומיים והגדלת אחוז הניגשים ,המתמידים ומסיימי הלימודים
האקדמיים.

גורם מרכזי בעבודת השותפות ,החל מהצלחה בגיל הרך ועד לקבלת תואר
אקדמי ,הוא המחויבות לתמיכה מתואמת ,מימון שוויוני ,וקבלת החלטות
על בסיס נתונים:
 תמיכה ומימון שוויוני לתמיכה בחדשנות :שוויון במאמצי התמיכה
והמימון ,לרבות הגדרת מדיניות של "מלידה לקריירה" ותיאום משאבים
כדי להבטיח את הזמן ,הכישרון והאמצעים הכספיים מושקעים בשיפור
התוצאות.
 עידוד קבלת החלטות על בסיס נתונים :באמצעות עבודה עם שותפים
מרכזיים ,שותפות סטרייב מגיעה לתוצאות חינוכיות החל כבר משלב
המוכנות לגן ועד לשיעור ההישגים האקדמיים ,מספקת ניתוח נתונים
ברמה גבוהה ומעניקה מגוון מתמשך של הכשרות שיפור.
http://www.strivetogether.org/
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איש קשר :שרי בון ,רכזת שותפות סטרייב וצוות , Knowledge Works-
boones@strivetogether.org

שותפות  Teacher Uארגון ה,Uncommon Schools -
ה ,KIPP-וה ,Achievement First-בתי"ס מחוזיים
וציבוריים אחרים
 Teacher Uהיא שותפות בין ארגון ה ,Uncommon Schools -ה ,KIPP-וה-
 ,Achievement Firstשלוש מרשתות בתיה"ס הציבוריים ללא כוונת רווח
האיכותיים ביותר בארה"ב ,המכשירה את המורים המיועדים לבתי"ס אלו
כמו גם לבתי"ס ללא כוונת רווח ,בתי"ס מחוזיים וציבוריים אחרים.
זוהי תכנית הכשרה בת שנתיים המעניקה תואר שני ממכללת האנטר.
זוהי תכנית לימודים ספירלית המסתמכת באופן מהותי על הקלטת-ווידאו
עצמית של הסטודנט מעביר שיעורים הן לצרכי הערכה בונה וכן להערכה
מסכמת.
התכנית כורכת את הכשרת המורה בהישגי התלמיד ,דורשת מן
המועמדים להציג עלייה מינימאלית של  04חודשים בהישגי התלמיד
במהלך השנה השנייה של התכנית על מנת לזכות אותו בתואר השני.
מורים המציגים עלייה של למעלה מ 04-חודשים ,מסיימים בהצטיינות,
בעוד שמורים המציגים פחות מכך ,אינם מקבלים את התואר.
סטודנטים שאינם מצליחים להציג עלייה בהישגי התלמידים מקבלים
הזדמנות לעשות כן בשנה הבאה על מנת לקבל את התואר .אף שהשנה
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האקדמית של  7007-7000הייתה לשנה הראשונה בה  Teacher Uכרכה את
הזכאות לתואר בהישגי התלמידים ,מודל זה מהווה דוגמה לתכנית להכשרת
מורים עם דגש חזק על הישגי התלמיד.
http://www.teacheru.org/
איש קשר :סטפני לו ,מנהלת התכניתslo@teacheru.org ,

תכניות להכשרת מורים של מרכז  Xשל UCLA
תכניות ההכשרה למורים של מרכז  Xשל  ,UCLAמציעות מספר דרכים
המובילות לתואר שני בחינוך ו/או רישיון הוראה ראשוני.
אחת מן התכניות הפופולאריות ביותר של מרכז  Xהיא התכנית הדו
שנתית האינטנסיבית לתואר שני בחינוך להוראה לצדק חברתי בקהילות
עירוניות.

 השנה הראשונה מורכבת מקורסים ותרגולי הוראה בשותפות עם
בתי"ס ,ומובילה להשלמת הערכת ביצועי ההוראה של מורי
קליפורניה ( )PACTעל מנת לעמוד בדרישות הרישוי הראשוניות של
המדינה;
 סטודנטים בשנה השנייה מוצבים בתפקידים בתשלום במחוזות
בתיה"ס השותפים ומשלימים את פרויקט המחקר הדורש מהם
בחינה של שיטות ההוראה שלהם.
 עם סיום פרויקט המחקר בשנה השנייה ,הסטודנטים מקבלים את התואר
השני בחינוך לצד רישיון ההוראה הראשוני אותו קיבלו לאחר שנת
הלימודים הראשונה בתכנית.
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http://centerx.gseis.ucla.edu/
איש קשר :ג'ודי פריסלק ,מנכ"לית מרכז priselac@gseis.ucla.edu ,X

שותפות מחוזות בתי ספר ואוניברסיטת פלורידה
שיתוף פעולה בין מחוזות בתי"ס והמכללה לחינוך של אוניברסיטת
פלורידה המבוסס על ההנחה כי פיתוח מקצועי איכותי מבוסס מחקר
וביצועי הוראה מביא לשיפור בהישגי התלמידים ,איכות ההוראה של
המורים ,בביצועי ביה"ס ,במנהיגות מנהל ביה"ס ומעורבות ההורים.
ח לק ניכר מעבודת אוניברסיטת פלורידה מרוכז על ידי מרכז לסטינגר ללמידה
של המכללה ,מוסד המתמקד במשאבים אינטרדיסציפלינריים של האוניברסיטה
במטרה להבטיח את איכות החינוך והתפתחותם הבריאה של כל הילדים ,בייחוד
אלו הלומדים בבתי"ס עירוניים או בתי"ס לאוכלוסיות מוחלשות.
הדוגמאות הבאות לשותפויות התומכות באופן ספציפי בהשמת מורים
מתחילים:
 41 בתי"ס יסודיים עירוניים או בתי"ס יסודיים לאוכלוסיות
מוחלשות ברחבי פלורידה מתבססים מחדש כקהילות לימוד על
מנת לתמוך בצמיחה ופיתוח של מורים בכל הרמות.
 מורים מתחילים עובדים לצד מורים מנוסים יותר המנהלים תצפית
עמיתים/חניכה ומבצעים מחקר פעולה במטרה ללמוד את שיטות
ההוראה שלהם עצמם באופן שיטתי ולהוביל לשיפור כולל של ביה"ס.
 מורים

רבים

חולקים

את

תוצאות

מחקרי

הפעולה

שלהם

בפרזנטציות עם מורים אחרים והנהגת המחוז.
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על מנת להרחיב את מסלולי כניסתם של בעלי מקצוע באמצע הקריירה לכיתות
בתיה"ס היסודיים ולסייע במענה על הצורך הכלל מדינתי הדחוף במורים
מוסמכים

בבתי"ס

מאתגרים

ובתי"ס

לילדים

מאוכלוסיות

מוחלשות,

אוניברסיטת פלורידה ובתיה"ס הציבוריים של מחוז דובאל פיתחו
במשותף תכנית הכשרה ותמיכה חדשה למורים במטרה לספק הדרכה
פדגוגית בשילוב עם תמיכה בכיתה לבעלי תואר ראשון שאינו פדגוגי.
תכנית הסמכה אלטרנטיבית זו המבוססת על הקניית יכולות ,היא
ייחודית בכך שמורים חדשים משתתפים בהתמחות בת שנה בתשלום
בבי"ס שותף לילדים מאוכלוסיות מוחלשות כחלק מתכנית Transition to
 Teachingשל מחוז ביה"ס.
בתמורה ,המורים המתמחים מתחייבים להישאר ללמד במחוז למשך
שלוש שנים לפחות.
אוניברסיטת פלורידה מעניקה קורסים וחונך בשטח העובד לא רק עם
מורים מתחילים אלא גם עם כלל קהילת המורים .בוגרי התכנית מעודדים
להיכנס לתכנית למנהיגות המורים לשיפור בית ספרי ( )TLSIכדי לצבור ידע
וכישורים נוספים כמו גם תמיכת השמה בשטח.
תכנית דומה קיימת במחוז אלאצ'ואה ,ובאוניברסיטת פלורידה מצפים
להרחבת קונספט זה למחוזות מיאמי-דייט וקולייר.
תכנית המנהיגות לשיפור בית ספרי ( )TLSIשפותחה בשיתוף עם הנהגת
המחוז השותף ,מספקת למורים מבתי"ס שותפים תכנית לתואר שני
מבוססת-עבודה שמובילה לתואר שני בחינוך או תואר מומחה בחינוך .הן
מורים מתחילים וכן מורים מנוסים משתתפים בקורסים באמצעות התכנית
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המשולבת המשלבת את מיטב הטכנולוגיה האינטרנטית עם מפגשים פנים מול
פנים וסיוע בזמן אמת.
תכנית מבוססת-עבודה זו לתואר שני מסייעת בייחוד למורים מתחילים
לחבר בין התיאוריה לפרקטיקה בבתיה"ס והקהילות הספציפיות שלהם
תוך קבלת תמיכה רחבה מסגל אוניברסיטת פלורידה בשטח.
http://www.coe.ufl.edu/Centers/Lastinger/
איש

קשר:

אליסון

אדאמס,

מנהלת

שותפה

במרכז

לסטינגר,

adamsa@coe.ufl.edu
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תכניות להכשרת מורים בחסות קרן הידידות הלאומית
ע"ש וודרו וילסון
עם הקבלה על ידי הקרן לידידות ,החברים נדרשים להירשם לאחת מתוך 72
התכניות המאושרות להכשרת מורים ,המקנות הסמכה ראשונית ותואר שני.
 43התכניות המאושרות להכשרת מורים נבחרו בזכות גישתן החדשנית
והמרכיב הקליני המשמעותי הכלול בהן .לדוגמה ,אחד מן הקווים המנחים
של התכנים קובע כי "התכניות להכשרת מורים תהיינה מבוססות תחום ,תשלבנה
הדרכה אקדמית וקלינית ,כאשר העבודה הקלינית תחל כבר בשלבים המוקדמים
ביותר של התכנית" (קרן הידידות הלאומית ע"ש וודרו וילסון.)7007 ,
לאחר ההרשמה לתכנית להכשרת מורים ,מצופה מן החברים להפוך
למנהיגים בתכניות ההכשרה בהן ישתתפו וכן בבתיה"ס בהם מיושם
המרכיב הקליני.
כחלק מהסכם החברות ,כל החברים נדרשים ללמד בבי"ס על יסודי
המשרת אוכלוסיות מוחלשות למשך שלוש שנים לפחות.
http://www.wwteachingfellowship.org/index.php
איש קשר :וויליאם דנדריג' ,אחראי תכניתDandridge@woodrow.org ,
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שיטות הוראה לתכנית קלינית בהכשרת מורים
שיטות הוראה לתכנית קלינית להכשרת מורים מתמקדות בשילוב
קורסים אקדמיים ומקצועיים עם התנסות קלינית טרומית של המורה על
מנת לשים דגש על לימוד שיטות ההוראה .דוגמאות אלו כוללות אך אינן
מוגבלות לשימוש בטכנולוגיה ,מעורבות הסגל האקדמי מתחומי המדעים
והאומנויות ,פיקוח אינטנסיבי באמצעות השימוש בסבבי הדרכה ,ושיתוף פעולה
עם שותפים קהילתיים.

מיזם המורים לעידן חדש של מכללת בוסטון
בסיוע מיזם המורים לעידן חדש ( ,)TNEמכללת בוסטון ( )BCהצליחה לשלב חברי
סגל לאומנויות ומדעים בהכשרת המורים .דרך אחת בה מכללת בוסטון
שילבה חברי סגל לאומנויות ולמדעים בהכשרת מורים עתידיים
בדיסציפלינה שלהם הייתה באמצעות "מעבדות פדגוגיות".
בדומה למרכיב המעבדה בקורס מדעים לתואר ראשון ,המעבדה
הפדגוגית מהווה מרכיב המזכה בנקודת זכות בתוספת לקורס מסורתי של
שלוש נקודות זכות.
באמצעות שימוש אופייני באותם הטקסטים של חומר ההרצאות ,במעבדות
הפדגוגיות סגל האומנויות והמדעים דן בדרכים להעברת התוכן הספציפי
בסביבה הבית ספרית במערך ה.P-12-
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בנוסף ,המעבדה הפדגוגית מעניקה הזדמנות לחברי סגל האומנויות והמדעים
לצפות בחניכיהם מעבירים את התוכן בתרגולים הקליניים שלהם ולהעביר משוב
על אסטרטגיות ההוראה שלהם ועל העברת התכנים.
http://tne.bc.edu/
איש קשר :ג'יין קרטר ,מנהלת שותפה ב TNC-במכללת בוסטוןcarterja@bc.edu ,

שותפות אוניברסיטת קלארק ובתי הספר הציבוריים
של ורקסטר
מרכז הייאט לחינוך עירוני הוא שותפות בין אוניברסיטת קלארק עם
בתיה"ס הציבוריים של ורקסטר ( )MAשנועדה "לפתח מודל מופת של
חינוך בית ספרי עירוני ,הכשרת מורים והוראה באמצעות שותפות
מקומית ,במטרה ללמוד ממודלים אלו ולהרחיב את בסיס הידע של
שיטות ההוראה היעילות באמצעות מחקר".
גורם מהותי בעבודתו של מרכז הייאט הוא צוות העובד במשרה מלאה של חברי
סגל אוניברסיטת קלארק .אחריותם המרכזית היא להעביר קורסים ולעבוד אחד
על אחד או בקבוצות קטנות בכיתות ובתי"ס ללא מחויבות לבצע מחקר.
בנוסף לעבודה עם פרחי הוראה ,אקדמאיים אלו מפתחים מערכת יחסים
מקצועית עם מורים בבתי"ס שותפים ומעניקים פיתוח מקצועי למורים
בתפקיד .חברי הסגל הקליני באונ' קלארק נוטלים תפקיד חיוני בשותפות
בין האוניברסיטה לבתיה"ס השותפים המקומיים.
http://www.clarku.edu/departments/education/
איש קשר :טומאס דל-פרט ,יו"ר ומנהל מרכז הייאט לחינוך עירוני,
tdelprete@clarku.edu
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"פרוטוקול הכוונון" להערכת עבודת התלמיד
"פרוטוקול הכוונון" הוא מנגנון שפותח מתוך עבודה שנעשתה על ידי
הסגל האקדמי לרפורמה של ה National School-במטרה למקד את
למידת המורים בעבודת התלמיד.
פרוטוקול הכוונון מעניק הזדמנות למורים לנתח באופן ביקורתי את
עבודת התלמיד כדי ללטש את מערכות ביצוע ההערכה שלהם תוך
תמיכה ברמות גבוהות של הישגי התלמידים.
הפרוטוקול דורש מן המורה להציג דוגמה של הערכה ,עותקים מעבודתו של
התלמיד ,וחומרי עזר לקבוצת "חברים בוחנים" (בד"כ  000מחנכים נוספים)
לקבלת משוב.
הפרוטוקול מחייב את המורה להציג הערכה וחומרים הנלווים בפרזנטציה של כ-
 01דקות .לאחר העברת הפרזנטציה לחברים הבוחנים ,האחרונים רשאים לשאול
את המציג שאלות הבהרה.
לאחר שהמציג עונה לשאלות ההבהרה ,החברים הבוחנים מנתחים דוגמאות
מעבודת התלמיד ומנסחים משוב "חם-קר".
החברים מעבירים את המשוב תוך שהמציג שומר על שקט ורושם הערות .לאחר
מכן ,המציג יכול להתערב על מנת למקד או להבהיר.
המציג מסיים את הפרוטוקול על ידי ניהול דיון אודות חוויית הכוונון.
http://www.lasw.org/index.html
איש קשרnsrf@nsrfharmony.org :
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תכנית הכשרה למורים בבתי"ס עירוניים של מכללת
האנטר
גישת "הגנת הלמידה" מסייעת למקד את המועמדים במחויבותם ללמידת
התלמיד .לדוגמה ,כל המועמדים להוראה ב New Vision-לבתי"ס
ציבוריים -מכללת האנטר להכשרת מורים לבתי"ס עירוניים בעיר ניו-
יורק ,נדרשים לעשות שימוש במעגל מחקר לצורך שיפור הוראתם לאורך
הסמסטר ,ולאחר מכן להכין מצגת בתום כל סמסטר "המגינה"
(מוכיחה/מציגה) על השפעתם על הישגי התלמידים.
הפרזנטציה מכילה נתונים מסוגים שונים ,לרבות דוגמאות של עבודות תלמידים,
סרטונים ותוצאות של הערכות שונות .הפרזנטציות מעניקות הזדמנות לבחון את
השפעתו של הסטודנט על למידת התלמידים ומבטיחות כי מטרות התפתחותו
המקצועית ממוקדות בצרכי תלמידיו.
הגנה בלתי מוצלחת מעניקה הזדמנות לחונכים לזהות צרכים ספציפיים אותם
נדרש המועמד לשפר ,או במקרים מסוימים ,הזדמנות להמליץ למועמדים לעזוב
את תכנית ההכשרה.
הפרזנטציות מועברות לפאנל הכולל את המנטור של המועמד ,מועמדים אחרים,
מורים שאינם מועמדים ,מנהלי ביה"ס וחברי סגל אקדמי של מכללת האנטר.
http://www.newvisions.org/
איש קשר :רוברטה טראכטמן ,מנהלת הוראה ולמידה ב,New Viosions-
rtrachtman@newvi sions.org
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תכנית  INTIMEשל אוניברסיטת צפון אייווה ובתי ספר
שותפים
תכנית לשילוב טכנולוגיות חדשות בשיטות החינוך ( )INTIMEפותחה על
ידי חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת צפון אייווה ומורים בבתיה"ס
השותפים.
תכנית

INTIME

עושה

שימוש

בטכנולוגיה

מודרנית,

מודלים

קונספטואליים איכותיים ,ווידיאו סטרימינג אונליין ,מקרי מבחן וניתוח
שאלות במטרה לסייע למחנכים ללמוד את הכישורים הנחוצים לשיפור
למידתם של תלמידים.
בכל קורסי שיטות התוכן של המורה ,נעשה שימוש בקטעי ווידיאו והם
זמינים לשימוש בתכניות להכשרת מורים ברחבי ארה"ב.
מורים להוראה המעוניינים להשתמש באחד מ 110-קטעי הווידיאו של INTIME
יכולים לעשות זאת על ידי הזמנת אחד מ 00-התקליטורים של התכנית או לצפות
בגרסאות קצרות יותר באתר שלה ללא עלות.
בנוסף INTIME ,מאפשרת לרכוש תקליטורים מותאמים המכילים קטעי ווידיאו
לבחירת המורה להוראה .לצד המלצות אודות אופן השימוש בקטעי הווידיאו עם
פרחי הוראה INTIME ,מנהלת פורום באינטרנט לחברי סגל וסטודנטים לצורך
ניהול דיאלוג ביקורתי אודות הקונספטים המוצגים בקטעי הווידיאו.
כיום INTIME ,משמשת בקורסים לשיטות תוכן בארבע אוניברסיטאות
נוספות (מזרח מישיגן ,אונ' אמפוריה ,מכללת לונגווד ,ודרום-מזרח
מיזורי) כחלק ממיזם המענק Tomorrow's Teachers to Use Technology
) .(PT3כל חמשת התכניות להכשרת מורים מצאו כי השימוש בINTIME-
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בקורסי שיטות תוכן הגביר את הבקיאות הטכנולוגית של פרחי ההוראה
והנחיל דוגמאות של שיטות הוראות איכותיות לדוגמה.
http://www.intime.uni.edu/
איש קשר :קרלה קרוגר ,מרצה ,אוניברסיטת צפון אייווהkarla.krueger@uni .edu ,

שותפות הרשת הלאומית להתחדשות
אוניברסיטת מונטקלייר ובתי ספר

חינוכית,

בתמיכת הרשת הלאומית להתחדשות חינוכית ( ,)NNERאוניברסיטת
מונטקלייר ( )MSUמקדמת את התחדשותם הסימולטנית של בתי"ס
ותכניות להכשרת מורים באמצעות שיתוף פעולה בין האוניברסיטה
למחוזות בתיה"ס המקומיים.
גו רם חיוני במאמץ זה הוא האמונה כי הכשרת מורים מהווה אחריות
משותפת של סגל אקדמי מתחומי החינוך ,האומנויות והמדעים
באוניברסיטה ,סגל המורים ומנהיגי בתיה"ס הציבוריים .כתוצאה מכך,
חברי סגל אקדמי מתחומי המדעים והאומנויות מעורבים באופן עמוק בעבודת
הכשרת המורים .הם מעבירים קורסים בשיטות תוכן ,משתתפים בפיקוח על
העבודה בשטח עם סגל ההוראה ,משתתפים בוועדות להכשרת מורים ,מייעצים
בבתי"ס שותפים ,מעבירים סמינרי "מורים כחוקרים" למורים בבתיה"ס השותפים
ומייעצים לפרחי הוראה.
החלטות הנוגעות לקבלת מועמד לתכנית הכשרה למורים ברמת תואר
ראשון ושני ,מהוות אחריות משותפת בין חברי הסגל האקדמי מתחומי
החינוך ,האומנויות והמדעים .רשת אוניברסיטת מונטקלייר להתחדשות
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חינוכית

(,)MSUNER

אחת

משותפויות

האוניברסיטה-בי"ס

הפרודוקטיביות והבשלות ביותר בארה"ב ,מהווה פלטפורמה לשיתוף
פעולה בין האוניברסיטה לבתיה"ס.
תחת הנהגת דירקטור במשרה מלאה ,המחוזות בני ה 72-חברים של הMSUNER -
משלמים דמי חבר לשותפות ,מבטיחים את השתתפותם האקטיבית בהכשרת
המורים ,ומשתתפים בקבלת ההחלטות יחד עם האוניברסיטה ביחס לתכניות
הפיתוח המקצועי של  ,MSUNERהזדמנויות למענקים ,מדיניות ההתנסות בשטח,
התחדשות בהכשרת המורים ומיזמים משותפים אחרים .מונטקלייר היא אחד
מתוך למעלה מ 41-מוסדות החברים ב ,NNER-כאשר כולם פועלים
להתחדשות הכשרת המורים מבתי"ס  P-12באמצעות שיתוף פעולה בין
בתי"ס למוסדות להשכלה גבוהה.
http://cehs.montclair.edu/academic/cop/teacher/
איש קשר :אדה בת' קולטר ,דיקן ,המכללה לחינוך ושירותי אנוש,
cutlera@mail.montclair.edu
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שותפות אוניברסיטת פנסילבניה ,מחוז סטייט קולג'
ובתי ספר
הסגל האקדמי הקליני של אוניברסיטת פנסילבניה ( )PSUהוא בעל ניסיון
בהוראה בבתי"ס שותפים ובהכשרה אקדמית של מורים להוראה .אונ'
פנסילבניה משלמת למחוז אזור סטייט קולג' עבור השימוש בשלושה
מורים מנוסים המשמשים כ"-שותפי התפתחות מקצועית" ,בעוד ששאר
חב רי הסגל האקדמי הקליני הם בעלי תארים סופיים או כאלו שהשלימו
מסלולים של לימודי הכשרת מורים בתכניות הדוקטורט של אונ'
פנסילבניה במטרה להכשיר מורים להוראה עתידיים .תחומי האחריות של
הסגל הקליני כוללים אך אינם מוגבלים להעברת קורסים ,פיקוח על פרחי
הוראה ,ביצוע מחקר ,והשתתפות בוועדות בית ספריות מקומיות כנציגי
האוניברסיטה.
http://www.ed.psu.edu/educ/

איש קשר :ברנארד ג'יי .בדיאלי ,מרצה להוראהbxb8@psu.edu ,

שותפות הוראה משותפת באוניברסיטת סנט-קלוד
ובתי ספר
שותפויות חדשות מסייעות לשכלל את התפקידים בבתי"ס במטרה לשפר
את הישגי התלמידים .במהלך חמש השנים האחרונות ,אוניברסיטת סנט-
קלוד השתמשה בגישת ה"-ההוראה המשותפת" בתכניתה להכשרת
מורים ,תוך שימוש בשני מבוגרים בכיתת הלימוד (מועמד להוראה ומורה
חונך) העובדים יחדיו כדי לשפר את למידת התלמידים.
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באמצעות הערכות מצב ונתוני מבחן וודקוק-ג'ונסון  ,IIIהאוניברסיטה זיהתה
הבדל משמעותי בהישגי התלמידים מבחינה סטטיסטית בהבנת הנקרא
ובמתמטיקה בין התלמידים בכיתות ההוראה המשותפת לבין תלמידים
בכיתות עם מורה מוסמך אחד בלבד .לדוגמה 35% ,מן התלמידים בחינוך
המיוחד בכיתות ההוראה המשותפת נמצאו בקיאים ,בניגוד ל 51%-בלבד
בקרב תלמידים בחינוך המיוחד בכיתות ללא הוראה משותפת.
http://www.stcloudstate.edu/coe/
איש קשר :ננסי בקראקnlbacharach@stcloudstate.edu ,

תכנית אינטראקטיבית  TeachMeבאוניברסיטת מרכז
פלורידה
 TeachMeהיא תכנית אינטראקטיבית שפותחה על ידי אוניברסיטת מרכז
פלורידה .היא נועדה לשמש כסימולציה לצורך הכשרה אפקטיבית של
מורים להתנסויות שונות בהוראה בסביבה שהיא גם לימודית יותר וגם
פחות מאיימת.
באמצעות השימוש בתכנית זו ,פרחי הוראה עומדים מול מסך הקרנה ומבצעים
אינטראקציה עם חמישה תלמידים וירטואליים .תלמידים וירטואליים אלו אינם
נשלטים על ידי אינטליגנציה מלאכותית אלא על ידי סטודנטים אמתיים לאומנות
של האוניברסיטה ומועסקים כבעלי מקצוע .כל המשתתפים באינטראקציה
מוכשרים במטרה לייצג את תכונותיהם של התלמידים הווירטואליים בהם הם
שולטים
תכנית  TeachMeמהווה הזדמנות לפרחי הוראה לתרגל את אסטרטגיות
ההדרכה שלהם בתנאים דינאמיים הדומים לאלו בהם הם ייתקלו בסופו
של דבר בכיתה אך ללא סיכון להשפיע לרעה על למידתם של התלמידים.
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ניתן למצוא סרטון ווידיאו של הסביבה הלימודית בכתובת הבאה:
http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/25933932#25933932
http://education.ucf.edu/
איש קשר :ליזה דייקרldieker@mail.ucf.edu ,

תכנית לסבבי הדרכה באוניברסיטת צפון-קרוליינה
סבבי הדרכה בתחום החינוך ,המבוססים על המודל הרפואי ,מהווים תצפיות
כיתתיות מפוקחות עם דיון פתוח אחריהן (דל פרט.)0772 ,
בשנת  ,4114אוניברסיטת צפון קרוליינה הפעילה את מודל סבבי
ההדרכה בתכניותיה להכשרת מורים במטרה לשפר את ההתנסות
הקלינית עבור פרחי הוראה ולהעניק תמיכה למורים בשנת ההשמה.
סבבי הדרכה באונ' צפ' קרוליינה מורכבים מ 11-11-תצפיות של מורים-
אמנים לצד תחקיר בן חצי שעה ושאלון עוקב.
במהלך שמונה השנים האחרונות ,חוקרים באוניברסיטת צפון קרוליינה ערכו
מחקר בשבעה בתי"ס להתפתחות מקצועית כדי לקבוע את מידת יעילותם של
סבבי ההדרכה בתכניות הכשרת המורים שלהם 70.0% .מפרחי ההוראה מצאו
את סבבי ההדרכה כיעילים פדגוגית בעת יישומם בתכניות ההכשרה שלהם.
כקבוצה ,פרחי ההוראה דיווחו כי סבבי ההדרכה תרמו להם מבחינת התצפית
במגוון שיטות הוראה ,תוך למידה על קבוצות מגוונות של תלמידים והדגמת
הקונספטים שנלמדו במהלך ההרצאות.
סגל החינוך מצא כי התכנית מהווה דרך לא יקרה להכשיר מורים
ולהעניק הזדמנויות להתפתחות מקצועית למורים מתחילים.
http://www.ed.sc.edu/
איש קשר :בת' פאוורס-קוסטלו ,מרצהcostellp@mailbox.sc.edu ,
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שותפות אוניברסיטת וושינגטון ובתי ספר
במאמץ ליצור מרחב היברידי המקשר בין בעל המקצוע לידע האקדמי,
חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת וושינגטון העבירו את הקורסים
לשיטות תחום תוכן אל תוך בתיה"ס השותפים ויצרו באופן אסטרטגי
הזדמנויות למשוב עמיתים דקדקני של שיטות ההוראה שלהם והשפעתם
על למידת התלמידים (זייכנר.)4101 ,
ההזדמנויות למשוב ביקורתי של ההוראה כוללות מועמדים הצופים והמתחקרים
מורים בבתי ספר ממערך ה K-12-או מתרגלים באוניברסיטה העובדים עם
סטודנטים תוך שימוש בעיקר בשיטות הוראה מסוימות המצוינות בשיעורים,
מועמדים מתרגלים לבדם או בקבוצות קטנות שימוש באותן השיטות ,מתחקרים
את ההוראה ,ולעתים מלמדים מחדש.
הסגל האקדמי של אוניברסיטת וושינגטון גם העניק ניסיון מעשי
בארגונים אלו באמצעות הגשת סיוע בהכשרת מורים בדרכים תגובתיות
מבחינה תרבותית במטרה לענות על הצרכים הלימודיים של תלמידים
מאוכלוסיות מוחלשות בבתי"ס עירוניים.
על ידי יצירת הזדמנויות חדשות למשוב עמיתים דקדקני של ההוראה,
התכנית להכשרת מורים של אוניברסיטת וושינגטון משלבת "חונכי מורי
בתי"ס ואוניברסיטאות וידע מקצועי ואקדמי בדרכים חדשות המשפרות
את למידתם של הפרחי הוראה" (עמ' .)77
http://education.washington.edu/areas/
איש קשר :קנת' זייכלר ,מנהל לימודי הוראהkenzeich@uw.edu ,
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תכנית החינוך העירונית למתמחים בהוראה
דגם שותפות בין אוניברסיטה ושלושה בתי ספר
ציבוריים בבוסטון (חטיבות הביניים והתיכונים)
תכנית ההכשרה למורה העירוני נוסדה כבר בשנת  .0777תכנית זו עוצבה
ותוכננה כמערך של שותפות חדשנית בין התכנית הוראת האמנויות
באוניברסיטת  TUFTSלבין שלושה בתי ספר ציבוריים וקטנים בבוסטון
(.)The Boston Arts Academy, Fenway High School, and Mission Hill School).
התכנית חידשה את שמה וכעת היא קרויה תכנית החינוך העירונית למתמחים
והיא חולשת היום גם על מחוזות סומוויל ומאלדן.
הסגל באוניברסיטת  TUFTSוהסגל המנהלי בבתי הספר המשתתפים
בתכנית ,מחויבים לשיפור החינוך העירוני ,וחולקים חזון משותף בהוראה,
למידה והערכה ,ובהבנה עמוקה של האופן שבו יש להשתמש במחקר על-
מנת להפיץ ולהורות על הפרקטיקה הנכונה בפועל.
במקום השלמתה של תכנית התמחות בית ספרית בת כ 00-שבועות לאחר
לימודים בסמסטר האוניברסיטאי ,משמשים מתמחי התכנית העירונית של
אוניברסיטת  TUFTSכמורים לתלמידים או כמתמחים והם מוצבים באותם
בתי ספר שמסגרת שותפות זו ועובדים בה במתכונת מלאה ובכפוף
לפיקוח והנחייה של מורים מנחים ומרצים באוניברסיטה החל מהיום
הראשון לשנת הלימודים ועד לחודש מאי בשנה"ל.
המתמחים מתחילים בכך שהם מעניקים סיוע למורה המנחה שלהם והם
משתתפים בכל הפעילויות השגרתיות והנהוגות של מורים ,כולל
השתתפות בישיבות צוות ותכניות מיוחדות.
64

על-מנת לענות על הדרישות לתואר שלהם ,הם לומדים שלושה קורסים מתוך
תכנית הלימודים שלהם באתר בית הספר בו הם מוצבים ועובדים.
בנוסף ,נדרשים המתחים להשתתף ב 3-חצאי ימים של סמינרים במהלך
הסתיו ,אשר מועברים להם באופן משותף על ידי המרצים שלהם מן
האוניברסיטה ועל ידי מורים מבית הספר התיכון ( ,)Fenwayשמגלם
בפועל גם את רכז ההתמחות עבורם.
המתמתחים הללו בתכנית החינוך העירונית ,משחקים תפקיד משמעותי
וחיוני בבחינת הנושאים והסוגיות וההשפעה של גזע ,מעמד ומגדר בהכשרת
המורים ובמסגרת הישגי תלמידים.
תכנית חדשנית זו ,ממשיכה לקיים את אותה שותפות איתנה בין
אוניברסיטת

 Tuftsלבין אותם בתי ספר עירוניים מתקדמים.

בלינקים הבאים ניתן לצפות במידע נוסף ביחס לתכנית ולמתמחים אלה ,כולל
דוגמאות לתכנית הלימודים המלאה למתמחים ולמורים חדשים ,כדלקמן-:
View profiles of past and current Urban Education Scholars (video).
Download a PDF of the complete curriculum for interns and new teachers.
Watch the Preparing Urban Teachers: Uncovering Communities movie clip.
Read Edutopia issue with a feature article about the Boston Arts Academy.

מקור הנתונים:
M.A.T. Middle and High School: UTTC
Available at:
http://ase.tufts.edu/education/programs/teacherPrep/projectUTTC.asp
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שותפות בתי ספר להתפתחות מקצועית
מחוז בתי הספר  ,POUDREקולורדו

השותפות

שהוקמה

בין

בית

הספר

להכשרת

מורים

ומנהלים

באוניברסיטת  )Colorado State University( CSUומחוז בתי הספר
( Poudreבחבל לארימר ,צפון קולורדו) ,הוכיחה את יעילותה ההדדית
תוך מילוי האינטרסים הגלומים בה ,וזאת על מנת להבטיח את התכנית
להכשרת מורים בהוראה באיכות הגבוהה ביותר.
מודל זה לבית הספר לפיתוח מקצועי אף מתואר במחקר Best Practice Research

וקודם על ידי הרשת הארצית להתחדשות בחינוך במסגרת מחקרו של ד"ר ג'ון
גודלאד.
מודל שיתופי זה קורא לאחראים על ה( Stepp-הסטנדרטים לביצועים
ולפרקטיקה של מחנכים) להציב מועמדים למקצוע ההוראה בבתי הספר
המקומיים – על-מנת שיתרגלו את אומנותם בשותפות עם מורי המורים
שלהם.
התשתית המחקרית למחקר שנעשה כאמור ,סובב סביב ארבעה עמודי תווך של
מודל בית הספר לפיתוח המקצועי ,כדלקמן-:
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:מקור הנתונים
Professional Development Schools and Partnerships. Poudre School
District. Poudre School District Partnership
Available at:
http://www.stepp.chhs.colostate.edu/students/partners/poudrepartnership.aspx
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שותפות מורי מתמטיקה ומדעים ,מחלקת החינוך
במינסוטה ,אוניברסיטת מינסוטה ,מחוזות המטרו ,בתי
הספר מרכז ברוקלין ,אוניברסיטת האמליין ,מכללת
נורמנדל ועוד
השותפות של מורי המתמטיקה והמדע  MSTPנוצרה על ידי מחלקת החינוך של
מינסוטה היא גרעין שיתוף פעולה בין אוניברסיטת מינסוטה ,מחוז החינוך ,792
מטרו  ,ECSUמחוז  700ומטרו צפון מזרח ,מרכז בתי הספר ברוקלין ,אוניברסיטת
האמליין ,מכללת נורמנדל ,ו.Sci-MathMN -
שותפות זו מחויבת לפיתוח מקצועי איכותי במתמטיקה ובמדעים.
מטרותיה של שותפות זו הינם:


יצירת אזור בעל  00מבנים שיספקו פיתוח מקצועי ואיכותי רציף ומתמשך
למורי מתמטיקה ומדעים;



מתן פיתוח מקצועי לאותו אזור בעל  00המבנים המיועד למורים באמצעות
מודול הכשרה אלגברה  .0-1מתן פיתוח מקצועי לאזור ה 00-למורי החינוך
העל יסודי באמצעות מתמטיקה ,באמצעות מדעים ,הנדסה וטכנולוגיה
(.)STEM



פיתוח מודול להתפתחות מקצועית במדעים למורים באזור ה 00-על מנת
לשלב ולמזג את הסטנדרטים של המדעים וההנדסה לתוך תכני המדעים
המיועדים לגילאים .0-0



מתן סיוע טכני ותמיכה למנהיגי בתי הספר והמורים על מנת לשלב את
השימוש בהערכה לצורך עיבוד וניתוח נתונים מתוך תהליכי קבלת
ההחלטות בהוראה.
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במסגרת שותפות זו הועברו גם שני מודולי הכשרה חדשים במהלך שנת הלימודים
 ,7007-7000אשר עסקו בהנגשה והטמעה של גישות הוראה לגילאי 0-07
במדעים ,מתמטיקה ,הנדסה וטכנולוגיה וגם בפיתוח מקצועי למורי החינוך היסודי
במקצוע האלגברה.

מקור הנתונים:
http://www.cehd.umn.edu/stem/Research/MSTP/default.html

קביעת מדיניות במערכי השותפויות
קביעת מדיניות נועדה לתמוך באחריות המקצועית והציבורית של
ההוראה והלמידה תוך לקיחה בחשבון של שותפויות.
מדיניות מסוג זה עשויה להיקבע ברמת המוסד ,המחוז ,המדינה (ארה"ב),
וברמה הכלל ארצית .להלן מספר דוגמאות ברמת המדינה וברמה הכלל
ארצית-:
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מיזם איכות המורה של טנסי
מחלקת החינוך של מדינת מרילנד ( )MSDEהשיקה פיילוט של סדרת
תקנים וקווים מנחים במהלך שנת הלימודים של  ,4110-4114שנועד לחזק
את השותפויות בין תכניות אוניברסיטאיות להכשרת מורים לבין בתיה"ס
המקומיים .בנוסף לקביעת תקנים וקווים מנחים לשותפויות ,מחלקת החינוך
עבדה עם אנשי קשר באוניברסיטאות והמכללות ,נציגי מערכת בתיה"ס ,מנהלי
בתי"ס ומורים חונכים כדי ליצור הערכה מבוססת-ביצועים של שותפויות בין
תכניות להכשרת מורים לבין בתיה"ס המקומיים .באמצעות השימוש בהערכת
הביצועים ,השותפויות נבחנות על ידי התקנים של כל שותפות ומקבלות ציון של
"מתחיל"" ,מתפתח" ,או "עומד בתקן".
בנוסף לקביעת התקנים ,הקווים המנחים ,והערכת ביצועי השותפות ,מחלקת
החינוך דורשת כי כל פרחי ההוראה יוכשרו בבי"ס מקצועי מאושר להכשרת
מורים .מחלקת החינוך גם דורשת מינימום של  70שבועות של הוראה לתלמידים
( ,)AACTE, 2010יותר מכל מדינה אחרת.
http://cte.jhu.edu/pds/about.cfm
איש קשר :נורמה אלן ,ראש התכנית לאישור והערכהnallen@msde.state.md.us,
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הערכת ביצועים למורים בקליפורניה ()PACT
חוק שעבר במדינת קליפורניה ב ,0998-מחייב את כל המועמדים לתעודה
חד חוגית או רב חוגית בשנת הלימודים החמישית שלהם ,מתמחים או
תכניות משולבות להכשרת מורים במדינה ,לעבור הערכת ביצועי הוראה.
הערכה זו המוכרת כ ,PACT-נועדה לספק לפרחי ההוראה הזדמנות להתפתח,
לשכלל את כישוריהם ולהדגים את הידע ,הכישורים ,והיכולות הפדגוגיות שלהם
במהלך התכניות להכשרת מורים.
מבנה ההערכה מכיל הערכה כללית שמתמקדת בתלמיד ובנויה
במתכונת של הערכת תיק ביצועים כגון אלו שפותחו על ידי מחלקת החינוך
של קונטיקט ,InTASC ,והועד הלאומי לתקני הוראה מקצועית.
בנוסף ,ההערכה כוללת משימות ייעודיות ברמת הקמפוס הנקראות
הערכות חותמת ,שכעת נמצאות בפיתוח וכוללות מקרי מבחן של ילדים,
ניתוחי למידת התלמיד ,וניתוחי תכנית לימודים/הוראה.
 09מדינות כבר התחייבו להשתמש בכלי הערכת ביצועי ההוראה
שהורכב במתכונתה של הערכת  PACTהקליפורנית שזכתה להצלחה
רבה .מטרת המאמץ אותו הובילו האגודה האמריקאית למכללות להכשרת
מורים ,המועצה למפקחי בתי"ס ראשיים ,ואוניברסיטת סטנפורד-היא
לפתח הערכה נגישה ברמה הכלל ארצית של ביצועי הוראה המעניקה
למדינות ,מחוזות ותכנית להכשרת מורים מסגרת משותפת להגדרת
מדידתם כישורי הוראה בסיסיים המרכיבים דגם קביל וקשיח של יכולות
הוראה.
http://www.pacttpa.org/_main/hub.php?pageName=Home
איש קשר :ריימונד פקאון ,מנהל פרויקטPecheone@stanford.edu ,
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מענקי שותפות לקידום איכות הוראה
במרץ  ,4101שר החינוך של ארה"ב העניק  $99.8מיליון בשנים-עשר
מענקים לשותפויות איכות הוראה חדשות.
המטרות בתכנית איכות ההוראה הן לשפר את הישגי התלמידים ,לשפר
את מיומנויותיהם של המורים הפוטנציאליים על ידי שיפור הכשרתם
ושיפור פעילויות ההתפתחות המקצועית ,עריכת תכניות להכשרת מורים
במוסדות להשכלה גבוהה האחראיים להכשרת מורים בעלי מיומנות
גבוהה ,וגיוס אנשים מוכשרים מאד ,לרבות בני מיעוטים ואנשים
ממקצועות אחרים למערך ההוראה.
http://www2.ed.gov/program s/heatqp/index.html
איש קשר :ג'יימס דיוויס ,ראש צוותiames.davis@ed.gov ,

הערכת ביצועים פדגוגית של מדינת וושינגטון ע"י
שותפות מחלקת החינוך ואגודת המכללות
הערכת ביצועים פדגוגית של מועמדים להוראה במדינת וושינגטון
פותחה בשנת  4112באמצעות שותפות בין משרד ראש מחלקת החינוך
של המדינה ואגודת המכללות להכשרת מורים של מדינת וושינגטון.
ההערכה שהתבססה על השימוש בגישות הערכה אוטנטיות הן של ביצועי
המועמדים וכן של ביצועי התלמידים ,משמשת במסגרת התמחות בהוראה
במשרה מלאה בכיתות במערך ה .P-12-ההערכה שמה דגש על מה שתלמידי ה-
 P-12עושים ולומדים למעשה בכיתות ,תוך ציפייה כי התלמידים יהיו מעורבים
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בלמידה משמעותית ויעמדו בתקני המדינה .עד לשנת הלימודים של ,7000-07
הערכה זו אמורה להיות משולבת בקרב כל פרחי ההוראה הנרשמים לתכניות
להכשרת מורים המאושרות על ידי המדינה .עד לשנת הלימודים של ,7007-00
כל הסטודנטים המשלימים תכנית להכשרת מורים המאושרת על ידי המדינה,
יהיו מחויבים לעבור את ההערכה.
הערכת הביצועים הפדגוגית ( )PPAדורשת מן המועמדים להוראה להמציא ראיות
ליכולות לעמוד בסטנדרטים של הכשרת ה WAC-ולהשפיע לחיוב על למידת
התלמידים .משמעותה של הערכת הביצועים היא שיש לעמוד בתקנים
באמצעות הדגמה ישירה של הוראה ואיסוף ראיות ללמידת התלמידים
במהלך פעילות ההוראה.
בכפוף למדיניות נוכחית זו ,כל סטודנט להוראה מחויב לעבור את ה PPA-פעמיים
לפחות .טרם לכל תצפית רשמית ,המועמד יעביר לבוחן תיאור כתוב של מאפייני
הכיתה/התלמיד ,תכנית הדרכה כתובה ורציונל לתכנית ההדרכה .לאחר מכן,
המועמד יעביר את השיעור ויאסוף ראיות ללמידתם של התלמידים.
http://www.pesb.wa.gov/educators/assessments/performance-basedpedagogyassessment-ppa
איש קשר :אסתר בקר ,מנהלת הערכות הוראהesther.baker@k12.wa.us ,
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סיכום
הדוגמאות לעיל מהוות דוגמאות לסוג העבודה שעשוי לסייע להפוך
תכניות להכשרת מורים למיזמים קליניים יותר.
הן אינן מהוות את הדרך היחידה לעצב עקרונות ליישום אלא דוגמאות
להמחשה של עבודה שכבר מבוצעת בתכניות להכשרת מורים ברחבי
ארה"ב.
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בריטניה
שותפות ג'ורג' סנט בהכשרה טרום-תפקידית של
מורים
במהלך החודשים האחרונים ,עמלים יחד עם ( NCTLהקולג' הלאומי להוראה
ומנהיגות חינוכית) על-מנת לקבל הסמכה כספק ( ITTספק להכשרת מורים
טרום-תפקידית) שתתקבל ותושג בהצלחה .בית הספר ג'ור'ג' סנט כבר הקצה כ-
 00מקומות לאימון והכשרה ,במגוון של נושאים ומקצועות ,ביניהם :מתימטיקה,
אנגלית ,פיסיקה ,כימיה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,לימודי שפות זרות וחינוך גופני.
לבית הספר יש קשר ועבודה הדוקים ביותר עם בית הספר החדש לחינוך
באוניברסיטת לינקולן ,כאשר כל אחד מהגופים האלו מפתחים תכנית
משותפת להכשרה וגם עושים ניצול מירבי של הכוח וההשפעה שלהם
במסגרת שותפות זו.
כתוצאה מהתפתחות מרגשת זו ,הם מציעים גישה עכשווית וחדשנית
להכשרת מורים ,אשר בסיסה נמצא בתוך אחד מבתי הספר השותפים.
בין היתר ,כוללת גישה זו לכל המתקנים המעולים שבאמתחתם וזו אף
שואבת את מכלול התמיכה וכישורי המנהיגות המצויים והמוענקים
במסגרת כל אחד מבתי הספר בשותפות ובאוניברסיטה.
בתי הספר השותפים כוללים :סנט ג'ורג' האקדמיה , Sleaford ,סנט ג'ורג'
האקדמיה , Ruskington ,לינקולן טירת אקדמיה ,סר רוברט פטינסון אקדמיה
 Kestevenו'גרנתאם בנות בית הספר ,גרנתאם  ,ספר הדקדוק של קארהSleaford ,
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schooldirect@st- ניתן לפנות במייל ב, למידע נוסף. אקדמיה ועודCordeaux ,
georges-academy.org
http://www.st-georges-academy.org/information/school-direct
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אירלנד
שותפות אוניברסיטאית ובתי ספר בהכשרת מורים
טרום תפקידית
בהתאם לסמכויות והאחריות על מיקומי הצבתם של פרחי הוראה ,לוקחים
בחשבון את הפרקטיקה הנוחה ביותר להוראה ובשילוב עם התלמידים
עצמם.
בהתבסס על הניסיון שלהם ,הדעה הרווחת של גופי החינוך המקומיים
באירלנד הינה שההצבות בבתי הספר צריכים להיות מונחות ומוקצות על
ידי גופי ההכשרה (להלן" :ספק ההכשרה") ,או בתי הספר להכשרות מורים
באוניברסיטאות או מכללות אחרות ,זאת על בסיס השותפויות בין ספק ההכשרה
ובתי הספר.
במערכות חינוך אחרות ,פרחי ההוראה לרוב חווים ומיישמים בפועל את ההוראה
בשני סוגים של בתי ספר ,לדוגמא:


באזורים הנחשבים לאזורי שגשוג פחות או יותר ,נמנעים מהצבות בבתי
ספר שבו הם עצמם היו תלמידים;



שותפויות אידיאליות כרוכות באחריות משותפת בין בית הספר
והאוניברסיטה על מנת שיוכלו לבצע הערכה ליכולתם של פרחי
ההוראה ,הדבר מתבסס בין היתר גם על הסדרי חונכות טובים
בתוך בתי ספר למורים ולתלמידים;

גופי החינוך באירלנד שמעו על ההבטחות להסדרי השותפויות והם
מוכנים לקדם ולעודד את פיתוחן ואת חיזוקן.
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מדיניותה של מועצת ההוראה האירית ביחס לרצף הכשרת עובדי
ההוראה וההכשרה הטרום-תפקידית ,כוללת קריטריונים והנחיות
לתכנית ספקי ההכשרות ולבתי הספר לצורך פיתוחן של אותן שותפויות.
ביחס לשותפויות אלה נאמר בין היתר כי אלו עשויות אף לחרוג מעבר
להכשרות ההוראה המסורתיות ,כגון במסגרות להתפתחות מקצועית
מתמשכת ואג'נדה שגרתית בשיתוף מחקרים.
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מדינות הOECD-
הכוונת הכשרת המורים הראשונית והגמשת מבנים
מערכות חינוך מפיקות תועלת מהגדרה ברורה ותמציתית של מה שמורים
נדרשים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות במקצועות שונים .ניסוח קווים
מנחים או "פרופילים" כאלה יכול לכוון את הכשרת המורים הראשונית,
את הסמכת המורים ,את הערכות המורים לאורך הקריירה ,את הפיתוח
המקצועי והקידום וכן לעזור בהערכת האפקטיביות של הרכיבים השונים.
הפרופילים יכולים לשקף את יעדי הלמידה של בית הספר כמו גם את התפיסה
המערכתית של הוראה משובחת .
מדינות רבות העבירו את תכניות ההכשרה הראשוניות של מוריהן למודל
המבוסס פחות על הכשרה אקדמית ויותר על הכשרה של אנשי מקצוע
בסביבות בית ספריות ,מתוך איזון נאות בין תאוריה לפרקטיקה .בתכניות
אלה מורים נכנסים לכיתות בשלב מוקדם יותר בהכשרתם ,מבלים בהן זמן רב
יותר וזוכים לתמיכה רבה וטובה יותר .תהליך זה עשוי לכלול הן קורסים
מקיפים העוסקים בשיטות הוראה – מתוך התמקדות בשיטות הוראה
עדכניות ,מבוססות מחקר – והן שנת הוראה אחת או יותר בבית ספר
ייעודי המסונף לאוניברסיטה ,שבמהלכן מצופה המורה לפתח ולהשיק
שיטות הוראה חדשניות וכן לעסוק בחקר הלמידה וההוראה.
מבנים גמישים יותר של הכשרת מורים יכולים להיות אפקטיביים יותר
בפתיחת מסלולים חדשים של קריירות הוראה ,מבלי להתפשר על
נוקשותם בשל המסלולים המסורתיים.
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צריך להיות קשר גומלין בין השלבים של הכשרת המורים הראשונית,
קליטתם בבתי הספר ופיתוחם המקצועי ,כדי ליצור עבור המורים מסגרת
ללמידה מתמדת ,לכל אורך הקריירה .במדינות רבות הכשרת המורים אינה
מספקת רק השכלה בסיסית נאותה בתחומי ידע ,פדגוגיה הקשורה
במקצועות לימוד אלה ופדגוגיה כללית; היא מבקשת גם לפתח מיומנויות
של פרקטיקת הוראה רפלקטיבית וחקירה בעבודה.
הכשרת המורים הראשונית נוטה יותר ויותר להדגיש את פיתוח יכולתם
של פרחי הוראה לאבחן במהירות ובמדויק בעיות של תלמידים ולשאוב
מתוך רפרטואר רחב של פתרונות אפשריים את אלה ההולמים את
האבחנה .יש מדינות המספקות למורים את מיומנויות הלמידה הדרושות לשיפור
שיטתי של הפרקטיקה שלהם .כך לדוגמה ,בפינלנד ,ביפן ובמחוז שנגחאי
בסין מורים לומדים לנהל מחקרי פעולה תוך כדי ההוראה ,כדי שיוכלו
למצוא דרכים להבטיח שכל תלמיד המתחיל לפגר אחר חבריו לכיתה
יקבל עזרה אפקטיבית.
ישנן גם מדינות שעברו ממערכת שבה מורים מגויסים למספר גדול יחסית של
מכללות המתמחות בהכשרת מורים ומציבות רף כניסה נמוך אל מערכת קטנה
יותר של מכללות אקדמיות יותר ,עם רף כניסה גבוה ומעמד גבוה יחסית במערך
ההשכלה הגבוהה.
מקור הנתונים:
Building a high-Quality Teaching Profession: Lessons from around the
World, OECD Publishing. 2011.
תורגם ופורסם בהד החינוך .כרך פ"ו ,גיליון מס'  ,00יוני .7007
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התנסות מעשית
מבוססת–מחקר
בהכשרת מורים:
מחקרים
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בריטניה
מחקר
סקירה של התנסות מעשית קלינית מבוססת-מחקר
בהכשרת מורים

"עידן הפרקטיקום" האחרון בהכשרת מורים ) (Mattsson, 2011מציב דגש רב
הרבה יותר על תפקיד ה"פרקטי" או ה"שדה" בתהליך ההכשרה להוראה .מטרת
המאמר היא לבחון את סוגי הקשר בין מחקר ופרקטיקה בתכניות הכשרה.
הרעיון של "התנסות מעשית מבוססת-מחקר " ('(research–informedכולל בתוכו
לא רק שימוש במחקר על הוראה יעילה שבה מורה-המורים מעלה הצעות
לפרקטיקה ,אלא גם במחקר העוסק בתהליכי למידה מקצועית המצויים בבסיס
המבנה והעיצוב של תוכנית ההכשרה עצמה (Furlong, 2013).קיימות גישות שונות
ליצירת אינטגרציה כזו בין מחקר ומעשה .בעוד שבתכניות הכשרה רבות הורחב
הזמן המוקדש להתנסות מעשית באחרות  -הודגשו התהליכים שבאמצעותם נוצר
ידע ע"י הכוונת המתכשרים/המתחילים לפעול כחוקרים ,ואימוץ אוריינטציה של
פתרון בעיות .הגישות השונות בבריטניה ומחוצה לה נבחנות במאמר זה תוך הכרה
בהקשרים השונים שבהם הן פותחו.
התנסות מעשית קלינית מבוססת-מחקר  -כשמדובר על תיאוריה ומעשה
בהכשרה נתפשת התיאוריה כידע פרופוזיציוני (טענות על הוראה ולמידה) שנגזר
ממחקר אמפירי ותיאורטי והפרקטיקה – כהתנסות האישית הממשית בכיתה
עצמה  (Furlong, 2013 ).המושג "התנסות קלינית" ,הנקשר לרפואה ,עמום במידת
מה שכן ניתן להבין התנסות מעשית הן כשגרות עבודה והן כתהליך דליברטיבי
של חזרה ) (rehearsalהמכוונת לפיתוח כשירויות הוראה שונות.
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ב"התנסות קלינית מבוססת-מחקר " המתכשרים נחשפים לעבודת
המורה הנדרש לשימוש בעדויות ובשיפוט (ולאו דווקא כשירויות טכניות)
ומתנהל בקהיליית מעשה הפועלת לאור סטנדרטים משותפים & ( Alter
Coggshall, 2009).מושג נרדף לשיפוט או קבלת החלטות המופיע במחקר הוא
"חשיבה קלינית" ,המקובל ברפואה ,ומתאר את תהליכי החשיבה האינטואיטיביים
שאנשי מקצוע משתמשים בהם כדי להגיע לתגובה השיפוטית האתית הטובה
ביותר

בהקשר

מעשי 2013).

Turnidge,

&

(Kriewaldt

בהתנסות קלינית מבוססת-מחקר נמסרות התובנות העולות משדות המחקר
החינוכי השונים הרלוונטיות למעשה ההוראה בהקשריו הייחודיים כדי שישפיעו
על ההחלטות והפעולות של המתכשרים בעבודתם ((Hagger & McIntyre, 2000.
זוהי למידה החושפת ידע מקצועי התנסותי של מורים מומחים (שיקולי דעת ,דרכי
קבלת החלטות) בפני מתכשרים ומתחילים ,ומהווה גם בסיס להבנת המבנה
והרצף של תכניות ההכשרה והתהליכים המתמשכים של איסוף נתונים וניתוחם
כדי להעריך ולפתח תכניות אלה.
ההתנסות הקלינית מבוססת-מחקר מזמנת למתכשרים חשיפה לחכמת
המעשה של מומחים ומעורבות בתהליכי חקר ,פרשנות ,התערבות
והערכה ,ואינה רואה בבית הספר  /בשדה מקום ללמידה מתוך חיקוי או
שולייתיות ,או כהזדמנויות ליישם דרכי הוראה ושגרות או תיאוריות פדגוגיות
שנלמדו קודם לכן .גם אם מחקרים המוכיחים בבירור קשר בין התנסות קלינית
לבין הישגים יש עדויות שהיא גורם חשוב המשפיע על אפקטיביות ההוראה
(Kirby et al., 2006, Boyd et al., 2008).
בוגרי הכשרה הכוללת התנסות קלינית מבוססת מחקר מצוידים טוב יותר
לראשית ההוראה (Clift & (Brady, 2005,אם כי איכות ההתנסות היא החשובה,
ולא

תמיד

הרחבת

הזמן

המוקדש

להתנסות

מביאה

בהכרח

לשיפור

הישגים (Grossman, 2010).הם גם בעלי בטחון גדול יותר ,מלמדים ביתר יעילות
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ומחויבים יותר להוראה כמקצוע (Darling-Hammond & Bransford, 2005).
מאמר זה התייחס לתכניות הכשרה שניסו לאפשר ולהעמיק את הקשר ההדדי
בין סוגים שונים של ידע שנוצר ותוקף בהקשרים שונים בית-ספריים
ואוניברסיטאיים ולספק למתכשר/למורה המתחיל מרחב לשאול לגבי כל אחד,
ולהביאם לכלל השפעה על הפרשנות והפעולות שלו בכיתה.
במאמר מובאות דוגמאות של תכניות הכשרה שנותנות ביטוי להתנסות
קלינית מבוססת מחקר שמופעלות בבריטניה ,בארה"ב ובאוסטרליה .
להוציא את פינלנד ) (Silander & Valijarvi, 2013, Sahlberg, 2012והולנד שתכניות
ההכשרה בהן מצטיינות בלכידות ובחזון משותף של למידה והוראה
(Hammerness et al., 2012),
כל הדוגמאות שהובאו הן ייחודיות בארצותיהן .ניתוח הדוגמאות העלה את
העקרונות הבאים שעמדו בבסיס היוזמות שילוב התנסות קלינית מבוססת-מחקר
בהכשרה:
 .)0הכרה בערך העמוק ובמגבלות של מחקר מנותן מהקשר על הפרקטיקה של
מתכשרים ומתחילים;
 )7הערכת חשיבות הנגישות של מתכשרים ומתחילים לעושר הידע ,ההבנות
והכישורים של מורים מנוסים;
 )0הבנת המורכבות וההקשריות של ידע מורים מנוסים ושל תהליכי התפתחותו
בקהיליות מעשה;
 )1הכרה מפורשת בחשיבות הרבה של התנסות בלמידת מורים ובצורך לבחון
רעיונות המוצעים להם;
 )1מודעות לתנאים הדלים ללמידה מקצועית הקיימים בביתי ספר;
 )0דאגה לציוד מורים כך שיוכלו לעבוד באפקטיביות בהקשרים חינוכיים בשונה
מהמקובל;
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 )2מאמץ להצמיח מורים המחויבים ללמידה לאורך החיים והמסוגלים להכליל
את הידע המקצוע החדש שהם צריכים כדי להסתגל להקשרי שונים ולתביעות
משתנות של המערכת החינוכית.
בסקירה של התרומה הפוטנציאלית של התנסות מעשית מבוססת-מחקר לשיפור
בית-הספר ומערכת החינוך חשוב להכיר גם בהשפעתה על המורים המנוסים
החונכים את המתכשרים ומעורבים בתכניות.
מקור הנתונים:
Burn, K. & Mutton, T., (2013). Review of 'research – informed clinical
practice' in teacher education, BERA.
Available at: http://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2014/02/BERAPaper-4-Research-informed-clinical-practice.pdf
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ארה"ב
מחקר
תרומת ההתנסות המעשית המרוכזת להתפתחות של
מתכשרים להוראה :סקירת-על של מחקרים
המתמקדים בהתנסות מעשית בבתי ספר

המאמר סוקר  23מאמרים שעסקו בהתנסות מעשית בהכשרת מורים
ובתרומתה להתפתחות של המתכשרים להוראה ,תוך התמקדות
בהתנסות מעשית בבתי ספר עירוניים ו/או בתי ספר באוכלוסיות
חלשות .
התקציר שלהלן מביא חלק ממצאי הסקירה המקיפה תוך התייחסות לכמה
שאלות ונושאים:
השאלה מתי התנסות מעשית היא אכן הכשרה להוראה & (Feiman-Nemser
) Buchman, 1987חשובה דווקא בתקופה זו המאופיינת בהתייחסות פופולרית
להעדר שוויון בחינוך ,באמונה מתרחבת באיכות המורה כגורם המשפיע המרכזי
על שיפור הישגים ,בחולשת הדיון בדרכים להגדיר ,להבטיח ולתגמל הוראה
איכותית ובאקלים של מדיניות המאופיין ברפורמה קוריקולרית סוחפת ,בבחינה
קפדנית שלא הייתה בעבר של ההוראה והלמידה וביוזמות מבוססות-שוק
המבקשות להפריט את החינוך הציבורי ולבטל את הרגולציה בהכשרה .על רקע
זה תכניות ההכשרה נדרשות להפגין את הערך המוסף שלהן ולהצדיק את קיומן .
לכן הקשר בין התנסות מעשית המקובלת מאוד בתכניות הכשרה לבין
למידה של מתכשרים להוראה דורש דיון נוסף.
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מסגרת מושגית  -הסקירה מעוגנת בתיאוריית למידה חברתית-תרבותית
התופשת הקשרים תרבותיים ,חברתיים והיסטוריים כמתווכים בהתפתחות חשיבה
ורואה בלומדים שותפים פעילים בתהליך הלמידה.
בחינה של ההתנסות המעשית מבעד לעדשות אלה מסייעת להארה של מתחים,
סתירות ואי-התאמות המתקיימים בה(Roth & Lee, 2007).
א )מתכשרים להוראה :למידה להכרת הווריאציות הקיימות ברפרטואר של
ההוראה בתוך ובין קהיליות שונות ולמידה למנף מאגרי ידע של קהיליות
ותלמידים כדי לאפשר מידה והצלחה;)(Gonzalez et al., 2005
ב )מורי-מורים :הכרת המתכשרים במונחים של רפרטואר מגוון ומורכב של דרכי
הוראה שיש להם ,שילובם כמשתתפים פעילים בלמידה ,ראייתם כיוצרי
משמעויות של מושגים חדשים על בסיס הידע וההתנסויות הקודמים שלהם ומתן
הזדמנויות למעורבות בהתנסות מעשית מרוכזת מודרכת; ג) זווית הראיה
החברתית-תרבותית מאתגרת את הנטייה ,הקיימת גם בין מורי-מורים ,להכללות
גורפות בשאלה מיהם הלומדים ואילו משאבים הם מביאים ללמידה (Lowenstein,
2009),מציעה דרכים כיצד למקד את תשומת הלב בתרומות של ההכשרה ושל
מורי המורים ללמידת המתכשרים ,ממקמת את המטלה או האחריות ללמידה על
אלה המצוידים בכלים ובידע לאפשורה ומבססת את תפקיד החוקרים ביצירת
תובנות מעשיות לגבי ההכשרה.
בעמודים  7 – 0יש התייחסות למתודולוגיה של בחירת המאמרים לסקירה
ולמגבלות הבחירה .בעמ'  00-00מופיע פירוט של המאמרים שנסקרו ממוינים על
פי שנה ,כותבים ,מסגרות מושגיות ,ממצאים ועוד.
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תמות וממצאים
א) דגש על שינוי "הכרחי" של אמונות וגישות(רוב המאמרים שנסקרו –
זוויות ראייה חברתיות-תרבותיות על למידה הן מטיבן ממוקדות-לומד ובכך
מסייעות להפנות תשומת לב למשאבים החברתיים והתרבותיים –אמונות,
השקפות עולם ,פרקטיקה יומיומית ועוד – שפרטים מביאים עימם להקשר
הלמידה .במחקרים שנסקרו ניתן אכן למצוא דגש רב על הצורך בשינוי אמונות
וגישות של מתכשרים להוראה והצבתו במפורש או בסמוי כמטרה מרכזית של
ההתנסות .רק מעט מהמחקרים מתייחסים לאמונות ו/או לגישות כגורמים מתווכי
למידה במסגרת זו.
המחקרים נוטים להתמקד בתרומות ההתנסות להנעה או למחויבות של
מתכשרים ללמד תלמידים שונים בבתי-ספר עירוניים ,לתחושת המסוגלות או
המוכנות שלהם ו/או ל"יכולת התרבותית" שמשמעותה אמונות ,גישות והבנות של
קהיליות "עירוניות" ,בתי-ספר ותלמידים ,לתחושת עצמם כאנשים תרבותיים
ביחס לאחרים ועוד .הממצאים ,הנגזרים בדרך כלל מדיווחים עצמיים של
המתכשרים ,לוקים לא אחת ברמת המהימנות באשר לשינויים שהם משקפים.
הדגש המשמעותי על שינוי אמונה ושינוי גישה משקף בחלקו את העניין של
השדה האמריקאי בטיפול בנושאים הקשורים ל"פיצול דמוגרפי" ול "אי-התאמה
תרבותית" בין כוח ההוראה שהוא בעיקרו לבן ,ממעמד בינוני ,פרוורי ונשי לבין
אוכלוסיי ת התלמידים המגוונת בבתי הספר המדוברים .המחקרים חושפים את
הצורך בשינוי כוח ההוראה בהיבטים אלה.
ב(.התפתחות הפרקטיקה של מתכשרים להוראה במסגרות ההתנסות
המעשית –חלק קטן יחסית של המחקרים שנסקרו מתייחס לתרומת ההתנסות
לפיתוח דרכי הוראה בקרב המתכשרים .הם עוסקים בין השאר בדרכי
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ההתייחסות לתלמידים ,בבניית תכני ההוראה ,בדרכי ארגון ההוראה וכדו' .לרוב
חוזרות ועולות גם האמונות והגישות הנ"ל שכן קיים קשר בין חשיבה לבין פעולה,
בוודאי בעיסוקים כמו הוראה  (Lampert, 2010).במחקרים שנסקרו ניתן למצוא
תיעוד של דיספוזיציות כלפי ההוראה אך לא תיעוד של ההוראה עצמה ,שיקוף
זוויות ראייה שונות על מהות ההוראה המעצבות את בסיס הידע ואת מה
שמתכשרים ותלמידים צריכים ללמוד ,ושלוש המשגות שכיחות של ההוראה:
ניהול (כיתה/למידה) ,או ביצוע (של פדגוגיות ואסטרטגיות) או מאפשרת
)(facilitatingלמידה.
ג) .הטיפול בתרבות ,בהקשר ) (contextובשונות –מזווית הראייה החברתית-
תרבותית יש לתרבות ולהקשר תפקיד חשוב בהוראה ובלמידה ,והמחקרים
שנסקרו מטפלים בכך ברמות שונות של מורכבות .חוסרים שזיהו כותבי הסקירה:
השארת שאלות פתוחות בדבר המתכשרים להוראה כלומדים ,הדגשת-חסר של
הקשרים )(contextsוהשפעתם על הוראה ולמידה ,המחשת תפיסות רדוקטיביות
של מתכשרים את התלמידים ואת הקהיליות בעקבות ההתנסות המעשית.
למרות שחוקרים שונים המשיגו שונות כדינמית הרבה מהמאמרים שנסקרו הציגו
הבדלים דמוגרפיים בצורה פשטנית במונחים בינריים .יש כמובן מאמרים המציגים
תיאורים מדויקים/מפורטים יותר של המתכשרים להוראה ותובנות רבות יותר על
הדרך שבה הביוגרפיות ,הרקעים והזהויות שלהם מצטלבים ומשפיעים על
תהליכי

הלמידה

שלהם 2010).

Cornbleth,

2002,

Kirby,

&

(Burant

בהיבט זה נשארות שאלות חשובות ללא תשובה :כיצד ההקשרים
החברתיים והתרבותיים של המתכשרים מתווכים את הלמידה שלהם?
כיצד מאפיינים הקשריים של מקומות השיבוץ מתווכים את למידתם?
כיצד ההבנה של החוקרים את התרבות וההקשר מעצבים את התיווך
והפרשנות שלהם את תהליכי הלמידה של המתכשרים? ועוד.
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הספרות הנסקרת מציגה מחקרים הבודקים קשרים בין התפתחות מקצועית של
המתכשרים ובין מרכיבים שונים בהתנסות המעשית:
()0מאפיינים הקשריים של אתרי ההתנסות;
( )4הפעילויות והמטלות הייחודיות שהם מתנסים בהן;
( )1הנגישות לאחרים ובהם חונכים ,מורים מאמנים ,בני משפחה ועוד.
ד) .מורי המורים בהתנסות המעשית –חלק מהמאמרים שנסקרו משקפים
מאמצים להתמקד בצורה קונקרטית יותר בתיווך שמורי-מורים (ובהם המורים
המאמנים) מספקים למתכשרים בהתנסות .בבחינה של הקשר ללמידת
המתכשרים ,החוקרים השונים חושפים את הפעילות "הבלתי נראית" של מורי
המורים .הדגש הוא על מחקרים שעסקו בתפקיד החשוב שיש למשוב ביקורתי,
לכיד וממוקד -למידה בהתפתחות המתכשרים בזיקה למטרות למידה ייחודיות (
Zozakiewicz, 2010, Parks, 2008 Merino & Holmes, 2006),והשהיית תשומת –
ליבם בעיקר על הוראה ועל למידת תלמידים ופחות על ניהול הכיתה .בלא מעט
מהמאמרים בתחום זה נמצא כי אין התאמה בין המשוב לבין צורכי
המתכשרים )(Toshalis, 2010או שהשפעות התיווך של מורי-המורים נמוגות עם
הזמן  (Wang & Odell, 2003).ממצאים אלה מהווים סיבה ראויה לבחינה נוספת
של

פעולות

מורי-המורים

והקשר

שלהן

להתפתחות

המתכשרים .

ה) היבטים מתודולוגיים – הסוקרים ניתחו את המתודולוגיות הננקטות ע"י
החוקרים במאמרים הנסקרים ומציינים כי ניכרת שונות רבה בשיעור/ברמת
העדויות המתייחסות למה שמתכשרים להוראה לומדים מההתנסות המעשית ,וכי
הטיפול בכך אינו אחיד ומשקף לא אחת מגבלות מתודולוגיות .באופן לא מפתיע
פריטים בעלי מסגרת התייחסות ברורה מציגים לכידות פנימית גבוהה וכתוצאה
מכך – ממצאים משכנעים ומבוססים (Buehler, et al.,2009,) Cornbleth, 2010,
Farnsworth, 2010).
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מאמרים הנשענים על תיאוריות למידה מועילים יותר שכן הם מתייחסים
למתכשרים כלומדים ,לאופי המצבי והמתווך של ההתפתחות המקצועית,
לתרומת מורי-המורים להתפתחות זו ולהצגת תובנות מעשיות בדבר חקר
ופרקטיקה עתידיים  (Brock et al., 2007, Valencia et al., 2009).הישענות היתר
על דיווחים עצמיים ,העדר טריאנגולציה ותיאור שטחי של ניתוח הנתונים גורמים
אף הם לחולשת גוף הידע המחקרי העוסק בהתנסות המעשית ותרומתה.
המח קרים שנסקרו מבטאים קשרים חלשים למטלות ולפעילויות של
המתכשרים

בשדה

,כך

גם

–

הקשרים

בין

התפתחות

המתכשרים

לאינטראקציות שלהם עם אחרים ובהם מורים מאמנים ,משפחה וחברי קהילייה
אחרים ,שעשויות להיות בעלות השפעה על למידתם (Pohan & Adams, 2007
Anderson & (Stillman, 2010.
ניסיונם של חוקרים שהם מורי-מורים בפועל להעלים/לבטל את עבודתם
עם המתכשרים בשם אובייקטיביות המחקר היא מוטעית שכן יש בה
החמצה של הזדמנות לחקר ישיר יותר של תפקידם כמתווכי הלמידה של
המתכשרים ,ואף סכנה של פגיעה במהות של הכשרת מורים ושל התרשלות
באחריותם להבטיח תהליכי למידה משמעותיים .העובדה שמדובר בסקירה זו
במחקרים שנעשו בבתי –ספר עירוניים בסיכון גבוה מאירה גם היבטים של כוח
והעדפה ,ניצול ודיכוי.
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סיכום
חוסר האיזון בין המאמרים שנסקרו והפערים בבסיסי הידע מאירים נתיבים
מבטיחים למחקר עתידי .הסקירה מדגישה במיוחד את הצורך במיקוד מרוכז
יותר בשאלה כיצד התנסות מעשית תורמת ללמידת המתכשרים
ולהתפתחותם ומהם הגורמים הייחודיים התומכים בכך או מגבילים זאת.
חשוב שהמחקר העתידי יתמקד במה שמייחד את ההתנסות המעשית בתכניות
ההכשרה ומבדיל אותה מכל התנסות אחרת ,או במילים אחרות ,התיווך של מורי
המורים במסגרת זו ,מה הם מחליטים ועושים כדי להבטיח התפתחות של
המתכשרים.
השותפים להתנסות מעשית –מורים ,מורים מאמנים ,מדרכים פדגוגיים
ואחרים כמו גם המתכשרים עצמם – עשויים להציע זוויות ראייה כחוקרים
מובילים ,כשותפים או כמושאי מחקר שיש בהן ייחודיות וחשיבות לפיתוח
הזדמנויות למידה מורכבות ומעוגנות-הקשר למתכשרים .עבודה מחקרית
זו עשויה לשאת צורות שונות; ועם זאת ,שיטות משתתפות הן בעלות
עדיפות והבטחה שכן כוחן בשימור כבוד לנגישות /קירבה ,לחוכמת
המעשה ולרגישות הקשרית ללמידה ולהוראה.

הצורך בתכניות הכשרה שיש להן יכולת להכשיר מורים אפקטיביים שיועסקו
(בהקשר של סקירה זו) בבתי ספר עירוניים ו/או בעלי-צרכים רבים רב  .כדי
שהתנסות מעשית תישאר מרכיב מרכזית ובעל אופי אוניברסלי צריך לעגנה
בהבנה מעמיקה של תרומתה ללמידת המתכשרים.
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סקירה זו מראה שעיגון אמיתי דורש בסיס מחקר איתן יותר ,כזה הכולל
יותר עדויות אקסטנסיביות ,מגוונות ומשכנעות בעניין .זאת במיוחד לנוכח
הדיון הציבור בתרומת ההכשרה לנעשה במערכות החינוך וליכולתם של המורים
לאפשר ולקיים למידה.
מן הסקירה גם עולה שעל חוקרים צריכים ליזום מחקרים בתרומת מורי
המורים – כולל מהותה של "התנסות מעשית קלינית עשירה (NCATE,
– )2010ויצטיידו בדיוק מתודולוגי ובבחינה קפדנית של המורכבויות
ההקשריות,

התרבותיות

והדורשות

תיווך

המשפיעות

על

למידת

מתכשרים ותלמידים.
מקור הנתונים:
Anderson, L.M., & Stillman, J.A. (2013). Student-teaching's contribution to preservice teacher development: A review of research focused on the preparation
of teachers for urban and high needs contexts, Review of Educational Research,
83(1), 3-69.
הסיכום מאנגלית נכתב ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת ופורסם בפורטל מס"ע.
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ישראל ,ארה"ב
מחקר
שותפות רבת-שנים בין מכללה לחינוך לבין בית ספר
לחינוך מיוחד

השותפות המתוארת במאמר זה היא בין בית ספר לחנוך מיוחד לבין
מסלול הכשרה לחינוך מיוחד במכללה לחינוך .בית הספר המיוחד הוא אחת
המסגרות שמפעיל ארגון ותיק המעניק מגוון שירותים במטרה להבטיח לילדים
ולבוגרים עם מוגבלויות קשות ומורכבות את הזכות למרב ההזדמנויות לצמיחה
ולהשתתפות בחיי הקהילה .בבית הספר לומדים כארבעים תלמידים בטווח
הגילים  04-2עם לקות שכלית ותפקוד המצריך תמיכות מרובות .ארבע
מחמש הכיתות בבית הספר מיועדות לילדים בגיל בית הספר היסודי ואחת
היא כיתת גן.
תכנית הלימודים במסלול ההכשרה להוראה בחינוך המיוחד במכללה אקדמית
לחינוך מאפשרת בשנה השלילית בחירת מוקד לימודים המכוון להתמחות
בעבודה חינוכית עם אוכלוסייה ספציפית .אחד משלושת המוקדים הפועלים
במסגרת ההכשרה בשנים האחרונות הוא בתחום של נכויות התפתחותיות קשות.
במסגרת הלימודים במוקד זה מתקיימת התנסות בבית הספר שתואר לעיל על פי
הדגם הזה:כל קבוצת פרחי הוראה מתנסה באותו האתר עם המדריכה
הפדגוגית ,וגם השיעור הפדגוגי מתקיים באתר ההתנסות .כמו כן במשך
שנים אחדות השתתפו הסטודנטיות הישיבות שילוב שעיקרן דיון בצוות
רב-מקצועי בהתקדמות האישית של ילד זה או אחר.
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ראשיתו של מחקר זה במחקר חלוץ שמטרתו הייתה לברר אם ניתן לאפיין את
מערך השותפות הזה על פי תבחינים (קריטריונים) של בית ספר לפיתוח מקצועי
(PDS – Professional Development School).האוכלוסייה שנבדקה במחקר החלוץ
הייתה מצומצמת ביותר וכללה נציגים של הדמויות הפעילות בשותפות :המנהלת
המקצועית של הארגון המפעיל את בית הספר שהייתה גורם מכריע בייסוד
השותפות ,המדריכה הפדגוגית (המד"פית) ושתי סטודנטיות שלמדו בתכנית בעת
המחקר  (Vogel & Avissar, 2009).המסקנה המרכזית הייתה שבשותפות זו
מתקיימים לא מעט מן המאפיינים של שותפות  PDS.בעקבות מחקר
החלוץ נבנה מערך המחקר .הנתונים נאספו במשך שנתיים (תשס"ו-
תשס"ז).
מטרת העל של המחקר הייתה לבדוק לעומק מודל שותפות אקדמיה-שדה
במתכונת  PDSכפי שמתקיים בבית ספר מיוחד במטרה לזהות את תפיסת
השותפות של כל אחד מן הגורמים המעורבים ,לעמוד על תרומות
השותפות לנוגעים בדבר ולזהות את הגורמים המקדמים ואת הגורמים
המעכבים שהיו קיימים בשותפות זו.
הנבדקים במחקר הנוכחי הם כל הגורמים המעורבים בשותפות :בעלי
תפקיד משני המוסדות  (9=N),בעלת תפקיד מהאגף לחינוך מיוחד במשרד
החינוך  (1=N),פרחי הוראה  (9=N),סטודנטיות בוגרות התכנית  (41=N),מורות
מאמנות מבית הספר  (5=N).כלי המחקר היו ראיונות ,שאלון עם שאלות פתוחות
ותצפית בישיבות של ועדת היגוי .נערכו ראיונות מובנים למחצה עם בעלי תפקיד
ועם המורות המאמנות .השאלון ( 2שאלות פתוחות) נשלח לכל הסטודנטיות
)(41=Nשלמדו בתכנית בין השנים תשס"ד-תשס"ז .השאלות הפתוחות עסקו
בהיבטים רפלקטיביים של הבוגרות בנוגע להתנסות ולקשרים אפשריים בין
ההתנסות לבין ההתפתחות המקצועית שלהן מאז סיום לימודיהן .לשאלון השיבו
 )11%( 09מן הבוגרות.
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ראיון מובנה נערך גם עם  00מהבוגרות שהשיבו לשאלון ( )11%וגם עם כל פרחי
ההוראה שלמדו בתכנית בשנת עריכת המחקר  (9=N).הראיונות עם פרחי
ההוראה נערכו פעמיים ,בתחילת תקופת ההתנסות ובסיומה .מקבוצה זו שתיים
למדו רק בסמסטר הראשון ואחת למדה רק בסמסטר השני ,וכך רק שש
סטודנטיות רואיינו פעמיים .בניתוח הנתונים נעשה שימוש רק בשישה ראיונות
אלה .החוקרות הוזמנו להיות חברות בוועדת ההיגוי ,ומתוקף כך השתתפו בכל
פגישות הוועדה .רשימותיהן ממפגשים אלה הן בבחינת תצפית משתתף.
גישת המחקר העיקרית שננקטה היא הגישה האיכותנית (צבר בן-יהושע,
 ;0991שקדי.)4111 ,הנתונים נאספו מתמלילי הראיונות ומן השאלות הפתוחות
בשאלון .הניתוח בוצע בשני שלבים בהתאם לגישת "ההשוואה המתמדת "
(Glaser & Strauss, 1967; Merriam, 2009).בשלב הראשון כל אחת מהחוקרות
קראה בעיון את כל הרשימות והכינה שתי רשימות :אחת של תשובות לשאלות
שנשאלו בשאלון ו/או בראיון ואחרת של נושאים נוספים שעלו מתוך הטקסטים.
בפגישות של החוקרות נדונו שתי הרשימות שהוכנו ,וגובשה בהסכמה מלאה
רשימה רחבה של נושאים ורשימה של תשובות לשאלות .בשלב השני כל אחת
מהחוקרות קראה שוב את הטקסטים השונים במטרה לגבש תמות כלליות
ופרשנות אפשרית לתשובות שניתנו .בדיון ביניהן הגיעו החוקרות להסכמה מלאה
על התמות ,על נושאי המשנה ועל הפרשנויות האפשריות.
ניתוח הממצאים הנוגעים לתפיסת השותפות חשף את ההבדלים בין הגורמים
המובילים לבין הגורמים הפועלים בשטח וכן תחושות של החמצה ,כלומר הרגשה
שתרומתה של השותפות הייתה יכולה להיות רבה יותר.
בקרב הגורמים המובילים משני המוסדות נמצאו ביטויים דומים לתפיסה רחבה
הכוללת הסכמה אודות ההיבטים הייחודיים של שותפות זו ,שהם יעד משותף
הנוגע להכשרה מיטבית של כוח אדם מקצועי ותחושה חזקה של מחויבות הדדית
לקיומה .עצם העובדה שהשותפות קיימת למעלה מעשר שנים חיזקה את ידי
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המעורבים בה .ייתוכן שהיבטים אלה קשורים לכך שכל אחד מן המוסדות רואה
ברעיון "מחויבות חברתית-קהילתית" חלק מרכזי באתוס שלו.
הגורמים הפועלים בשטח ,הסטודנטיות (הן הבוגרות הן פרחי ההוראה)
והמורות רואות את השותפות בצורה מוגבלת ומצומצמת .הן מתייחסות
לעבודה בכיתה ,ליישום תכנית שילוב פרטנית ולקשר עם ההורים .הן אינן
רואות את השותפות כמשהו ייחודי ,הדדי ובעל פוטנציאל לתרום
להעצמה אישית .הנבדקות העידו שהן יוצאות נשכרות מעשייתן אך לא
מעבר לכך.
אחד ההסברים האפשריים להבדלים אלה הוא שהגורמים המובילים לא
השכילו לפעול להצגת השותפות ,מקורה ומשמעותה בפני הגורמים
הפועלים בשדה .וכך הסטודנטיות והמורות מכירות רק את המסגרת המצומצמת
של ההתנסות ואינן מודעות להקשר הארגוני הרחב .בניגוד לציפיותיהם של
הגורמים המובילים ,פרחי ההוראה אינן מעורבות בנעשה במגוון השירותים
החינוכיים והטיפוליים שמציע הארגון המפעיל ,והמורות המאמנות אינן שותפות
למשל בגיבוש תכנית ההכשרה במסלול או לגיבוש תוכני השיעור הפדגוגי ,וכך
אינן מביעות ענין בקיום קשר מקצועי עם המכללה.
השאלות החשובות ביותר לעצם קיום השותפות הן מי נתרם ובמה .מבחינת
המכללה המטרה המרכזית של השותפות הייתה לספק מסגרת הכשרה מיטבית
לפרחי ההוראה המתמחות בתחום של נכויות קשות ומורכבות .מבחינת הארגון
לשותפות היו שתי מטרות :האחת ,להיות מעורב בתהליכי הכשרה; והאחרת,
להפעיל תכנית של שילוב ילדים עם נכויות קשות ומורכבות בבתי ספר רגילים
יום אחד בשבוע .בניתוח הטקסטים ניתן לזהות מספר היבטים המעידים על
מימוש מטרות אלה :פיתוח פרופסיונלי ,פיתוח זהות מקצועית של פרחי ההוראה;
מתן אפשרות לפיתוח וטיפוח של אחריות מקצועית (באמצעות הפעלת תכנית
שילוב אישית וקשר מתמיד עם הורים).
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כפי שעלה במחקר הגישוש (אבישר ווגל; Vogel & Avissar, 2009), 7007 ,יש
דמיון רב בין שותפות זו לבין מודל  PDS.אחד ממאפייני השותפות המתוארת
כאן הוא האינטנסיביות שבאה לידי ביטוי בדרכים שונות :עבודת המד"פית ומידת
השיתוף עם המנהלת; הנוכחות המוגברת של פרחי ההוראה; עוצמת מעורבותן
בעבודה השוטפת של המורות עם תלמידים אלה ותחושת המחויבות הרבה מצד
המורות ופרחי ההוראה .מודלים מסורתיים שהיו נהוגים במסלול זה לא תמיד
אפשרו ביטויים כאלה.
תקופת ההתנסות מזמנת לפרחי ההוראה אפשרויות לבחון את הנעשה ,לשאול
שאלות ולגבש עמדות .עמדות אלה כוללות למשל את האמונה שניתן לקדם
וללמד גם ילדים עם בעיות קשות ומורכבות ,ושתפקיד המורה כולל גם השתתפות
במטלות בעלות אופי סיעודי כמו רחצה ,החלפה וכדומה .בנוסף לכך
הסטודנטיות נחשפות למגוון של אנשי צוות ,לפעילויות ולמצבים שהם הרבה
מעבר להוראה בכיתה עצמה ,כמו למשל אנשי צוות פרה-רפואי ,עובדים
סוציאלים ,מטפלים ואנשי תחזוקה.
בשותפות זו ההתנסות רחבת היקף ומעמיקה .היא כוללת התנסות
בהוראה

בכיתה

והתנסות

בהכנת

תכנית

אישית

(תכנית

השילוב) ובביצועה וכן הוראה בכיתה רגילה שמשולב בה תלמיד עם מוגבלות.
האחריות לתכנון ולביצוע של תכנית השילוב של הילדים מוטלת במלואה על
פרחי ההוראה .הן אלה אשר מתכננות את התכנית האישית ביחד עם המורה
בבית הספר הקולט ,הן המלוות את התלמיד והן המנחות את הפעילות המשותפת
עם התלמידים הקולטים .בד בבד באחריותן לדווח על הפעילות באופן שוטף הן
לצצות בית הספר והן להורי התלמידים .הטלת אחריות זו מובילה לתחושות של
חיוניות ,נחיצות וסיפוק אצל הסטודנטיות.
בין המרואיינים השונים יש הסכמה בנוגע לתרומת השותפות לצוות בית
הספר מעצם הימצאותן של הסטודנטיות .בראיונות הוזכרה האווירה
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המאתגרת הנובעת מעצם נוכחותם של "זרים" במקום; צוינה העובדה
שהסטודנטים מעלים תהיות ושאלות ויש לכך פוטנציאל להוביל לחשיבה
ביקורתית ולרפלקציה של אנשי הצוות; הודגשה פעולת ההדרכה של פרחי
ההוראה כפעילות שמעצימה את המורות בעבודתן ומוסיפה רובד לתפקידן
המקצועי .בוגרות התכנית ופרחי ההוראה הדגישו תחומים ספציפיים שתרמו להם
בשותפות :הפעלת תכנית שילוב ,מודל עבודה המדגיש עבודת צוות וקשר עם
ההורים.
מניתוח התמלילים עולה כי הגורמים המקדמים את השותפות הם:
מנגנונים של שיתוף פעולה;הקצאת משאבים ייעודית מצד כל אחד מן
השותפים; הקמת ועדת היגוי .הגורמים המעכבים הם :העדר תיאום בין המכללה
לבין בית הספר; ציפיות שלא מומשו לכינון קהילה לומדת ולביצוע מחקר משותף;
לחצים חיצוניים.
במהלך שנות קיומה של השותפות פותחו מנגנונים משותפים ,כמו למשל:
שיתוף פעולה בתכנון בין מנהלת בית הספר לבין המד"פית ,מתן משוב
לסטודנטיות וקבלת החלטות בנוגע להתאמת תכנית הלימודים של השיעור
הדידקטי ושל ההתנסות לצרכים המשתנים של התלמידים .הדמויות המרכזיות
ביצירת השיתוף הן מנהלת בית הספר והמד"פית .הן היו בקשר הדוק במהלך
שנת הלימודים ונהגו לקיים בסופה מפגש לתכנון השנה הבאה בהסתמך על
לקחים משנת ההתנסות שהסתיימה ובהתאם למספר הסטודנטיות הצפוי בשנה
שלאחריה.
לפי הצורך שובצו שתי סטודנטיות בכיתת אימון אחת וזאת למרות הקושי שבדבר,
שהרי בכל כיתה לומדים כשמונה תלמידים ועובדים כשלושה מבוגרים (המורה,
מורה-עמיתה וסייעת) .בשונה ממערך התנסות מסורתי אין בשותפות זו משא ומתן
אישי עם כל מורה מאמנת בנפרד בתחילת שנת הלימודים ,אלא בית הספר קולט
את כל קבוצת פרחי ההוראה.
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בית הספר מקצה משאבים מגוונים לתחזוקת השותפות החל בהקצאת
חדר למפגש השיעור הדידקטי וכלה בחומרים לשימוש הסטודנטיות
להכנת עזרי הוראה .הדרכת הסטודנטיות הוגדרה כאחת המשימות המחייבות
את המורות בכיתות ,ולעיתים קרובות הן היו שותפות מלאות במפגשי משוב עם
הסטודנטיות במהלך שנת ההתנסות ובסיומה .הסטודנטיות השתתפו באופן
שוטף בישיבות הצוות השונות המתקיימות בבית הספר.
במכללה נעשו במשך השנים כמה ניסיונות להתאים את תכנית הלימודים ואת
ההתנסות לצרכים המשתנים של בית הספר .וכך בשנים האחרונות ההתנסות
הייתה בעיקרה בכיתות ,בעבודה פרטנית .לאחר מכן הוחלט שהסטודנטיות ילוו
את הילדים בתכנית השילוב .עם הזמן התברר שיום אחד בשבוע של התנסות
כמקובל אינו מספיק ,והוחלט על שני ימי התנסות.
ועדת ההיגוי פעלה במשך תקופה קצרה והתכנסה פעמים ספורות בלבד .בוועדה
היה ייצוג לשני המוסדות ולמשרד החינוך ,והיא מנתה עשרה חברים :מנכ"ל
הארגון ,מנהלת שירותי היום של הארגון ,ראש יחידת המחקר של הארגון ,מנהלת
בית הספר ,מפקחת ארצית נציגת האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך ,המשנה
לראש המכללה ,ראש המסלול לחינוך מיוחד ,המד"פית ,ושתי החוקרות.
היעדרה של ועדת היגוי מן השותפות במשך העשור הראשון של שותפות היא
יוצאת דופן במודלים של שיתופי פעולה אקדמיה-שדה .הקמתה העידה על ניסיון
לשדרג את השותפות .לדעת החוקרות ,ניסיון זה היה תוצאה של מהלכי המחקר
השיחות והראיונות שהתקיימו עם בעלי התפקיד משני המוסדות .ללא ספק
לוועדה היה פוטנציאל לפעול כגורם מסייע ולאפשר להעמיק את השותפות
ולהרחיבה .הוועדה חדלה להתקיים לאחר שנת פעילות אחת.
בורוכובסקי-חדד ,בנצור ,הירט ושחר ( )7000טענו כי קיומם של מבנים ומסגרות
משותפים הוא רכיב הכרחי למימוש עקרונות של שותפות .מצד אחד ,אין רצון
להקים מנגנון או מבנה מסורבל ,אך מצד אחר,ללא מסגרת נאותה של תיאום
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ומעקב קשה מאוד ליישם החלטות ולפתח כיוונים חדשים .קשיים אלו עלולים
להוביל לתחושות החמצה .את היעדרו של מנגנון או של בעל תפקיד האמון
על תיאום ומעקב בשותפות הנחקרת ניתן לראות כגורם מעכב .מנגנון
כזה היה משפר את התקשורת ואת התיאום בין שני הארגונים ,היה מסייע
לקיים מעקב אחרי החלטות ועדת ההיגוי ואף פועל לקידום שיתופי פעולה
נוספים בין הגופים.
גורמים מעכבים נוספים קשורים לקשיים בהקמת קהילה לומדת ובפיתוח
מחקר משותף ,שהם בדרך כלל לב לבה של שותפות מסוג  PDS.למרות מספר
ניסיונות שעשה סגל המכללה ,לא נרשמה הצלחה בשני תחומים אלה .המחקר
המדווח כאן הוא הפעילות המחקרית היחידה שבוצעה.
בין הלחצים החיצוניים ניתן למנות את הקושי הנובע ממספר פרחי
ההוראה בתכנית ואת הקשיים הקשורים לתיאום בין לוח שנת הלימודים
בבית הספר לבין לוח השנה האקדמית במכללה .מספר פרחי ההוראה בכל
שנת לימודים אינו ידוע מראש ,מה שמקשה את ההיערכות של בית הספר .כמו
כן מבנה תכנית הלימודים הוא כזה שההתנסות מתחילה כחודשיים לאחר
התחלת שנת הלימודים ,עובדה המקשה על פרחי ההוראה להשתלב במרקם
החיים של בית הספר .נוסף על כך חוסר ההתאמה בלוח השנה הפריע למהלך
תכנית השילוב שהייתה תחת אחריותן של הסטודנטיות.
מן הגורמים המעכבים שהוזכרו לעיל ניתן להסיק שלא הושקעו
המאמצים הנדרשים לתחזוקת השותפות .עיקר המאמצים הושקעו
בהפעלת ההתנסות בהיבטיה האינסטרומנטליים ולאו דווקא בטיפוח
ההיבטים הרעיוניים והמחויבות ההדדית .החוקרות מצאו שלא התקיים שיח
מתמשך ,השותפות לא טופחה ,ולא נעשו צעדים ממשיים כדי לתחזק אותה .אף
על פי שלשותפות היו מאפיינים ופוטנציאל של שותפות בדומה למודל של בית
ספר להתפתחות מקצועית  (PDS),הלחצים החיצוניים והתפתחותם של אינטרסים
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שונים בכל אחד מן הארגונים הובילו אותה להיות לא יותר מאשר אתר התנסות
בדומה למודלים המסורתיים.

מקור הנתונים:
אבישר ,ג' ווגל ,ג' ( .)7000שותפות רבת-שנים בין מכללה לחינוך לבין בית
ספר לחינוך מיוחד .דפים56, 142-120 .
הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת.
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התנסות מעשית
בתהליך
ההכשרה
להוראה
מודל "הוראה
1
בצמד "
 1הוראה שיתופית

113

ארה"ב
היבטים בתהליך ההכשרה
משלבים

כוחות

להכשרת

המורים

של

המחר:

דוגמאות מן השטח
בשנים האחרונות ,הוראה יעילה נמצאת בלבו של דיון ציבורי יצרי במיוחד
ההולך ומחריף בנושא הרפורמות בחינוך .בתי"ס עומדים בפני ביקורת
דקדקנית של מידת יעילותם בסיוע לתלמידיהם ללמוד.
כמו כן ,התכניות האקדמיות המסורתיות להכשרת מורים החלו סופגות
הרבה אש לנוכח כישלונן בהכנת בוגריהן למציאות הרבגוניות של התלמידים,
בתיה"ס והקהילות אותם הם מיועדים לשרת.
ביקורות אלו דורשות את אימוצה של גישה פדגוגית חדשה הנותנת ביטוי
לשיטות ההוראה בכיתה ולאופן שבו מלמדים את המורים החדשים
בתכניות ההכשרה שלהם.
בתגובה לכך ,מדינות (ארה"ב) מתחילות לשים יותר דגש על יעילות
ההוראה וליישם מערכות חדשות להערכת המורים .מאמצים ברמות
הגבוהות ביותר כגון מיזם ה "Measures of Effective Teaching Project"-של קרן
גייטס ,הושקו על מנת לאסוף מידע על איך נראית הוראה יעילה בבתיה"ס בימינו.
ניסיון קליני מעשי עבור מועמדים להוראה -תצפיות ,התמחויות ושיבוצי
סטודנטים להוראה ארוכים ,אינטנסיביים ותדירים יותר -יהיו חיוניים
עבור הכשרת מורי העתיד לכיתות ובתיה"ס אליהם הם יכנסו בקרוב.
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תקציר זה מספק חזון לאופן בו אוניברסיטאות ובתי"ס יכולים ליצור
שותפויות איתנות המכשירות מורים מתחילים בצורה טובה יותר לכיתות
המחר תוך הענקת ערך לכיתות במערך ה P-12-של היום.
שיתוף פעולה שנועד להעניק ניסיון קליני ענף ,משמש כציר המרכזי של
השותפויות בין אוניברסיטאות לבתי"ס.
חזוננו מתבסס על דוגמאות ספציפיות של שותפויות בתכניות להכשרת
מורים בין בתי"ס ואוניברסיטאות ,שהצלחותיהן נשענות על סדרה של
שבעה גורמים לשותפות יעילה .באמצעות פעולתן בהקשרים שונים ביותר,
שותפויות מצליחות אלו חולקות את המחויבות לעמידה משותפת באתגרים על
מנת לענות על צרכי התלמידים במערך ה P-12-ומורים עתידיים.
תקציר זה פותח בשיתוף עם חברי רשת הלימוד -)TNE( Teachers for New Era
איגוד של  11אוניברסיטאות המכשירות מורים המניעות רפורמות-
ובתיה"ס השותפים שלהן .חזון השותפות היעילה המסופק כאן ,מתבסס על
דוגמאות מן השטח לפיתוחים חדשנות שכבר מופעלים בכמה מן האוניברסיטאות
ובתיה"ס הללו ואחרים ברחבי ארה"ב.
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תועלות הדדיות של שותפויות יעילות
שותפויות בין בתי"ס ואוניברסיטאות בתכניות להכשרת מורים דורשות עבודה
קשה והשקעות מצד סגל האוניברסיטה וצוות המורים שלעתים קרובות ממילא
כורעים תחת נטל המס .יחד עם זאת ,השותפויות המצליחות המתוארות כאן,
ממחישות כי התועלת ההדדית עשויה לגבור על עלויות העבודה
המשותפת.
רשת הלימוד  TNEנוסדה בשנת  7001במטרה לקדם לימוד משותף בקרב מוסדות
להכשרת מורים .מאוחר יותר ,הרשת החלה להתמקד בהתנסות קלינית של
מועמדים ובשילוב פרספקטיבות המבוססות על מערך ה P-12-בלימוד המשותף.
שותפויות יכולות לסייע לבתי"ס ואוניברסיטאות לעמוד בדרישות התקנים
והמודלים החדשים להסמכת תכניות.
בשנת  ,7000שלושה שותפים מרשת ה -TNE-אוניברסיטת אריזונה ,אוניברסיטת
אינדיאנה ואוניברסיטת מונטקלייר -נבחרו לארח את סיורי השטח שהתמקדו
בחידושים בתכניות ההתנסות הקלינית שלהם .הצוותים המבקרים כללו נציגי
אוניברסיטאות ובתי"ס ממערך ה .P-12-כל אחד מאתרי הסיור הציג תצפיות,
דיונים ותובנות ביחס להתנסויות קליניות יעילות מפיהם של מועמדים להוראה,
מורים חדשים ,מורים שותפים ,חברי סגל אקדמי ומנהלים.
הכשרת המורים וחינוך ה P-12-שמים דגש חזק יותר על למידת
התלמידים ,תוך הובלת שינויים בתקני ההוראה בכיתה ומודלים של
תכניות הסמכה .תקנים ומודלי הסמכה חדשים אלו הדורשים הקפדה,
רלוונטיות ומיקוד עצום בלמידת התלמידים -מעניקים הזדמנות לתכניות
להכשרת מורים בבתי"ס ואוניברסיטאות ,לעבוד באופן צמוד יותר
במטרה לעמוד בדרישות של שתי המערכות.
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הכנס הלאומי בנושא שיטות ההוראה הקליניות בנובמבר  ,7000שאב ממה
שנלמד בסיורים אלו .צוותים מ 45-אוניברסיטאות ,בתי"ס ומחוזות ,התכנסו
יחדיו על מנת לחלוק אסטרטגיות חדשניות לשיטות הוראה קליניות.
הצוותים העניקו השקפות מגוונות אודות בניית התנסויות קליניות יעילות
ותיארו כיצד השותפויות ביניהם משנות לטובה הן האוניברסיטאות וכן
את בתיה"ס.
עבור בתיה"ס ,יישום תקני הליבה יחייב את המורים להיות מסוגלים להעביר
הדרכה של חומר מוקפד והצגת כישורים גבוהים .האיגוד הבין מדינתי החדש
להערכה ותמיכה במורה ( )InTASCעדכן את תקני הליבה להוראה שלו במטרה
לקדם את יכולת עמידתם של כל המורים בכל התחשבות בצרכיהם של לומדים
שונים על ידי יישום הידע והכישורים שלהם באמצעות הערכות בונות ומסכמות
יעילות יותר ,ושיתוף פעולה אינטנסיבי יותר .גם מורים ותיקים יכולים להרוויח
ניסיון יקר ערך משיתוף פעולה יעיל ולצמוח מבחינה מקצועית על ידי
חניכה מועמדים להוראה בהתנסויות קליניות שנבנו בקפידה עם
הקולגות מן האוניברסיטה.
עבור התכניות להכשרת מורים ,תקנים חדשים של מועצת ההסמכה
להכשרת מחנכים יעלו את רף ההסכמה תוך התמקדות בנתוני הביצועים
והיענות לצרכי מערך ה .P-12-שותפויות משמעותיות עם בתי"ס מקומיים,
יסיי עו לאוניברסיטאות לעמוד בדרישות על ידי יצירת הזדמנויות לקבלת נתונים
שותפים מן הקולגות בבתיה"ס של מערך ה P-12-לשיפור תכניות ההכשרה
למורים.
בתי"ס ואוניברסיטאות יכולים לענות על הצרכים האחד של השני בזמן
אמת.
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מחלקת החינוך הפדרלית מכירה בהשפעתן של הרפורמות בתחום החינוך שנבעו
מצרכים וידע מקומיים .תכניות להכשרת מורי בתי"ס ואוניברסיטאות
הנמצאות בשותפות איתנה יכולות לפנות האחת לשנייה לקבלת סיוע
מקומי בזמן אמת.
לדוגמא ,בתי"ס זקוקים להזדמנויות לימוד תדירות הנוגעות למטרות או אתגרים
ספציפיים מולם ניצבים המורים .באווירה כלכלית של קיצוצים של תקציבי חינוך
מקומיים או מדינתיים-כאשר הפיתוח והתמיכה המקצועיים לחפיפת מורים חדשים
הם הראשונים של לסבול מקיצוצים אלו בתקציבי החינוך -בתיה"ס זקוקים
לפתרונות פיתוח מקצועי דלי תקציב .בתי"ס מקומיים הנוטלים חלק
בשותפויות איתנות ,יכולים להשתמש במומחיותם של חברי הסגל
האקדמי לשיעורי פיתוח מקצועי -למשל בתחומים כגון קבלת החלטות
על בסיס נתונים ,טכנולוגיית הדרכה או הדרכה דיפרנציאלית בתקציב
קטן או ללא עלות כלל.
בדומה ,האוניברסיטאות זקוקות למורים יעילים מבתי"ס שותפים ,אשר
מוכנים לקבל את מועמדי ההוראה שלהם להצבה קלינית ולשמש
כחונכים אדוקים.
מורים שותפים יכולים לשפר את יעילותם של המועמדים להוראה,
שיתרמו בסופו של יום לבתיה"ס בכך שיהפכו למורים חדשים יעילים
יותר.
העבודה עם בתי"ס מקומיים גם מעניקה לחברי הסגל באוניברסיטה
הבנה טובה יותר של הסביבה בה הסטודנטים שלהם להוראה יעברו את
ההתנסות הקלינית ובסופו של דבר גם יילמדו.
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מורים חדשים עוברים הכנה טובה יותר לעבודה ממשית בכיתה

יצירת שיתופי פעולה עם תכניות להכשרת מורים ,מעניקה למורים
ולמנהיגי בתיה"ס תפקיד בבניית כוח העבודה העתידי שלהם.
מעורבות עמוקה יותר בתכניות להכשרת מורים מאפשרת לבתיה"ס
לשתף את השותפים שלהם באוניברסיטאות בצרכים הספציפיים שלהם
ולסייע בעיצוב התכניות שיכשירו מורים המסוגלים לענות על צרכים אלו.
באופן זה ,בתיה"ס יכולים להגדיל את סיכוייהם לשכור מורים שיהיו
מוכשרים להתמודד עם המציאות הפדגוגית בכיתותיהם.
עבור האוניברסיטאות ,מעורבות מצד ביה"ס באשרור הקורסים ותכניות
ההתנסות הקלינית של המועמדים להוראה ,מעניקה פרספקטיבה שהיא
הכרחית בהכנת המועמדים להוראה לעבודת ההוראה הממשית בכיתות.
מורים חדשים אשר הוכשרו בתכניות שעוצבו על ידי נתונים שהתקבלו
מבתיה"ס השותפים ,יהיו מוכנים בצורה טובה יותר לתפקיד.
מקצועיותם של בוגרים אלו ,בתורה ,תעיב לטובה על התכניות להכשרת מורים
בהן הם למדו.
מספר מבוגרים בכיתה יכולים לשתף פעולה לשמירה על מעורבות
התלמידים בשיעור.
מורים יכולים לנצל את ההזדמנות שבניהול שיעור בנוכחות עוד אדם
מבוגר בכיתה על ידי שילובם בכיתה של מועמדים להוראה כעוזרי מורה.
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הוראה בצמד/הוראה משותפת היא אסטרטגיה יעילה המבוססת על
ראיות ,שבה שני אנשי מקצוע או יותר חולקים את האחריות על קבוצת
תלמידים ועובדים במשותף במטרה להוסיף ערך הדרכתי למאמציהם.
שני מבוגרים העובדים יחד בכיתה ,יכולים לשמור על מעורבות פעילה
מצד התלמידים ולענות על צרכים אינדיבידואליים של מספר רב יותר של
תלמידים על ידי אספקת מטלות אלטרנטיביות והגברת היחס האישי.

שש גישות להוראה בצמד/הוראה משותפת
 .0אחד מורה ,השני צופה :מורה אחד מעביר את השיעור בינתיים שהשני
צופה בתלמידים או במורה השותף במטרה ספציפית.
 .7אחד מלמד ,השני תומך :מורה אחד נוטל את האחריות הראשית
להעברת השיעור בעוד שהמורה השני מסתובב בין התלמידים על מנת
לעזור להם לפי הצורך.
 .0הוראה מקבילה :המורים מעבירים את אותו השיעור בו זמנית לשתי
קבוצות תלמידים נפרדות.
 .1תחנות הוראה :המורים מחלקים את חומר הלימודים ,כאשר כל מורה
מעביר חומר מסוים לקבוצה אחת ולאחר מכן מעביר אותו שוב לקבוצה
השנייה.
 .1הוראה משתנה :מורה אחד נוטל אחריות על קבוצה קטנה בעוד שהשני
מעביר הדרכה לקבוצה הגדולה יותר
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 .0הוראה קבוצתית :שני המורים חולקים אחריות להעברת ההדרכה בו
זמנית לאותה קבוצת התלמידים.
הוראה בצמד/הוראה משותפת מעניקה למורים ותיקים ומועמדים
להוראה ,הזדמנות להתנסות בעולם שיתופי יותר של הוראה.
מורים שותפים יכולים לתכנן ,לארגן ,להעביר ולבחון את ההדרכה
במשותף ,דבר המעניק למועמדים להוראה התנסויות לימודיות
מהותיות בכל טווח פעילויות ההוראה.
מורים שותפים יכולים להישאר מעורבים באופן פעיל בהדרכה באותו
הזמן במקום למסור את הכיתות שלהם להוראה על ידי מורה אחד.
אסטרטגיית ההוראה הספציפית אותה מיישמים ,יכולה להשתנות
בהתאם לאופי השיעור ,צרכי התלמידים ונוחיותם של המורים
השותפים.
העבודה המשותפת מאפשרת לתכניות הכשרה למורים בבתי"ס
ואוניברסיטאות לנצל את נקודות החוזק האחד של השני לטובת שני
השותפים.
תועלות הדדיות אלו יכולות לכלול:


מוכנות טובה יותר לתקנים חדשים ומודלי הסמכה;



מענה מהיר לצרכים מקומיים ספציפיים;



מורים חדשים עם הבנה טובה יותר של מסגרות האחריות
שלהם;



תמיכה מוגברת בכיתות במענה על צרכים פרטניים של
תלמידים.
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על מנת להפיק תועלות אלו ,בתיה"ס והאוניברסיטאות השותפות שלהם
צריכים לשים לב לאופן שבו הם בונים ותומכים בשותפויות שלהם.
שבעת הגורמים החיוניים לשותפות יעילה המוצגים כאן ,מדריכים את
השותפים בדרכים למקסם תועלות אלו.

שבעה גורמים חיוניים לשותפות יעילה

שותפויות בין תכניות להכשרת מורים בבתי"ס ואוניברסיטאות
המעניקות תועלות הדדיות ,נוטות לשגשג בעזרת עבודה קשה
ויצירתיות.

חזונה

של

רשת

TNE

לשותפויות

איתנות

בין

בתי"ס

ואוניברסיטאות ,מתבסס על שבעה גורמים חיוניים לשותפות יעילה ,שנבחרו
בעקבות הסיורים והכינוסים הלאומיים של רשת הלימוד.
שבעת הגורמים החופפים הללו מציגים תמונה של שותפות יעילה במיוחד
המסוגלת לעמוד באתגרים עם הופעתם בדרך למענה על הצרכים האחד של
השני.
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אנו ממחישים את שבעת הגורמים הללו בעזרת דוגמאות של שותפויות
איתנות בין תכניות להכשרת מורים בבתי"ס ואוניברסיטאות ברחבי
ארה"ב:
 .0מחויבויות ברורות ומימון משותף.
 .7חזון משותף של הוראה איכותית ואחריות משותפת להכשרת מורים
איכותיים.
 .0הקדשת זמן בבתיה"ס לחברי הסגל האקדמי.
 .1מיקוד במערך ה P-12-בתכניות להכשרת מורים באוניברסיטאות.
 .1כיבוד הידע המשלים מתחומי המחקר והעבודה המעשית.
 .0הכללת מועמדים להוראה כבעלי מקצוע בקהילות בתיה"ס.
 .2שיתוף פעולה במטרה לשפר תכניות בעזרת נתונים.

מחויבויות ברורות ומימון משותף
תכניות להכשרת מורים ובתי"ס שותפים או מחוזות ,צריכים להיכנס להסכמים
מחייבים המגדירים באופן ברור את מחויבויותיו של כל שותף על מנת להבטיח
הבנה הדדית .השותפויות צריכות להיבנות בצורה כזו ששני הצדדים יהיו
מחויבים לאייש ולממן את פעילויות השותפות ,כגון תמיכה והערכה של
מועמדים להוראה במקומות הצבתם ,אימון מורים שותפים ועיצוב מחדש של
קורסי ההוראה.
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על הסכמים אלו להתפתח משנה לשנה כדי לשקף את צרכיו של כל שותף
בעודם משתנים במהלך הזמן .השותפות צריכה לקבוע לו"ז לבחינתם ועדכונם
של ההסכמים.

מה בתיה"ס יכולים לעשות?
בתיה"ס יכולים להתחייב לקבל מועמדים להוראה שיוצבו אצלם
בהתנסות קלינית ,ולהקציב משאבים לתמיכה במורים המארחים את
המועמדים להוראה בכיתתם .מנהלים יכולים לסייע לגיוס ותמיכה
במורים שותפים -מורים בעלי הידע המקצועי והפדגוגי ,כישורי החניכה
והניסיון הדרושים לעבודה עם המועמדים להוראה -באמצעות תמריצים כגון
מלגות.
"בכל שנה נראה שאנו חוזרים על עקבותינו ומשתנים על סמך הערכות
מן השנה הקודמת .הראינו שאנחנו מקשיבים ומכבדים את מה שאומרים
בעלי העניין".

חבר סגל אקדמימנהלים יכולים להתחייב להעניק למורים שותפים זמן נוסף לביצוע עבודת
החניכה .זמן זה יאפשר למורים שותפים לתמוך במועמדים להוראה ,להשתתף
בפגישות והשתלמויות עם חברי הסגל האקדמי ,ולספק נתונים אודות
התקדמותם בהתנסות של המועמדים להוראה.
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מה האוניברסיטאות יכולות לעשות?
האוניברסיטאות יכולות להתחייב לשימוש בסגל האקדמי שלהן לתמיכה
במועמדים בשטח ,לספק מענה מהיר לצרכי בתיה"ס השותפים ,ולספק
פיתוח מקצועי כשהן מתבקשות לכך .האוניברסיטאות יכולות לארח את
הפגישות בין השותפים ולנצל את גמישותם התקציבית לנגיעות משלימות כגון
לדאוג לכיבוד בפגישות כדי לסייע לשותפות לפעול בצורה חלקה יותר.
בנוסף ,האוניברסיטאות יכולות להתחייב לניצול משאביהן לתמיכה
במורים ובתלמידים בבתיה"ס השותפים :הן יכולות להעניק קורסים
ברמת תואר שני למורים בבתיה"ס השותפים בהנחה ,להעניק או לתרום
מלגות למורים המארחים מועמדים בהתנסות קלינית ,והן יכולות להעניק
גישה לספריות ומרכזי הטכנולוגיה של האוניברסיטה כדי לסייע למורים
להתפתח כאנשי מקצוע.
האוניברסיטאות יכולות לתמוך בתלמידים בבתיה"ס השותפים על ידי
תכנון ועריכת תכניות לשעות אחה"צ -כאשר סטודנטים יספקו כ"א זול
תוך שגם הם בעצמם יפיקו תועלת מן החוויה -ולחלוק משאבים כגון מגרשי
ספורט ללא עלות.
דוגמאות מן השטח


המרכז לפדגוגיה באוניברסיטת מונטקלייר מפקח על היבטים של
הכשרת מורים ,לרבות על הרשת להתחדשות חינוכית .לרשת זו יש
הסכמים רשמיים כתובים עם כל אחד מן ה 00-המחוזות השותפים .מחוזות
שותפים מתחייבים לארח מועמדים של אוניברסיטת מונטקלייר להתנסויות
קליניות עם מורים שותפים יעילים ,בעוד שהאוניברסיטה מספקת פיתוח
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מקצועי לכלל ביה"ס וכן קורסים וסדנאות קיץ למורים ומנהלים .בנוסף,
המחוזות השותפים

מגישה

למתקני

האוניברסיטה כגון

המעבדה

הטכנולוגית המתקדמת של אוניברסיטת מונטקלייר .הפעילויות ממומנות
באמצעות תשלום דמי חבר על ידי המחוזות השותפים וסיוע תקציבי מצד
האוניברסיטה .הרשת מנוהלת על ידי חבר סגל במשרה מלאה של
אוניברסיטת

מונטקלייר.

למידע

נוסף:

http://cehs.montdair.edu/academic/cop/


מורים במערך ה P-12-במספר מחוזות במדינת אינדיאנה משמשים
כחברי סגל קליניים באוניברסיטת אינדיאנה ועובדים במשרה
מלאה כחברי סגל מיוחד במחלקות החינוך של האוניברסיטה
במהלך שנת שבתון .הסכמים כתובים מגדירים את אופן מימונה של
משרה זו ואת תפקידו של חבר הסגל הקליני התורם לאוניברסיטה ולמחוז.
המחוז נושא בעלויות שכרו של חבר הסגל ,בעוד שאוניברסיטת אינדיאנה
משלמת את עלות המחליף בכיתתו של חבר הסגל .חברי סגל קליני
ממלאים תפקיד אקדמי באוניברסיטה אך גם מביאים עמם יתרון של
השקפה מתוך מערכת ה P-12-לשיעורים באוניברסיטה .הם מביאים את
ההשקפה האוניברסיטאית לבתיה"ס בתפקודם כאנשי קשר לבתי"ס
להכשרה מקצועית וכרכזי הכשרה מקצועית למורים .למידע נוסף:

http://www.isumagazine.com/2011/02/ beaver-resets-her-compass/
חזון משותף להוראה איכות ואחריות משותפת להכשרת מורים איכותיים.
חזון ברור ,תמציתי ומונחל בעקביות ,למצוינות של מורים חדשים צריך להיות מובן
ומיושם על ידי שני השותפים.
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החזון צריך להדגיש את העמדות ,הידע והכישורים שמורים מתחילים ירכשו
בהכשרתם .בנוסף ,עליו לשפר את הקבלה לתכנית ,הערכת המועמדים להוראה
והשתלמותם המקצועית של המורים הוותיקים.

מה יכולים לעשות בתיה"ס?
לבתיה"ס צריכה להיות השפעה על הכשרת מורי העתיד שישרתו את
קהילותיהם .המורים והמנהלים מכירים את צרכי בתיה"ס והקהילות שלהם,
ומוטלת עליהם אחריות לסייע בהכשרת המורים הטובים ביותר שניתן שישתלבו
בבתיה"ס שלהם .בתי"ס יכולים להיות שותפים טובים.
הכשרת בעלי מקצוע לבתיה"ס של אריזונה
בשנת  ,4101מכללת מארי לואו פולטון למורים באוניברסיטת אריזונה,
החלה בתהליך של הפיכת תכניתה להכשרת המורים לממוקדת יותר
בהתנסות קלינית ושותפויות איתנות עם בתי"ס ממערך ה.P-12-
דגם חדש זה ,המוכר כ ,iTeachAZ-כולל  010שעות התמחות בכיתה במהלך שני
הסמסטרים הראשונים בתכנית לחינוך יסודי ושנת הוראה מלאה במהלך שני
הסמסטרים האחרונים.
בכל שנה ,בין  71ל 00-מועמדים להוראה בבתיה"ס היסודיים מוצבים בכל אחד
מ 72-מחוזות ה iTeachAZ-השותפים ברחבי אריזונה ,ממרכז פיניקס ועד למחוזות
הכפריים המרוחקים ביותר של המדינה.
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חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת אריזונה משתמשים באמצעים טכנולוגיים
על מנת לשמור על קשר עם המועמדים שלהם ברחבי המדינה.
במהלך ההתמחות בת השנה ,המועמדים להוראה מבלים כארבעה ימים בשבוע
בכיתות  P-8ויום אחד בשיעורי קורס פדגוגיה המועברים בבתיה"ס השותפים.
המועמדים להוראה והמורים השותפים מלמדים במשותף במהלך כל השנה.
המועמדים להוראה מוצבים לעתים קרובות בכיתות בזוגות על מנת לבנות את
תחושת היעילות והאחווה המקצועית ,וכן על מנת לספק לביה"ס סיוע נוסף
בהדרכה.
בנוסף ,מחוזות שותפים משתפים פעולה עם אוניברסיטת אריזונה כדי לסייע
למועמדים להוראה להבין כיצד הם יוערכו כמורים במחוזות המקומיים.
אוניברסיטת אריזונה יישרה קו ביחס לביצוע התצפית על המועמדים להוראה עם
תכנית קידום המורה ( ,)TAPמערכת הערכה המשמשת במספר מחוזות שותפים
להערכת המורים.
 TAPמזהה  07אינדיקטורים הדרכתיים שניתנים להערכה בזמן התצפיות בכיתה.
התכניות להכשרת מורים של אוניברסיטת אריזונה עושות שימוש בגרסה מותאמת
של  TAPהמדגישה שמונה מתוך האינדיקטורים הללו שהמועמדים להוראה
אמורים להדגים בשלב זה של ההכשרה.

למידע נוסףhttp://education.asu.edu/content/iteachaz :
בהיותם פתוחים ביחס לצרכיהם עם הקולגות שלהם מן האוניברסיטה כדי לסייע
לבנות חזון הוראה משותף ,מנהלי מחוזות ובתי"ס יכולים להנחיל חזון זה בעקביות
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למורים שלהם להשגת תמיכה בחזון זה מצדם .המנהלים יכולים לבחור מורים
שותפים שביטאו מחויבות לחזון משותף זה של הוראה.

"אנו חולקים פילוסופיה חינוכית משותפת"

מורה שותףמורים וחברי סגל אקדמי צריכים להסכים על אופן הערכת המועמדים להוראה
באמצעות פרוטוקולים אחידים .פרוטוקולים אלו צריכים להיות מותאמים
להערכות המורים המחוזיות כדי להכין את המועמדים להערכות מקצועיות
מאוחרות יותר של שיטות ההוראה שלהם.

מה יכולות האוניברסיטאות לעשות?
האוניברסיטאות מוכרחות לשמור על אפיקי תקשורת פתוחים עם בתיה"ס
השותפים שלהן .האוניברסיטאות יכולות לנהל את תשתית השותפות -לרבות
פגישות סדירות ,אימון ופיתוח מקצועי ,והפצת ידע -המעניק הזדמנויות להפקת
נתוני  P-12לפיתוח חזונם המשותף .חברים שונים בקהילה האקדמית ,לרבות חברי
סגל מתחומי החינוך ,האומנויות והמדעים ,חברי סגל קליני ומועמדים להוראה,
צריכים לקבל הזדמנויות לעיצוב החזון המשותף של ההוראה האיכותית.
האוניברסיטאות צריכות לבנות חזון זה ביחס לאופן שבו הן בוחרות מועמדים
לקבלה ,קובעות את חומר הלימודים ,ולאופן בו מתבצעת הערכת המועמדים
במהלך ההתנסויות הקליניות שלהם .תקני הקבלה ,הסילבוסים ,וכלי הערכה
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לתצפיות כיתתיות צריכים לשקף את העמדות ,הידע והכישורים המתוארים בחזון
ההוראה האיכותית המשותף .האוניברסיטאות גם יכולות להעניק השתלמויות
למורים שותפים שמותאמות לחזון המשותף.

דוגמאות מן השטח


כאשר חברי סגל אקדמי ומנהלים באוניברסיטת מינסוטה ,מנקאטו,
החלו לבדוק כיצד התכניות שלהם מכשירות את המורים ,אחד מן הצעדים
הראשונים היה כינוס סדרת קבוצות מיקוד מבתיה"ס השותפים ששאלה,
"מה הופך מועמד להוראה ליעיל?" תשובותיהם של בתיה"ס השותפים
סייעו במינוי מספר צוותי לימוד מקצועיים ,כאשר כל אחד מהם נפגש
באופן קבוע במאמץ לזהות סימני היכר של יעילות המועמדים להוראה
בתחום ספציפיים כגון דיפרנציאציה ,הערכה ,הוראה משותפת ובריאות
נפשית .ועדות אלו כוללות חברי סגל מתחום החינוך של אוניברסיטת
מינסוטה ומורים ממערך ה .P-12-פגישות שבעבר היו מכונסות פעמיים
שלוש

בשנה,

כיום

מתקיימות

מדי

חודש.

למידע

נוסף:

http://ed.mnsu.edu/


מחוז בתיה"ס סיילם-קייזר באורגון ,עובד עם אוניברסיטת קורבן,
אוניברסיטת מערב-קורבן ,ואוניברסיטת וילמט בניסיון לשנות את
אופי הכשרתם הקלינית של מורים בתכניות השונות בכל שלושת
האוניברסיטאות .באמצעות העבודה עם תקני  ,InTASCהשותפות יצרה
ואימצה כלים אחידים להערכת מורים המותאם לטופסי ההערכה בהם
משתמשים המורים והמנהלים במחוזות .משמעותה של התאמה זו היא
שמורים ,ומועמדים להוראה משתמשים באותה השפה על מנת לחזק את
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הרעיונות המשותפים בנוגע למצוינות בהוראה ובכיתה .למידע נוסף:

http://www.ode.state.or.us/wma/ teachlearn/educatoreffectiveness/sklegends-teacher-rubric.pdf



בניו-ג'רזי ,אוניברסיטת מינסוטה ו 11-מחוזות ברשת להתחדשות
חינוכית של אוניברסיטת מינסוטה יוצרים את "דיוקן המורה".
הדיוקן מורכב מ 07-הצהרות המייצגות את חזונה החינוכי של השותפות.
הוא נכתב במשותף על ידי חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה
ובתיה"ס השותפים .הדיוקן מתאר בוגרי הוראה אידאליים ומציג התחדשות
מתמשכת של התכנית להשגת אידאל זה.

למידע נוסף http://www.montclair.edu/ cehs/academics/centers-and-
institutes/cop/ about/portrait-teacher/

השקעת זמן בבתיה"ס לחברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה
חברי סגל אקדמי וקליני באוניברסיטאות צריכים להבין את צרכי
התלמידים והמורים בבתיה"ס השותפים .חברי הסגל האקדמי המכירים
את הצרכים הייחודיים של בתיה"ס השותפים שלהם ,מצוידים בצורה טובה
יותר לתמיכה והערכת המועמדים להוראה אשר עשויים להיות מועסקים
על ידי בתי"ס אלו בתום הכשרתם.
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מורים ומנהלים המנהלים קשר אישי תדיר עם חבריהם מן האוניברסיטה,
מקבלים יותר הזדמנויות לבנות מערכות יחסים ,לשתף את חברי הסגל
בצרכים שלהם ולהבין את מטרות האוניברסיטה בהכשרת המורים .בסופו
של יום ,המועמדים להוראה אשר הוכשרו על ידי סגל אקדמי הנהנים
מהכרה אינטימית של צרכי בתיה"ס ,ייהנו מקונטקסט טוב יותר להבנת
הרקע האינטלקטואלי ,החברתי והאישי של תלמידיהם .המועמדים צריכים
להיכנס להתנסויות קליניות עם הכרה מתאימה של משאבי ביה"ס ומשאבי
הקהילה לטובת התלמידים הזקוקים להם.
מה יכולים בתיה"ס לעשות?
בתיה"ס צריכים להשתתף עם חברי הסגל האקדמי והקליני מן
האוניברסיטאות השותפות שלהם במאמצי השיפור הבית-ספרי הכולל.
אנשי קשר ייעודיים באוניברסיטה צריכים להיות מוזמנים לתרום לתכניות
שיפור בתיה"ס וליישום אסטרטגיות ברמת ביה"ס .באופן זה ,אנשי הקשר
של האוניברסיטה יוכלו להכין את מועמדיהם להוראה להתנסויות
הקליניות בקונטקסט מסוים בצורה טובה יותר.
מורים שותפים ומנהיגי בתיה"ס יכולים לשתף פעולה עם האוניברסיטאות
השותפות במאמץ ליצור מבנה יעיל של תמיכה במועמדים להוראה
במקומות ההתנסות הקלינית .המועמדים להוראה צריכים לבל תמיכה
ומשוב קוהרנטיים משני צדיה של שותפות זו .משוב בזמן אמת ממורים
שותפים ומפגשים רפלקטיביים המאורגנים על ידי חסרי הסגל האקדמי
בבתיה"ס ,צריכים גם הם להוות חלק ממבנה זה.
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מה יכולות האוניברסיטאות לעשות?
ראשית כל ,חברי הסגל האקדמי והקליני צריכים להשקיע זמן ניכר
בבתיה"ס השותפים ,תמיכה במועמדים להוראה ,ביצוע מחקר ,ותרומה
למאמצי השיפור הבית-ספרי .האוניברסיטאות יכולות להאציל סמכויות
לעבודה עם בתי"ס ומחוזות ספציפיים על חברי סגל אינדיבידואליים
ולהכניס עבודה זו להגדרת והערכת התפקיד שלהם.
"המפתח הוא תקשורת תדירה וסדירה .המעגל אינו יכול להישבר .ככה
בונים אמון ,וללא אמון-זה לא יכול לעבוד".

מנהל בתי"ס יסודיבכפוף למדיניות הקידום והקביעות של אוניברסיטאות רבות,
העבודה בבתי"ס מקומיים מוגדרת כשירות לקהילה ואינה תורמת
לקביעות כמו מחקר והוראה .חברי סגל אקדמי באוניברסיטאות
צריכים להיות מתוגמלים על עבודתם עם בתי"ס מקומיים .ככל
ששירות בבתי"ס מקומיים לא יסייע לחברי סגל אקדמי לקבל קביעות או
קידום ,צריך יהיה לעודד את חברי הסגל לערוך את המחקר שלהם
בבתי"ס מקומיים ולהעביר קורסים בשטח ,בבתיה"ס השותפים.
בנוסף ,האוניברסיטאות צריכות לגייס ולשמור על חברי סגל קליני
מיומנים -בעלי שנים של ניסיון ב ,P-12-שתחום האחריות המרכזי
שלהם הוא נוכחות בבתיה"ס השותפים לצורך העברת הדרכה,
ביצוע פיקוח והענקת תמיכה למועמדים להוראה .חברי סגל קליני
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צריכים להפוך לחברים בקהילת בתיה"ס והאוניברסיטאות ולפעול לגישור
בין השניים.
המועמדים להוראה מוצבים בכל בי"ס לשנת ההתמחות שלהם.
צוות מקומי המורכב ממרצה אוניברסיטה ורכז המוצב בביה"ס ,מסייעים
למועמד להוראה לבחון בצורה ביקורתית את שיטות ההוראה שלו ולהציב
מטרות להתפתחות מתמשכת בעזרת חניכה אינטנסיבית וסמינר שבועי.
בנוסף ,הצוות המקומי תומך בלימוד מקצועי למורים שותפים ומחנכים
אחרים בביה"ס.
למידע נוסף:

http://www.ucdenver.edu/academics/ colleges/SchoolOfEducation/Com
munity/ ProfessionalDevelopmentSchools
אוניברסיטת אינדיאנה מחויבת ללמידה התנסותית ומעורבות בקהילה.
בעזרת תמיכה מנשיא האוניברסיטה וראש המכללה ,מכללת באי לחינוך הצליחה
לשפר את מדיניות הקידום והקביעות כך שיושם בה דגש חזק הרבה יותר על סיוע
ומעורבות בבתיה"ס השותפים.

למידע נוסףhttp:// coe.indstate.edu/congress/BCOE_RPT.pdf :
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השפעת מערך ה P-12-בתכניות אוניברסיטאיות להכשרת מורים.
התכניות להכשרת מורים צריכים להכשיר מועמדים להוראה העונים לצרכים של
בתיה"ס הסובבים אותם ,ויתכן כי הדרך הטובה ביותר לזהות צרכים אלו היא
פשוט לשאול .בתי"ס הנמצאים בשותפות איתנה עם אוניברסיטאות
צריכים ליהנות מהשפעה משמעותית על עיצוב הקורסים וההתנסויות
הקליניות המוצעות בתכניות להכשרת מורים.

דוגמאות מן השטח


במטרו דנוור 11 ,בתי"ס להכשרה מקצועית ברשת הפיתוח
המקצועי של אוניברסיטת קולורדו בדנוור ,מארחים מועמדים
להוראה בסדרה של התמחויות .מחזורים .01-04
שותפויות איתנות יכולות להוביל לשיפור תכנית הלימודים
האוניברסיטאית תוך שימת דגש על ידע וכישורים שזוהו במדויק
על ידי מורים ומנהלים בבתיה"ס השותפים .המשוב שהתקבל
מבתיה"ס השותפים הניע מספר תכניות להכשרת מורים להעניק התנסויות
קליניות יותר ארוכות ,אינטנסיביות ושיתופיות למועמדים להוראה ,ולעתים
התנסויות קליניות מרובות במהלך תכנית ההכשרה.

מה יכולים בתיה"ס לעשות?
מורים ומנהלים יכולים לשמש כאדריכלים פעילים בהרכבתם המשותפת
של ההתנסויות הקלינית וקורסים אוניברסיטאיים למועמדים להוראה.
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הם חייבים להשמיע את קולם ביחס לסוג העבודה שיבצעו המועמדים להוראה
בכיתותיהם לטובת ביה"ס והתלמידים ,וסוג העבודה שלא יעשו .המורים
והמנהלים צריכים לבחון מהו הידע והכישורים הדרושים למועמדים
להוראה על מנת להוסיף ערך לכיתותיהם ולחלוק את מחשבותיהם עם
האוניברסיטאות השותפות כדי להבטיח את קבלת הסיוע הנדרש.
דעתו של ביה"ס היא חשבוה בהרכבת תכניות הלימודים שיסייעו להכשיר
מועמדים להוראה להתנסויות הקליניות .בנוסף ,בתיה"ס יכולים לסייע בעיצוב
תכניות ההכשרה האוניברסיטאיות וליישם התנסויות קליניות מרובות למועמדים
להוראה ,דבר אשר יאריך את משך הזמן ויעלה את רמת האחריות החל מתחילת
הכשרתו של המורה ועד לסיום לימודיו .בתמורה להזדמנויות להשפיע על תכניות
הלימודים האוניברסיטאיות ותכניות ההתנסות הקלינית ,בתיה"ס צריכים לתת
עדיפות לאוניברסיטאות שותפות ביחס לקבלת המועמדים להתנסויות קליניות.
מה יכולות האוניברסיטאות לעשות?
חברי הסגל האקדמי צריכים לאזן את הפרספקטיבות השכלתניות שלהם
עם ידע מן השטח ולבנות את הקורסים בצורה שתשקף את שני מקורות
הידע .חברי סגל אקדמי צריכים לקבל את העובדה שתכנית הלימודים שלהם
עשויה להשתנות משנה לשנה כדי ליישם את לקחי המשוב המתמשך המתקבל
ממורים שותפים ביחס לדרישותיהם מן המועמדים להוראה.
מנהיגות האוניברסיטה חייבת להיות מוכנה להכניס שינויים בלו"ז
השיעורים ובניקוד כדי לאפשר למועמדים להוראה לבלות יותר זמן
בבתיה"ס להתנסויות קליניות ממשוכות ואינטנסיביות יותר.
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מנהיגים

וחברי

סגל

אקדמי

מן

המכללות

לחינוך,

לאומנויות

ומדעים

באוניברסיטאות ,צריכים לגשר על פערים כדי לפתור בעיות לוגיסטיות שעלולות
לגרוע מזמן נוכחותם של המועמדים בבתיה"ס.
"אנו נשארים מעודכנים באוניברסיטה .אנשי החינוך העל יסודי שלנו דואגים
שנהיה עמוק בעניינים".

תמיכה במורי בתי"ס יסודיים עתידיים בבתיה"ס של אינדיאנה
מכללת באי לחינוך  ISU’s Bayh College of Educationשל אוניברסיטת אינדיאנה
מפתחת אסטרטגיות ומערכות יחסים ברות קיימא ברחבי הקמפוס והקהילה על
מנת לספק התנסות קלינית מוקדמת ומתמשכת למועמדיה .שותפות הפיתוח
המקצועי לבתי"ס שנוסדה בשנת  ,0994מהווה מאמץ משותף בין
אוניברסיטת אינדיאנה ו 01-בתי"ס יסודיים ותיכוניים אזוריים במאמץ
לשפר את ההכשרה למורים .שיחות בין קולגות מבתיה"ס והאוניברסיטה
מקדמות שינויים באופן בו אוניברסיטת אינדיאנה משקיעה בהתנסויות
הלמידה הקלינית של מועמדיה.
המועמדים להוראה מתחילים את ההתנסות הקלינית שלהם עם השתלמויות
בארגונים קהילתיים והעברת שיעורים לאחר שעות הלימודים .עבודת שטח
המובנית בתכנית הלימודים מגדילה עם הזמן את האחריות ,ומסתיימת
בהתאקלמות אינטנסיבית בסמסטר שלפני ההוראה במשרה מלאה .למועמדים
להוראה בבתי"ס יסודיים ובחינוך המיוחד ,התאקלמות זו מתבצעת על ידי תכנית
"מורי העתיד לקידום הלמידה" (.)TOTAL
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בתכנית  ,TOTALהמועמדים משתתפים בכל יום בשיעורי שיטות תוכן
במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר.
לאחר מכן ,המועמדים מוצבים בבתיה"ס השותפים לצד מורים ותיקים
למשך שלושה ימים בשבוע תוך שהם משתתפים בשיעורים באוניברסיטת
אינדיאנה יום אחד בשבוע.
בכיתות ,מתמחי  TOTALצופים ומסייעים למורים המפקחים בטרם הם
עוברים בהדרגה להוראה בצמד/הוראה משותפת דרך הדרכה לקבוצות
קטנות ולבסוף עוברים ללמד מספר שיעורים לבדם.
מורים שותפים ומפקחים מאוניברסיטת אינדיאנה מספקים משוב למתמחי TOTAL
במהלך ההתמחות.
מורים ותיקים עוברים הכשרה באוניברסיטת אינדיאנה בנושא ההוראה
בצמד/ההוראה המשותפת ולומדים כיצד לתמוך במועמדים להוראה של
אוניברסיטת אינדיאנה.
בתמורה ,המורים השותפים מקבלים מלגה בסכום של  $411הממומנת
במשותף על ידי אוניברסיטת אינדיאנה והמחוז בנוסף להזדמנויות
לשיעורי פיתוח מקצועי באוניברסיטת אינדיאנה.

למידע נוסףhttp://coe.indstate.edu/eese/ :
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דוגמאות מן השטח


בסוף שנת  ,4101אוניברסיטת מינסוטה השיקה מודל לתכנית
לימודים חדשה למועמדים להוראה ,המורכבת סביב ליבה של
שיטות הוראה עם התאמה משופרת בין התנסויות שטח לעבודה
האקדמית.
שמונה ועדות -כאשר כל אחת מורכבת מנציגים ממחוזות קרובים כגון
מחוז בתיה"ס הציבוריים של מיניאפוליס ,בתיה"ס המרכזיים של
ברוקלין ,ובתיה"ס הציבוריים של סנט פול -עיצבו קורסים חדשים
ומשודרגים

שמשלבים

בין

לימודי

המועמדים

באוניברסיטה

לבין

ההתנסויות בבתיה"ס .למידע נוסףhttp://blog.lib.umn.edu/cehd/teri/ :


באוניברסיטת אריזונה ,רפורמות המשפיעות על מערך הP-12-
משולבות גם בתכנית להכשרת המורים .חברי הסגל האקדמי עיצבו
מחדש מספר קורסים לשיטות תוכן באוניברסיטה על מנת להתאים אותם
לתקני הליבה .חברי הסגל של האוניברסיטה מתחום המדעים מסייעים
לוודא כי מורים עתידיים בתיכונים יהיו מוכנים לעמוד ברף המקצועיות
והרלוונטיות הגבוה הנדרש בתקנים החדשים.
למידע נוסף:

http://education.asu.edu/ programs/secondary-education-bae


בדרום דקוטה ,אוניברסיטת דרום דקוטה נענתה לבקשות שותפיה
כגון מחוז בתיה"ס של סיוקס פולס על ידי מעבר מהתנסות קלינית
בת סמסטר אחד להתנסות שנמשכת לאורך כל שנת הלימודים.
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תכנית קלינית זו שהוקשה עם סדרת מועמדים להוראה בבתי"ס יסודיים
בשנת הלימודים של  ,7007-7000תהפוך למנדטורית בקרב כל המועמדים
להוראה של אוניברסיטת דרום דקוטה עד .7000
למידע נוסף:

about-usd/upload/Education-Argus-Article-Dec-

http://www.usd.edu/
22-2011.pdf

כיבוד הידע המשלים מן המחקר והשטח
חברי סגל אקדמי ,סגל מורי  ,P-12מועמדים להוראה ותלמידים צריכים
לכבד האחד את מקורות הידע הייחודיים של השני ולבנות יחדיו ידע חדש.
ידע ממחקר אקדמי באוניברסיטאות הוא חשוב ,אך אינו מהווה את המשאב היחיד
להכשרת מועמדים מצוינים להוראה .במודל זה ,המורים השותפים מתפקדים
לא פחות כחונכים של המורים מאשר חברי הסגל האקדמי .ההבנות
שהופקו בהתנסויות בכיתה ובקהילה ,צריכות להיתפס כמקורות קבילים
ומוערכים של ידע ביחס להכשרת מורים עתידיים.


מורים שותפים



חברי סגל אקדמי



סוגי תמיכה אחרים בביה"ס

בנוסף ,השותפים צריכים לבסס פעילויות המסייעות לקולגות באוניברסיטאות
ובתיה"ס ללמוד יותר האחד מחברו ,ולבנות ידע חדש במשותף בעודם מחנכים
מועמדים להוראה .מחקר פעולה יכול להוות אפיק לשילוב המחקר עם ידע מן
השטח.
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מורים שותפים הם גם מחנכי מורים
מה יכולים בתיה"ס לעשות?
בתיה"ס יכולים לספק מקום ואת זמנם של המורים המומחים שלהם לחברי
הסגלים האקדמיים והמועמדים להוראה .הם יכולים לארח תצפיות כיתתיות
ופורומים לדיון בתצפיות אלו ככלי חינוכי לכל המעורבים.
מנהלי בתיה"ס יכולים להעניק שיעורים אוניברסיטאיים בשטח ולאפשר למורים
שלהם להשתתף בהדרכות משותפות כמרצים אורחים .הדבר גם מספק הזדמנות
לימודית רבת ערך למורים שמתאפשר להם לשמש כחונכים ולחלוק מניסיונם.
בתי"ס ומנהלים יכולים להעניק הזדמנויות למורים שלהם להשתתף במחקרי
פעולה .הם יכולים לסייע למורים למועמדים להוראה לזהות תחומי מחקר
ויישומים פוריים למחקר שלהם לטובת העבודה בכיתות.
תמיכה אוניברסיטאית נוספת
מה יכולות האוניברסיטאות לעשות?
חברי הסגל האקדמי יכולים לעצב וללמד במשותף שיעורים בשיטות עם מורים
שותפים השמים דגש על ערך הידע הנלמד מן העבודה בשטח .האוניברסיטאות
יכולות להעביר מספר קורסים לתוך בתי"ס מקומיים וארגונים קהילתיים.

"חברי הסגל האקדמי אינם בעלי מונופול על ידע .אנו חייבים להכיר בכך
שמורים שותפים יודעים מה הם עושים".
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דיקן מכללה לחינוךהאוניברסיטאות יכולות להפיק מחקר פעולה במהלך הקורסים וההתנסויות
הקליניות ,המעודד את המועמדים להוראה ליישם ידע אקדמי לעבודה בשטח
ולהיפך .הם יכולים לתמוך במועמדים שלהם בתרגום המידע ממחקר הפעולה
להדרכה איכותית יותר.

דוגמאות מן השטח
בסיאטל וסביבתה ,בתי"ס יוצרים שותפויות עם אוניברסיטת וושינגטון
על מנת להעניק שיעורי שיטות תוכן בשטח בבתיה"ס .מורים ממערך הP--
 12מלמדים שיעורים אלו במשותף עם מדריכים מן האוניברסיטה בכיתות שלהם
בבתיה"ס הציבוריים .המועמדים להוראה צופים במורים השותפים שעה שהם
מיישמים את אותן טכניקות ההדרכה בכיתותיהם ,אותן המועמדים לומדים
באוניברסיטה .המועמדים מתרגלים הוראה בקבוצות משלהם ועוברים משוב
קפדני על ידי עמיתיהם.

למידע נוסףhttp://education.washington.edu/areas/tep/ :


המועמדים להוראה של אוניברסיטת דייטון נפגשים בDayton Early -
 )DECA( College Academyלקורס שיטות מדעי החברה ,היכן שהם עובדים
עם מורים להכין שיעורים ולבדוק את עבודות התלמידים .המועמדים
להוראה זוכים לצפות במורים מעבירים שיעורים שהם סייעו לפתח ,ולקבל
משוב על עבודתם ממורי ה DECA-ומדריכי האוניברסיטה .מורי הDECA-
והמועמדים להוראה של אוניברסיטת דייטון גם מבצעים יחד סבבים
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קליניים ,בהם תצפיות בלתי ממושבות בכיתות משמשות כבסיס ללמידתם
המשותפת של שני השותפים.

למידע נוסףhttp://www.udayton.edu/education/_ :

שילוב מועמדים להוראה כבעלי מקצוע בקהילות בתיה"ס
המחקר מראה כי מורים הם מרוצים יותר כאשר הם מקבלים הזדמנויות
רבות לשתף פעולה עם קולגות.
האוניברסיטאות צריכות להכין את מועמדיהן לאופי הוראה שיתופי יותר
לבתיה"ס של המחר.
המועמדים להוראה מוכרחים להתכונן לעבוד כעמיתים (קולגות) מקצועיים
בכיתות ובקהילות לימוד מקצועיות.
שיתוף פעולה בין המורה הוותיק למועמד להוראה בתכנון ,הדרכה,
הערכה והפקת לקחים מהווה דרך לתרגל שיתוף פעולה זה.
הוראה בצמד/הוראה משותפת במהלך ההתנסות הקלינית מסייעת הן
למורים הוותיקים וכן למועמדים להוראה לפתח אחוות צוות ,גמישות
ורספונסיביות בהוראה שלהם ולשפר את יכולותיהם לגוון את תפקידם
ההדרכתי.
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הוראה בצמד/הוראה משותפת מעניקה למועמדים להוראה תמיכה שעה
שהם לומדים לתרגם את הידע שלהם לתכנון והעברת הדגרה וניהול
הכיתה.
הוראה בצמד/הוראה משותפת גם יכולה לסייע למורים לשפר וללטש את
שיטות ההדרכה שלהם עצמם באמצעות שיחות כנות המתמקדות
בלמידת התלמידים עם מועמדי ההוראה שלהם.
קהילות לימוד מקצועי גדולות יותר בביה"ס מעניקות הזדמנויות לשיתוף פעולה
כאשר בעלי מקצוע מתנהלים תוך הפקת לקחים ופתרון בעיות משותף.
המורים והמועמדים להוראה נפגשים לדון בדוגמאות לעבודות תלמידים או
בנושאי לימוד משותפים ,ואז מיישמים את מה שדנו בו ,מגבירים את האחווה
המקצועית ומכינים מורים חדשים לתפקיד כחברים בקהילת הלימוד.

מה יכולים בתיה"ס לעשות?
מנהלי בתי"ס יכולים לקבל את מודל ההוראה בצמד/ההוראה המשותפת
ולקדם את יתרונותיו בקהילת ביה"ס.
המורים יכולים לבנות את שיתוף הפעולה המקצועי למועמדים על ידי שיתופם
בתכנון ,תצפיות והדרכות משותפות ,ועל ידי הענקת משוב המאפשר למועמדים
לשפר וללטש את שיטות ההוראה שלהם.
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מורים שותפים יכולים לשאוף לשפר את שיטות ההוראה שלהם עצמם
באמצעות שיתוף הפעולה עם המועמדים להוראה וקולגות אחרים
בביה"ס.
בתיה"ס יכולים גם לספק יותר הזדמנויות לשיתוף פעולה מקצועי על ידי
ארגון קהילות לימוד מקצועיות ,הקצאת זמן לפעילותן ותמיכה בתרבות
הלמידה המשותפת בביה"ס.
קהילות לימוד מקצועיות אלו צריכות לכלול מועמדים להוראה כדי לסייע
בשילובם בקהילות בתיה"ס ולהנחיל את ערך שיתוף הפעולה בלמידה מקצועית.
בתיה"ס יכולים לשלב מועמדים להוראה בסביבת ביה"ס על ידי הכללתם
בפעילויות ביה"ס מחוץ לשעות הלימוד ,כגון תכניות אחה"צ ,אספות הורים
ואירועים אחרים.

מה יכולות האוניברסיטאות לעשות?
האוניברסיטאות יכולות לספק מתרגלים ייעודיים למודל הוראה
בצמד/הוראה משותפת ושיטות הוראה משותפת ספציפיות עבור
מועמדים להוראה ומורים שותפים.
תרגולים אלו צריכים להכין את המועמדים ואת המורים השותפים לשיתוף פעולה
בתכנון והעברת חומר אקדמי בפורמטים מגוונים ,ולעריכת תצפיות והפקת לקחים
בשיתוף עם קולגות.
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האוניברסיטאות יכולות לתעד ולשתף בתגובות המועמדים ,המורים והמנהלים
ביחס להוראה בצמד/הוראה משותפת והשפעתה על ההוראה בכיתה ולמידת
התלמידים.

תקן זהב להכשרת מורים בניוארק
תכנית ניוארק-מונטקלייר להכשרת מורים לבתי"ס עירוניים ,הממומנת
בחלקה על ידי מענק של  $1.1מיליון של משרד החינוך האמריקאי,
מתבססת על שותפות חזקה בת עשרות שנים בין בתיה"ס הציבוריים של
ניוארק לבין אוניברסיטת מונטקלייר.
מנהיגות ופעילות יומי ומית של תכנית ההכשרה במשרה מלאה ,משתפת בה את
חברי הסגל האקדמי של מונטקלייר ,מורים חונכים ומנהלי בי"ס .המורים החונכים
רשאים להירשם בחינם לקורס של שלוש נקודות זכות ברמת תואר שני
באוניברסיטת מונטקלייר.
הסטדונטים הבוגרים שנרשמו לתכנית נבחרים בקפידה בהליך המעניק
לאוניברסיטה ולמחוז כוח הצבעה שווה בהחלטות הקבלה .התהליך המשותף
מיועד לחלוק כבוד לא רק לצורך של המחוז במורים טובים ,אלא לצורך שלו
במורים מצוינים ומחויבים ,שיבקשו להישאר בחינוך העירוני.
המועמדים מתחייבים לשלוש שנות הוראה בבתיה"ס הציבוריים של
ניוארק לאחר השלמת התכנית.

136

המועמדים מצוותים למורים חונכים מנוסים שנבחרים בקפידה להוראה
משותפת במהלך יום הלימודים ,ומשתתפים בשיעורים באוניברסיטת
מונטקלייר בתוך בתיה"ס בשעות אחה"צ.
מנהלי ביה"ס משחררים מורים חונכים מסוימים מתפקידיהם האחרים על
מנת שיוכלו להתמקד בשיתוף פעולה עם המועמד להוראה של
אוניברסיטת מונטקלייר.
תכנית הלימודים משתנה באופן מתמיד על סמך המשוב והצרכים של המועמדים,
ועל סמך מה שחברי הסגל של אוניברסיטת מונטקלייר והמורים השותפים
חושבים שהמועמדים צריכים לדעת .במהלך תקופות הקיץ ,המועמדים מתמחים
בארגונים קהילתיים.

למידע נוסףhttp://www. montclair. edu/cehs/academics/cop/nmutr/ :
בנוסף ,האוניברסיטאות יכולות לסייע בהכנת המועמדים להוראה
לקהילות הלימוד המקצועיות על ידי תכנון ההשתתפות במהלך
השיעורים.
חברי הסגל האקדמי יכולים לספק פרוטוקולים למועמדים להוראה לפעול על
פיהם בזמן הדיון על דוגמאות של עבודות של תלמידים או חומר לימודים ,ולסייע
למועמדים לתרגל את תהליך שיתוף הפעולה עם קולגות מקצועיים.
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דוגמאות מן השטח
תקנה מדינתית חדשה של מדינת קנטקי מחייבת את המועמדים להוראה
להתנסות בהוראה בצמד/בהוראה משותפת כחלק מההתנסות הכוללת
בהוראה.
בתי"ס ואוניברסיטאות התחילו ליישם יחדיו תקנה זו בשנת הלימודים ,7000-7001
אך התכנון והתרגול המשותף החלו עוד לפני כן.
בעזרת התמיכה ממועצת מדינת קנטקי לחינוך על יסודי ,חברי הסגל
האקדמי של אוניברסיטת מערב קנטקי וחברי סגל מורים מבתיה"ס
השותפים מפתחים ומתרגלים ביחד תכניות ליישום המיזם המשותף.
מורים להוראה ברחבי המדינה ישתפו מידע אודות השותפויות שלהם
בהוראה משותפת באתר אינטרנט שמארחת אגודת קנטקי למכללות
להכשרת מורים.

למידע נוסףhttp://kytech.ky.gov/ TEK_final_report_draft.pdf :וh -
ttp://www.lrc.ky.gov/kar/016/005/040.h tm
"זה מועיל שיש מסביבך מודלים חיוביים לחיקוי .יש אנשים החוששים לעמוד
למבחן אך אנו מרגישים שהוראה בצמד/הוראה משותפת  -עוזרת מאד.
גילינו שהכנסת מבוגר נוסף לכיתה אכן מביאה לשיפור".
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מנהל בי"ס תיכון

באוניברסיטת אריזונה ,מועמדים להוראה יוצרים קהילות לימוד
מקצועיות בצוותים המחולקים לפי כיתות (כלומר א'-ו' ז'-י"ב וכ"ו).
המועמדים להוראה מביאים עבודות של תלמידים ,מתמקדים בהערכת
התלמידים וממשבים האחד את השני.
בקורסי הלימודים ,חברי הסגל האקדמי מסייעים למועמדים להוראה
בהכנה להשתתפות בקהילות הלימוד המקצועיות באמצעות שיעורים
המתמקדים

והערכות.

בראיות

למידע

נוסף:

http://www.lrc.ky.gov/kar/016/005/04http://pp.mspnet. org/index.cfm
/19917


בבתיה"ס

הציבוריים

של

בלומינגטון,

המועמדים

להוראה

מאוניברסיטת מונטקלייר-מנקטו מצוותים למורים וותיקים בכיתות
להוראה בצמד/הוראה משותפת.
אוניברסיטת

מונטקלייר-מנקטו

הכשירה

מומחים

להוראה

המשותפת במחוזות השותפים שלה ,שמפיצים את המסר אודות
המודל החדש המאפשר למועמדים להוראה להתנסות בתכנון,
הדרכה ,וניהול כיתה ,וביצוע הערכות לצד המורים השותפים
שלהם .המועמדים מקבלים משוב במקום מן המורים השותפים
והתלמידים זוכים להדרכה בקבוצה קטנה ויחס אישי כתוצאה מנוכחותו
של מורה נוסף בכיתה.

למידע נוסףhttp://ed.mnsu.edu/ bushpartnership.html :
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שיתוף פעולה לשיפור התכניות באמצעות נתונים
מורים שותפי ם יכולים לסייע למועמדים ללמוד כיצד להשתמש בתקני נתונים
שונים -כגון הערכות פורמטיביות ומסכמות ודפוסי בחירת שיעורים -על מנת
לזהות את הצרכים הנוכחיים של תלמידיהם .הם יכולים לעבוד עמם בתכנון
השיעורים ולעשות שימוש בהתערבויות הדרכתיות כדי לענות על צרכיהם
הנוכחיים של התלמידים על סמך ניתוח נתונים אלו.
בנוסף ,בתיה"ס והאוניברסיטאות חייבים להשתמש בנתונים לשיפור
מתמשך של התכניות להכשרת מורים .עליהם להשתמש בראיות
לתפיסות היעילות או חוסר היעילות של המועמדים והבוגרים על מנת
לשנות ולשפר את התכניות עם הזמן.

מה יכולים בתיה"ס לעשות?
בתיה"ס יכולים לסייע בבחירת המורים המומחים שלהם לחניכת
המועמדים להוראה .מורים שותפים אלו צריכים לסייע למועמדים להוראה
לחקור את הרציונל מאחורי הנתונים שהם בוחנים ביחד.
בתיה"ס יכולים לסדר מועמדים להוראה בצוותים על פי כיתות הבוחנים נתוני
הערכה.
בתיה"ס צריכים לספק זמן ומקום לזוגות הוראה וצוותי כיתות לצורך הפגישות
בנושא ניתוח הנתונים.
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בנוסף ,מנהלי בתיה"ס צריכים לחלוק את תפיסותיהם על מוכנותם לתפקיד של
המועמדים להוראה ובוגרי התכנית עם חברי הסגל האקדמי בתכניות ההכשרה.
משוב זה הינו חיוני על מנת להבטיח כי תכניות ההכשרה יותאמו כנדרש.

מה יכולות האוניברסיטאות לעשות?
האוניברסיטאות יכולות לדרוש מן המועמדים להוראה לספק ראיות
להשפעתם על למידת התלמידים כחלק מן ההתנסות הקלינית שלהם.
המפקחים באוניברסיטאות יכולים לבחון את השפעתם של המועמדים,
ואת יכולתם לאמוד את השפעתם באמצעות תיקי עבודות ,הערכות
כתובות וסמינרים .האוניברסיטאות יכולות לאסוף ראיות אודות השפעתם
הכללית של המועמדים שלהן כדי להראות שאירוח מועמדים להוראה בהתנסויות
קליניות יכול לשפר את למידת התלמידים.
האוניברסיטאות יכולות לצפות מבתיה"ס השותפים לאסוף ראיות אודות
הבוגרים שלהן .האוניברסיטאות יכולות לאסוף נתונים אודות נקודות
החוזק והחולשה של התכניות שלהם מסקרים מסכמים ,סקרי עובדים,
וסקרי בוגרים .בנוסף ,האוניברסיטאות יכולות לחקור תדירויות העסקה
והישארות בתפקיד כדי לקבוע את יעילות התכניות להכשרת מורים.

141

דוגמאות מן השטח


צוות כיתה ג' של קהילת הלימוד המקצועית בביה"ס ע"ש בנג'מין
פרנקלין בניוארק ,ניו-ג'רזי ,מנהל הערכות משותפות ונפגש באופן
תדיר כדי לבחון תוצאות ולפתח אסטרטגיות הדרכה לצמצום
פערים .מועמדים להוראה של אוניברסיטת מונטקלייר בהתנסות קלינית
בביה"ס משולבים לחלוטין בצוותי הכיתות וחולקים אחריות עם מורים
שותפים ליישום אסטרטגיות ההדרכה המוסכמות במהלך פגישות
הנתונים.

למידע נוסףhttp://www.montdair.edu/cehs/academics/ cop/nmutr/ :


ב DECA-במדינת אוהיו ,המורים עובדים עם מנהל ביה"ס במאמץ
להכשיר את המועמדים להוראה של אוניברסיטת דייטון בשימוש
בנתונים

לשיפור

הערכת

המורים.

כחלק מההתנסות הקלינית שלהם ,המועמדים עובדים עם המורים
והמנהלים על מנת ללמוד את האופן בו ביה"ס התיכון משתמש בנתונים
שונים על הישגי התלמידים לצורך הערכת ביצועי המורה.
הזדמנויות אלו מאפשרות למועמדים להוראה ללמוד להתמודד עם משוב
כאנשי מקצוע טרם לסיום לימודיהם ולהבין בצורה טובה יותר כיצד ניתן
להשתמש בנתונים כגורם המסייע ליעילות המורה.
למידע נוסף:

=http://daytonearlycollege. org/index.php?option=com_content&view
artide&id=55&Itemid=66
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"ישנם בוגרים חדשים שמוכשרים בצורה טובה יותר לבצע החלטות על
בסיס ניתוח נתונים מאשר רוב המורים המנוסים אצלי בביה"ס".

מנהל בי"ס

במדינת אורגון ,המועמדים להוראה של אוניברסיטת מערב אורגון
מכינים ומגישים דוגמאות לעבודות הוראה .בהיותם דבר שהוא מעבר
לדרישות תיק העבודות ,דוגמאות אלו של עבודות דורשות מן המועמדים
להוראה לכלול ראיות להשפעתם על למידת התלמידים .הם עושים זאת
באמצעות איסוף נתוני הערכה מוקדמת כדי לסייע בתכנון השיעור ,ולאחר
מכן מגישים הערכה מסכמת לאחר העברת השיעור .לצד הנתונים,
המועמדים כוללים בדוגמת העבודה שלהם הערכה עצמית המנתחת את
הנתונים שלהם ומציגה צעדי המשך לסיוע לתלמידים שלא השתלטו על
חומר

הלימודים.

למידע נוסףhttp://www.wou.edu/ education/methodology.php :

143

כיצד אתם יכולים להשתמש בתובנות והמלצות שפורטו לעיל?
החומר לעיל מציג דרכים בהן אוניברסיטאות ובתי"ס יכולים להוות
שותפים טובים אחד של השני.
הדוגמאות המוצגות כאן צריכות להעניק השראה לשיפור שותפויות
קיימות ועתידיות בין אוניברסיטאות לבתי"ס.
האוניברסיטאות צריכות שבתיה"ס יעניקו הזדמנויות נאותות להתנסות
קלינית למועמדים להוראה.
קריאות להפוך את לימודי ההוראה "על ראשם" לטובת המיקוד בהתנסות
הקלינית ,מבקשות יותר מדי מבתיה"ס.
שכנועם של בתיה"ס בכך שהם מהווים את השותפויות המתאימות לאימוץ תוך
אחריות

משותפת

ולהפקת

התועלות

ההדדיות

של

השותפות,

תלוי

באוניברסיטאות.
החומר לעיל מספק לאוניברסיטאות ,כאמור ,עצות ביחס לאופן בו הן יכולות
להוסיף ערך מוסף לבתי"ס שותפים ,ולאורך התהליך ,לסייע לפתור את הבעיות
בסוד הביקורות כלפי התכניות להכשרת מורים של האוניברסיטאות.
חשוב מכל לציין כי השותפויות המתפקדות המוזכרות כאן ,מציגות מודל
להכשרת מועמדים להוראה לעולם ההוראה האמיתי.
בתי"ס ומחוזות עומדים בפני לחצי תקנים קשוחים ואמצעי נשיאה באחריות בעידן
של משאבים מופחתים ,ועבור חלקם ,תחלופת סגל מהירה.
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בתיה"ס מוכרחים להיות מסוגלים לסייע למורים המנוסים שלהם לחזק את שיטות
ההוראה לצד העסקת מורים חדשים איכותיים.
אוניברסיטאות שותפות יכולות לשמש כמשאב מקומי למאמצי ביה"ס
להציב מורה יעיל בכל כיתה.
עוד מוצג כאן האופן שבו שותפויות מצליחות בין בתי"ס לאוניברסיטאות
יכולות לסייע למענה על הצורך של ביה"ס לשיפור ופיתוח מקצועי כיום,
תוך הכשרת מורים מיומנים לעתיד.
קובעי המדיניות צריכים להיות מוכנים לאפשר לבתי"ס ואוניברסיטאות
גמישות מסוימת על מנת לשנות מבנים מסורתיים -שינויים כגון היתר או
דרישה למימון משותף של השותפויות ,יצירת תקנים למשרות סגל
היברידיות לגישור בין האוניברסיטאות לבתיה"ס ,ובחינת דרישות
ההסמכה של המורים במאמץ לעודד התנסויות קליניות ארוכות טווח
ומוטמעות עבור המועמדים להוראה.
האסטרטגיות המצליחות המוצגות כאן ,מראות כיצד אוניברסיטאות
ובתי"ס יכולים להתקדם ביחד אל עבר התאמה טובה יותר בין התכניות
להכשרת מורים לבין מציאות ההוראה בשטח.
שותפויות איתנות אלו המורכבות ומתוחזקות על בסיס התנסויות קליניות
מצוינות למורים עתידיים ,יכולות לסייע להכשרה טובה יותר של מורי
המחר לצד סיוע לבתיה"ס של ההווה.
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Caitlin Rose Dailey with Eric Watts, Ivan Charner, and Robin White.
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Bacharach, N., Heck, T. & Dank, M. (February, 2004). Co-Teaching in
Student Teaching: A case study. Paper presented at the annual
meeting of the Association of Teacher Educators, Dallas, Texas.
Ellis, J. & Bogle, D. (2008, November). Placement: An unforeseen casualty
of No Child Left Behind. Paper presented at the annual meeting of the
Southeastern Regional Association of Teacher Educators, Myrtle Beach,
South Carolina.
Guyton, E. & McIntyre, D. (1990). Student teaching and school
experiences. In W. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher
education (pp.514-534). New York, NY: Macmillan Publishing.
Heck, T. & Bacharach, N. (2010). Mentoring Teacher Candidates Through
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ארה"ב
היבטים בתהליך ההכשרה
הוראה שיתופית במסגרת תהליך

ההכשרה2

האקדמיה למנהיגות בבתי"ס עירוניים ( )AUSLנוסדה ב 4110-על ידי
מרטין ג'יי .קולדייק ,משקיע הון סיכון ומייסד קרן תפוח הזהב .הAUSL-
הוא מוסד ללא כוונת רווח הפועל בשיתוף פעולה עם רשת בתיה"ס
הציבוריים של שיקגו ( )CPSועם אוניברסיטת

נשיונל לואיס ומכון

אריקסון במטרה להכשיר את מורי העתיד בתכנית להכשרת מורי בתי"ס
עירוניים (.)UTR
מבנה תכנית ה UTR-נלקח ממקצוע הרפואה והוא משלב קורסים לתואר שני עם
תרגולים כיתתיים.
ה AUSL-מעניק למורים מתלמדים את הבסיס התיאורטי ,התוכן הפדגוגי,
וכן התמחות בת שנה בה הם יכולים לתרגל ולחדד את חומר הלימודים
לצדו של מורה חונך ברמה גבוהה.
בחודשים

יולי-אוגוסט,

המשתתפים

נוטלים

חלק

בקורסים

אוניברסיטאיים במשרה מלאה ( 21שעות שבועיות) ,טרם כניסתם
לכיתות בספטמבר .הקורסים האוניברסיטאיים ממשיכים להיערך יום
אחד בשבוע גם במהלך שנת הלימודים .בספטמבר ,המשתתפים מצוותים

 2תכנית שהזכרנו כבר לעיל במסגרת שותפויות בין אקדמיה למחוזות ובתי ספר.
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למורה חונך שנבחר בקפידה ומלווה את ההתמחות שלהם בכיתת CPS
רגילה ארבעה ימים בשבוע במהלך כל שנת הלימודים.
תכנית ה UTR-הפכה את לימודי התואר השני המסורתיים לתכנית לימודים
חדשנית בה התרגול מוביל והתיאוריה משלימה .במילים אחרות ,חשיפתם של
המשתתפים

והבנתם

את

שיטות

ההוראה

בכיתה

משפרות

את

התמקצעותם בתיאוריית החינוך וההוראה ,מספקות שילוב בר עוצמה בין
תכנית לימודים בת שנה ותכנית אוניברסיטאית ברמת תואר שני.
המשתתפים מקבלים מלגת הכשרה במהלך התכנית בת  17השבועות ומסיימים
את לימודי התואר השני באומנויות והוראה מאוניברסיטת נשיונל לואיס או מכון
אריקסון בתמורה להתחייבות ללמד לארבע שנים באחד מ"-בתי"ס תפנית" של
ה .AUSL-לאחר סיום הלימודים ,המורים מחולקים לצוותים בבתי הספר הציבוריים
הנתונים בשיקגו כחלק ממאמצי השינוי של ה .AUSL-כל הבוגרים מקבלים ליווי
וחניכה מותאמים אישית על ידי חונך תפנית של ה AUSL-לאחר סיום
לימודיהם .החל מן המחזור הראשון ( ,)4111ה AUSL-הכשירה  118מורים,
אשר מתוכם  81%המשיכו ללמד בכיתות  .CPSה AUSL-דיווחה כי תוצאות
מבחן ההישגים של מדינת אילנוי (ה )ISAT-ממשיכות להראות כי מודל
תפנית המבוסס על מורים המוכשרים על ידי ה ,AUSL-עובד ,כאשר שבעה
מתוך שמונת בתי"ס בפרויקט תפנית של ה AUSL-הראו שיפור ניכר
במבחן ההישגים.
ה AUSL -תומכת במשתתפי התכנית ובחונכים (מנטורים) בטרם ,במהלך ובתום
תכנית ההכשרה.
בנוסף לחניכה המתוארת לעיל ,המשתתפים גם מקבלים תמיכה לאחר סיום
ההכשרה מחונכי תפנית המצוותים לכל בי"ס תפנית של ה.AUSL-
הם נפגשים לכל הפחות מדי שבוע עם החונך שלהם על מנת להציב מטרות,
להכין שיעורים ולמשב את ההוראה וניהול השיעור.
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החונכים משתמשים במגוון כלים כדי להנחות את המורים החדשים ,לרבות על
ידי צפייה בווידיאו ,ניתוח נתוני ביצועים ויישום טכניקות ניהול שיעור
("האסטרטגיות המאפיינות" של ה.)AUSL-
המנטורים גם מקבלים תמיכה מקוצ'ר המצוות לכל אקדמיה להכשרת מורים.
קוצ'ר זה מעניק חניכה שבועית מקצועית על מנת להבטיח כי המנטורים מרגישים
בנוח בהעברת ההכשרה באסטרטגיות האופייניות של ה ,AUSL-כלי נתוני ביצוע
ותחומים נוספים.
הגרף הבא מראה תוצאות ביצועים מצטברות של בתי"ס תפנית (יסודיים)
החל מתחילת ניהולה של ה AUSL-את בתיה"ס הנ"ל:
אחוז התלמידים שהישגיהם עומדים בסטנדרטים של  ISATאו עולים
עליהם בקרב בתי"ס תפנית של הAUSL-

http://www.ausl-chicago.org/
איש קשר :מייקל ויטמור ,מנהל תכנית ההכשרה למורים של .AUSL
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ישראל
היבטים בתהליך ההכשרה
 Co-teachingבהכשרת מורים בקורס :האם לפנינו
"הרבה מאותו דבר" או אולי "דרך אחרת"?
שדרוג ושינוי מקצועי הם מרכיבים מרכזיים בקריירה המקצועית של
המורה.
שדרוג ושינוי מקצועיים של המורים הם צורך הכרחי בשל העולם המשתנה ,שאנו
חיים בו ,ובשל שינוי מתמיד של יעדי החינוך .חיפוש דרך להשגת יעד זה נמשך
כבר שנים רבות .יחסי הגומלין בין ידע דיסציפלינרי של המורה לבין הכשרה
פרופסיונאלית – מעסיקים את החוקרים ,שהרי הרחבת תחום אחד תבוא על
חשבון התחום האחר .גם יעילות ההכשרה המקצועית במהלך עבודתו של
המורה – נדונה בספרות והעלתה ,שחייבים לדאוג למוקד תוכני ,למוקד
ארגוני ולמוקד ,המתחשב במאפייניו של הלומד המומחה המבוגר ,כלומר
נדרשות דרכי הוראה מיוחדות ,שיתאימו לצרכיו של הלומד המומחה
המבוגר.
מחקר זה בדק את הפרדיגמות שהוצגו לעיל – מדגם של  17מורים בני  11ומעלה
בעלי  70שנות ותק ומעלה ,הלומדים במודל למידה אינטגרטיבי ,ולא ליניארי,
שהוכשרו בקורס ,שעסק בנושא "פתיחות לאחר – טיפוח מצוינות בכיתה".
בשיטה זו שני מורים לימדו בו-זמנית בכיתה .דרכי ההוראה היוco-
 teachingכמו כן,

נערכו סדנאות ,למידת עמיתים וסרטים .
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ארבעה חודשים לאחר תום הקורס – נתבקשו הלומדים להשיב על שאלון עמדות
בנושא הספציפי של הקורס הנלמד ( מצוינות) ועל שאלון הערכת הקורס.
ממצאי-המחקר מלמדים ,שדרכי ההוראה בשיטת  co-teachingשננקטו
היו יעילות מאוד-:
המורים היו שבעי -רצון מדרך הלמידה ,הם אף הצביעו על יעילות הסדנאות
והצפייה בסרטים .הם למדו מ"למידת עמיתים" ,מרפרטים וממצגות.
הלומדים דיווחו על העשרת הידע ,על פיתוח יכולת אישית רפלקטיבית וכן על
אוריינטציה ביחס לבעיות מוסריות קונפליקטואליות ביחס בין צורכי היחיד
לצורכי החברה.
הם רכשו יכולת אנליטית ,וכן – ידע אקדמי ופרקטי.
המורים העידו ,שחשו אחריות לכל תלמידי הכיתה.
הם ראו את המחוננים והמצוינים – כתורמים לכיתה .הם ציינו את חשיבות דרכי
ההוראה לטיפול במחוננים ובמצוינים.

מקור הנתונים:
אסתר טוב לי .יחיאל פריש  . Co-teachingבהכשרת מורים בקורס .האם
לפנינו "הרבה מאותו דב"ר או אולי "דרך אחרת" בקורס  :פתיחות לאחֵר –
טיפוח מצוינות בכיתה ,שנתון מכללת שאנן – תשס"ח ,כרך י"ג.
קישור למאמר המלא
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ארה"ב
קליפורניה
היבטים בתהליך ההכשרה
כל אחד זקוק ל"טייס-משנה" :לנווט את הדרך
בהכשרת מורים ולמידת תלמידים באמצעות "הוראה
בצמד" ("הוראה שיתופית")
בעידן של אחריותיות ומתן דין וחשבון ,איכות המורה נמצא באבחון ותחת
זכוכית מגדלת היום יותר מתמיד .המחקרים הנוכחיים בהכשרת מורים,
הסיכונים הגבוהים בבחינתם של שלבי החינוך  K-12בבתי ספר ,אימוץ
הסטנדרטים בתכניות הליבה והחקיקה ביחס ל )7000( NCLB -בפועל מאיצים
ודוחקים בתכניות להכשרת מורים לבחון כיצד הם מכשירים ותומכים
במורים חדשים הנכנסים למקצוע ההוראה.
בנוסף לקורסי עבודה ,המועמדים להוראה במסגרת התכנית המוסמכת
לנושאים מרובים ב ,Cal State Fullerton -נדרשים להשתתף ב 91-שעות מתוך
שדה הניסיון הקליני בכיתה וב 01-שבועות של לו"ז מלא בהוראת
תלמידים וזאת לפני ההמלצות לקבלת תעודת הוראה ראשונית במדינת
קליפורניה.
חוויות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מהתכנית מאחר והן מספקות למורים
העתידיים את ההזדמנות לחבר בין התיאוריה לפרקטיקה בשטח ,בתוך
מתחם כיתתי אמיתי ,הכל תוך שהם נבחנים וצופים בהם ,וגם מקבלים
הנחייה על ידי מורה ותיק בכיתה.
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לאחר שהספרות המקצועית האחרונה נבחנה ביחס לתכניות הכשרה חדשות
ולימוד במסגרת קבוצת עבודה של הוראה בצמד (הוראה שיתופית) ,הבאה לידי
ביטוי באוניברסיטת  ,St. Cloud Stateאגף החינוך היסודי והאגף הדו-לשוני
במחלקת החינוך נמצאים בתהליך הבנייה מחדש באופן שבו נוכל
להכשיר את אותם מורים עתידיים בתכנית ,לתמוך בשיתוף הפעולה של
המורים בשדה שבו אחראים להנחיית המועמדים להוראה ,לפיתוח
ולבנייה שותפות משמעותית בשילוב מחוזות בתי הספר המקומיים.
התכנית המוצעת נמצאת בשנה השנייה להרצתה במסגרת פרויקט פיילוט ,אשר
עושה שימוש במודל "הוראה בצמד" שפותח על ידי אוניברסיטת St. Cloud State
וזאת כדי לקדם ,לפתח וליישם את השינויים הנדרשים לה.
במודל של אוניברסיטה זו ,ההוראה בצמד מוגדר כשני מבוגרים (מורה
שותף ומורה מועמד להוראה) ,אשר מלמדים באותה קבוצת תלמידים
ביחד.
מבוגרים אלה חולקים את אותו חלל ואת אותם תלמידים ,יחד עם כל הניהול,
ההוראה והחלטות ההערכה הנדרשות להם .מגוון רחב של אסטרטגיות הוראה
בהן נעשה שימוש ( למשל :אחד מלמד ,אחד מסייע ,הוראה שיתופית סימולטנית,
תחנת הוראה) מספקות מבנה להוראה שיתופית אשר מתרחש בכיתה.
הדבר הכי חשוב שיש לציין הוא כי מודל ההוראה בצמד הוא דפוס
חשיבה" :שנינו מלמדים כל הזמו בעת ובעונה אחת".

153

הפקולטה עובדת בצמידות ובשיתוף פעולה עם מחוזות החינוך ובתי
הספר ,יחד עם המנהלים על מנת לגייס באופן תכליתי ונחרץ מורי כיתה
שישמשו כמורים שותפים במודל להוראת התלמידים ב. Cal State Fullerton-
הקריטריונים המוצעים לבחירת מורי הכיתה השותפים כוללים:


אנשי מקצוע אשר מפגינים בעקביות דגמים של שיטות הוראה
למופת;



מורים הלומדים ומתפתחים לאורך כל חייהם ,בעלי עניין
בהתפתחות מקצועית מתמשכת;



בני אדם שהם בעלי כישורים ותכונות של מנהיגים וחונכים;



מורים בעלי לפחות  1שנות ניסיון בהוראה.

לאחר שבוחרים את המורים משתפי הפעולה ,הם נדרשים להשתתף בשני
מערכי הכשרה ,הממומנים ונתמכים על ידי הפקולטה מCal State - -
.Fullerton
במהלך מערכי ההכשרה האינטראקטיביים הראשונים ,לומדים המורים
אסטרטגיות חונכות אשר יסייעו להם ללמד במשותף ,לתכנן במשותף ולעורר
חשיבה ביקורתית במשותף עם המועמד העתידי להוראה.
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מערך ההכשרה השני ,נערך לפני שעבודת השטח מתחילה והוא כולל הן
את המורה משתף הפעולה והן את המורה המועמד להוראה אשר עובדים
יחדיו במטרה לבנות בסיס מוצק למערכת יחסים מקצועית וחזקה שתכלול
עבודת צוות ותקשורת אפקטיביות

ויעילות. .

במהלך השנתיים האחרונות ,האגף לחינוך יסודי והאגף הדו-לשוני
במחלקת החינוך:


הכשירו כ 34-מועמדים להוראה;



מתוכם  55מורי כיתה המשתפים פעולה במודל;



 5מנהלי בתי ספר;



מספר חברי סגל בפקולטה;



כל מפקחי האוניברסיטה העוסקים במודל הוראה בצמד.

בהקשר זה ,קיימות שותפויות ב 9-בתי ספר יסודיים בפולרטון-Placentia ,
יורבה לינדה המאוחדת ,ובתי הספר המאוחדים במחוז .Capistrano
במהלך השנים האקדמיות  34 ,4104-4101מורים מועמדי הוראה הוצבו
במתחמים המודלים של הוראה בצמד.
במהלך קיץ  7000כבר היו תכניות להכשרת כ 00-מורי כיתה בפולרטון-Placentia ,
יורבה לינדה המאוחדת ,ובבתי הספר המאוחדים במחוזות סנטה אנה שם ישמשו
כמורים להוראה בצמד ולהצבות להוראת תלמידים בשנה לאחר מכן.
מטרתם היתה להכשיר מורים למודל זה ולעמוד על כ 011%-בהגדרות
ההוראה השיתופית עד לסתיו .4102
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מודל הוראה בצמד ,תלוי ברבים מסוגי הדברים שזוהו כקריטיים להוראה
טובה:


שיתוף פעולה;



תקשורת;



אינטגרציה בהוראה של סוגיות אמיתיות בחיים;



הסתגלות;



התמקדות באיזון וצדק.

האמונה הינה כי הוראה בצמד/הוראה שיתופית תכין ותכשיר את המורים
העתידיים ,באמצעותה הם יכירו ,ישתמשו וינצלו לטובה את מומחיותם
של המורים המצטיינים למופת בשדה ההוראה ,יעצימו וימקסמו את
למידת התלמידים בכיתות בבתי הספר היסודיים.
לקבלת מידע נוסף ,צור קשר עם ד"ר ג'ניפר פונדר jponder@fullerton.edu

מקור הנתונים:
Everyone Needs a Co-Pilot: Navigating Teacher Preparation and Student
Learning through Co-Teaching. February 20, 2013.
Available at: http://ed.fullerton.edu/edel/2013/02/everyone-needs-a-co-pilot-navigatingteacher-preparation-and-student-learning-through-co-teaching/
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ארה"ב
מינסוטה
היבטים בתהליך ההכשרה
משנים את הכשרת המורים באמצעות התנסות קלינית

שותפויות חדשות עולות וצומחות והן אלו שמסייעות לשדרג את
התפקידים הנדרשים בבתי הספר על מנת לשפר את הישגי ותוצאות
התלמידים.
במהלך חמש השנים האחרונות ,אוניברסיטת  Cloud Stateהשתמשה
בגישת "הוראה שיתופית/הוראה בצמד" במסגרת תכניותיה להכשרת
מורים ,תוך שהיא מנצלת לטובת ההכשרה את העובדה שבגישה זו –


ישנם שני מבוגרים בכיתה (מורה מועמד

להוראה

ומורה

מנחה/מורי מורים) ;


מורים אלה עובדים יחד כדי לשפר את הלמידה של התלמידים.

באמצעות ביצוע הערכה מדינתית ומבדקי וודקוק-ג'ונסון  ,IIIישנו הבדל
משמעותי מבחינה סטטיסטית בתוצאות מבדקי הקריאה וההישגים
במתמטיקה בין התלמידים בכיתות אשר למדו באמצעות הוראה שיתופית
לבין תלמידים אשר למדו בדרך המסורתית של מורה מוסמך יחיד.
לדוגמא 21% ,מתלמידי החינוך המיוחד בכיתה שלמדו בגישת ההוראה
השיתופית הפגינו בקיאות מרשימה והצלחה בתוצאות מבדקי המדינה
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 מתלמידי החינוך המיוחד שלא למדו בכיתה בגישת51%  לעומת,כאמור
.ההוראה השיתופית

:מקור הנתונים
T R A N S F O R M I N G T E A C H E R E D U C AT I O N T H R O U G H
C L I N I C A L P R A C T I C E: A N AT I O N A L S T R AT E G Y T O P
R E PA R E EFFECTIVE TEACHERS
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מודל
3
"הוראה בצמד" :
היבטים כללים

 3הוראה שיתופית
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ארה"ב
ניו יורק
הוראה שיתופית בכיתה .הדגם של העיר ניו יורק
כיתות המשולבות במודל הוראה בצמד )))Integrated Co-Teaching (ICT
כוללות תלמידים עם ובלי מוגבלויות הכולל שני מורים ,מורה-מחנך כללי
ומורה לחינוך מיוחד.
המורים עובדים יחד בכל שעות היום על מנת להתאים ולשנות את ההוראה עבור
התלמידים וכדי לוודא שיש לכל תלמידי הכיתה גישה לתכנית הלימודים
הכללית .תלמידים יכולים להיות בכיתת ההוראה בצמד לאורך כל היום
או בחלק מהיום.
תלמידים שקיבלו כיתות ומערכי שיעור במתכונת של הוראה בצמד,
עשויים לקבל בהתאמה גם שירותי מחשוב ,טכנולוגיה מסייעת ,שירותי
התמחות או עזרים נלווים אחרים ושירותים נוספים לפי מידת הצורך.
במסגרת מערכת השעות של התלמיד ,צריך להיות מצוין :


בין אם המדובר בשירות במשרה מלאה או במשרה חלקית;



מספר התקופות בכל יום שהוא או היא מקבלים את השירותים;



תחום ההוראה (לדוגמא ,מתמטיקה) שתלמיד יקבל שירות בתחום זה;

מספרם של התלמידים בעלי מוגבלויות בכיתת הוראה בצמד ,לא יעלה
על  21%מסך כל ההרשמה הכיתתית או מקסימום של  04תלמידים.

161

ארה"ב
ניו יורק
פסיקה משפטית
פסיקה משפטית :כיתת לימוד משולבת של הוראה
בצמד ( )co-teachingמקבלת אישור כסביבה
'המגבילה במידה המועטה ביותר' עבור תלמיד
החלטה שקיבל לאחרונה בית-דין פדרלי לערעורים בנוגע לכיתת לימוד אשר
שילבה תלמידים של החינוך הכללי

עם תלמידי החינוך המיוחד ,התייחסה

לטענות על ההגבלות של סביבה כזו ,וקבעה סטנדרטים לפתרון מקרים כאלה.
חוק  )Individuals with Disabilities Education Act( IDEAהפדרלי מאפשר לילד
בעל מוגבלות הזכאי לקבל שירותים תחת חוק זה לקבלת חינוך ציבורי חינמי
והולם ( )free and appropriate public education ,FAPEבסביבה המגבילה במידה
המועטה ביותר ( )least restrictive environment ,LREלפי תכנית לימודית אישית
(תל"א ,)IEP ,individualized education program ,אשר פותחה במטרה לענות על
הצרכים החינוכיים האינדיבידואליים של הילד.
הורים יכולים לערער על אי ביצוע דרישה זו מצד מחוז בית ספרי ,וזאת על ידי
הגשת תלונה בהליך נאות.
זה היה המקרה בתיק מ.וו .נגד מחלקת החינוך של העיר ניו יורק ,ובו הוריו
של ילד אוטיסטי טענו ,בין היתר ,שהמלצת המחוז לשלב את ילדם בכיתת
לימוד משולבת של הוראה בצמד ( )integrated co-teaching ,ICTהפרה
את תנאי ה LRE-של .IDEA
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פסיקה לטובתם הייתה מזכה את ההורים בהחזר שכר הלימוד שהם שילמו כאשר
הם החליטו לרשום את מ.וו .לבית ספר פרטי ,כאשר החלטתם התבססה חלקית
על מסקנתם שכיתת ההוראה בצמד ICT-הייתה סביבה המגבילה במידה מופרזת.
למרות שהדיין פסק לטובת ההורים ,בית הדין האמריקני לערעורים עבור המדינות
קונטיקט ,ניו יורק וורמונט אישר את פסיקת הדיין מטעם המדינה ,אשר בחן מחדש
את התיק ופסק כי ההורים אינם זכאים להחזר הוצאות שכר הלימוד.
הפסיקה הינה משמעותית מכיוון שתחום השיפוט של בית הדין האמור
מכסה את כל מדינת ניו יורק.
כיתת הלימוד המשולבת של הוראה בצמד ( )ICTפעלה בהתאם לתכנית
לימודים כללית ,ומוריה כללו מורה לחינוך מיוחד ומורה לחינוך כללי.
הכיתה יכולה הייתה לכלול עד  04תלמידים עם תכניות לימודים אישיות
לצד תלמידי חינוך כללי.
ההורים טענו שכיתת הלימוד הייתה יותר כמו כיתת חינוך מיוחד כשהיא בעצם
מופרדת ,ולא היתה כיתת לימוד רגילה בעלת תמיכה.
בית הדין חלק על דעתם ,וטען כי כיתת לימוד עם שירותי הוראה בצמד
 ICTעשויה להימצא היכן שהוא באמצע ,בין שני הקצוות האמורים.
בלי להחליט בעניין ,בית הדין אף ציין כי תקנות המדינה ,תכנית הלימודים
האישית של מ.וו .וההחלטות המנהליות המצויות בבסיס הערעור המונח
לפניו ,מאפיינות את כיתת הלימוד המשולבת של הוראה בצמד כשירות
בתוך סביבה חינוכית כללית ,ולא ככיתת חינוך מיוחד.
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התוצאה הייתה שבית הדין לא השתמש במבחן המשמש אותו בדרך כלל לצורך
הערכת ההתאמה לתנאי סביבה המגבילה במידה המועטה ביותר כאשר
תלמידים מוצבים בכיתת לימוד מיוחד חלק מהזמן או כולו.
במקום זאת ,הבדיקה ההולמת הייתה אם שילוב מ.וו" .בסביבת לימוד כללית עם
תכנית לימודים רגילה לצד תלמידים בעלי התפתחות רגילה ,אשר מחוזקת במורה
לחינוך מיוחד ,הייתה מגבילה מדי עבור מ.וו.".
בפסיקתו נגד ההורים ,בית הדין לערעורים עבור המדינות קונטיקט ,ניו יורק
וורמונט דחה את טענתם שכיתת ההוראה בצמד ICT-לא התאימה מכיוון שמ.וו.
היה עשוי ללמוד לצידם של עד  07תלמידים עם תכנית לימודים אישית ,למרות
שלפני כן הוא קיבל חינוך אך ורק עם תלמידים ללא מוגבלויות והראה כי הוא
יכול "לעשות את זה" ,במילותיהם של הוריו ,בסביבה פחות מגבילה עם תמיכה.
הראייה תמכה במסקנות הקודמות של הדיין מטעם המדינה ובית המשפט
דלמטה ,ששיבוצו של מ.וו .בכיתת ההוראה בצמד  ICTהיה מתאים וסביר.
יתר על כן ,מ.וו .לא היה זכאי לכיתת לימוד רגילה כאשר הוא התלמיד היחיד עם
תכנית לימודים אישית.
בית הדין לערעורים אף פסק שהטענות הנוספות של הורים הן חסרות
בסיס ,ודחה את תביעתם להחזר כספי.
מקור הנתונים:

Pilar Sokol. Integrated co-teaching classroom qualifies as ‘least
restrictive’ setting for student. Deputy General Counsel. On Board Online,
August 12, 2013.
Avialable at: http://www.nyssba.org/news/2013/08/09/on-board-onlineaugust-12-2013/integrated-co-teaching-classroom-qualifies-as-leastrestrictive-setting-for-student/
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ארה"ב
היבטים כלליים
הוראה שיתופית (מודל שני מורים בכיתה)
הוראה שיתופית :האם שני מורים טובים יותר מאשר אחד?
במהלך השנים האחרונות שיתוף הוראה הפכה להיות יותר פופולרי בבתי
ספר .מחוזות החינוך מחפשים את הדרכים הטובות ביותר לשרת את
הצרכים של דוברי ולומדי השפה האנגלית .במאמר זה ננסה להבחין מהו
שיתוף הוראה? האם זה עובד בכלל?

בסביבה שיתופית או בסביבה לה שותפים עמיתים להוראה ,מורה לשפות זרות
" ESLדוחף לתוך" כיתת החינוך הכללית על מנת לשתף פעולה עם המורה.
הוראה שיתופית או הוראה בצמד כרוכה בשני אנשי מקצוע מוסמכים,
שהינם למעשה שותפים בהדרכתו של השיעור.
בדרך כלל המדובר במורה אזורי פר נושא מרכזי בכיתה והשני הוא מורה לשפות
זרות  ESLמוסמך.


יש להם אחריות שווה להוראת תכנון ויש מגוון של דרכים שהוראה
זו מועברת;



שני המורים יחדי ו מפחיתים בפועל את יחס התלמידים-מורים והם
אמונים על הנגשת הוראה מובחנת באופן שאינו מנת חלקו של מורה אחד
בלבד;
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בהוראה שיתופית משתמשים באותו המרחב הפיזי;



תלמידים אינם נשלפים החוצה מהכיתה כדי שילמדו עם מורה מסוים
נדרש;



הם אחראים על לוח הזמנים שלהם ולמי הם יקצו את ההוראה שלהם;



שיתוף בהוראה ולימוד נושא מסוים והימצאות בכיתה בכל פעם שהנושא
נלמד;



יש זמן לתכנן בשיתוף המורה;



הנאה ממעמד שווה לזה של עמיתים למורה;



הם יכולים לדון ולהחליט על תפקידם ועל תחומי האחריות שלהם מראש.

להלן מספר מודלים המשמשים בעת הוראה שיתופית:
ללמד ולכתוב .מורה אחד מלמד את התרגיל או המשימה והמורה השני מתעד
את הנקודות החשובות על הלוח .התלמידים נהנים מזה ,מאחר וזהו מידע שהוצג
להם באמצעות שיטות שונות.
הוראת תחנה .תלמידים מסתובבים דרך תחנות או פעילויות אחרות שנקבעו
מראש .כל המורים עובדים עם כל התלמידים כפי שהם מגיעים דרך התחנות.
הוראה מקבילה .הכיתה מחולקת לשתי קבוצות וכל מורה מספק מידע והתוכן
לקבוצה שלהם בו זמנית .זה מאפשר למורים עם סגנונות שונים במובהק לעבוד
יחד.
הוראה אלטרנטיבית .מורים מחלקים ביניהם את האחריות במשימת התכנון
של השיעור .רוב התלמידים עובדים במסגרת קבוצתית גדולה ,אבל כמה
תלמידים נכנסו לקבוצה קטנה יותר בשל ניתובם לסוגים אחרים של הוראה,
למשל כמו הוראה פרטנית .אותם התלמידים לא צריכים להיכנס כעת בכל פעם
לקבוצה קטנה.
165

הוראת צוות .מורים המשתפים בהוראה בכל שיעור .הדבר דורש מידה רבה של
תכנון ושיתוף פעולה .שני המורים אחראים לכל התלמידים.
סיוע ותמיכה  -המורה הבכיר מלמד בכיתה בזמן שהמורה התומכת מספקת
סיוע כפי שהיא נודדת סביב החדר .המורה התומכת עשויה לפרט את הנקודות
החשובות או לספר חלקים מתוך מערך השיעור .באופן אידיאלי ,מורים בכיתה
ומורי ו ESLצריכים להחליף תפקידים ,כך שיש הובלה של מי מהם לסירוגין .כשרק
מורה אחד מוביל כל הזמן ,אזי הוראה כזו יכולה לשמש לרעה והמורה  ESLעלולה
למצוא את עצמה בתפקידים משניים.
יש הרבה יתרונות ברורים בהוראה שיתופית לתלמידים .יש יתרונות
אקדמיים וחברתיים .התלמידים נחשפים לתכני השיעור המרכזיים ,אבל יש להם
את התמיכה של המורה השנייה .הם לא יצאו מהכיתה והם יוכלו אף ללמוד עם
חבריהם לכיתה.

מורי השפות ,לעומת זאת ,מציינים את חששותיהם .הם לא רוצים לאבד את
הבעלות על תלמידיהם ואינם מעוניינים לקבל "מעמד של עוזר" .הם מרגישים
ששיתוף הפעולה כוללת הרבה עבודה נוספת ובמיוחד אם הם משתפים
את ההוראה עם כמה מורים שונים .הם גם דואגים למורים מתחילים ,שכן
הם חוששים שלא ייהנו מהלימוד במסגרת קבוצתית כה גדולה.

לסיכום ,נראה כי היתרונות של הוראה שיתופית גוברים על החסרונות.
כאשר מורים חולקים את האחריות להוראה ,השיעורים יצירתיים יותר,
מאחר ושני אנשים מתכננים אותם .בנוסף ,זה נחמד שיש מבוגר אחר
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בחדר על-מנת שיוכלו להיות מסוגלים לספק מגוון רחב של תמיכה
לתלמידים ולחלוק רגעים מניבים.

מקור הנתונים:
http://www.everythingesl.net/inservices/cooperative_teaching_two_teach_83908.php
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ארה"ב
וירג'יניה
היבטים כלליים
הוראה שיתופית מוצלחת בכיתת מדעים
הוראה שיתופית הפכה למקובלת בשטח החינוך ,במיוחד בכל מה שקשור
לחינוך מיוחד.
נמצא כי תלמידים עם בעיות למידה בכיתות של הוראה שיתופית ,שיפרו את
הרמה האקדמית ,התנהגותית ,כישורים חברתיים והערכה עצמית בהשוואה
לתלמידים בכיתות החינוך המיוחד.

קיימות חמש צורות עיקריות של הוראה שיתופית:
הנהגה ותמיכה ,הוראה בתחנות ,הוראה במקביל ,הוראה חלופית והוראה
קבוצתית ,כמו לכל טכניקת הוראה ,לכל אחת מהן יש יתרונות וחסרונות.
במאמר זה יוצגו ויבחנו ,תיאור של צורת ההוראה ,היתרונות והחסרונות של כל
שיטה והאפקטיביות שלהן בכיתת מדעים .למרות שניתן לעשות בצורות הוראה
אלה שימוש במגוון דרכים ,במאמר זה ,שני המנחים הם ,מורה של החינוך המיוחד
ומורה של החינוך הרגיל.
במאמר זה מוצגים נתונים שנאספו במשך שלוש שנים ,במטרה להמחיש ולהציג
את האפקטיביות וחוסר האפקטיביות של הוראה שיתופית בכיתת מדעים .
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הנהגה ותמיכה
אחד המודלים השכיחים ביותר של הוראה שיתופית שהוטמע בחטיבות הביניים
ובבתי הספר התיכוני ים ,הינו ,הנהגה ותמיכה .הנהגה ותמיכה זה כאשר עמית
אחד בקבוצה לוקח את תפקיד המנהיג והעמית השני מסתובב בין התלמידים,
לתת תמיכה .יש שני תת סוגים של הנהגה ותמיכה ,האחד ,עמית אחד מלמד
ועמית אחד עורך תצפיות והשני ,עמית אחד מלמד ועמית אחד תומך בסיוע
לתלמידים .
המ ודל בו יש עמית מנהיג והשני צופה ,כדאי ורווחי כאשר העמית המלמד ילדים
בעלי צרכים מיוחדים ,מעוניין באיסוף נתונים .לעיתים ,בחינוך ,יש צורך בנתונים
למגוון של מטרות .אם התלמיד הוא בתכנית התנהגותית ,וההתנהגות שלו צריכה
להירשם לצורך מעקב ודווח ,סגנון זה של הוראה נותן את האפשרות לכך .שיטה
זאת יכולה לשמש כאמצעי לראות את היחס בין תלמידים העובדים בכיתה
והציונים הגבוהים יותר שהם קבלו .המורה הצופה ,יכול לראות ,מי מהתלמידים
נשאר לעבוד על המשימה ולאסוף את הנתונים וזה מאפשר למורה להשוות את
הציונים של תלמידים שהשקיעו במשימה לאלה שלא.
מודל שני עמית מלמד והשני תומך ,הוא בר תועלת כאשר יש צורך במתן עזרה
לא מתוכננת לתלמידים .המורה התומך עוזר לתלמידים כאשר הם יושבים בכיתה
בזמן לימוד החלק הפורמלי בזמן השיעור .עוקב אחרי הבנתם את הנושא,
כשהמורה הראשון מלמד לפי התכנית והשני שומר שהתלמידים יעסקו במשימה
באמצעות קרבה פיזית.
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תחנת הוראה
בשיטה זאת ,המורים נשארים בכיתות שלהם אבל מחלקים את הנושא והתוכן
והתלמידים נעים בין הכיתות .אחרי שהורה קבוצה אחת ,המורה מחליף את
הקבוצה .התוכן הנלמד בשיטה זאת ,שונה בכל קבוצה .במילים אחרות ,המורים
מלמדים חלקים שונים של השיעור ,קודם לסיכומו וגיבושו .טכניקה זאת עלולה
להיות יותר קשה ברמות של חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים מהסיבות הבאות:
כיתות הלימוד של המורים אינן בהכרח סמוכות זו לזו ומתבזבז זמן יקר ורב במעבר
בין חדרי הלימוד .התוכן נבנה על מושגים שונים וקשה לחבר את התוכן וחלק
מהמורים לתמיכה בצרכים לימודיים מיוחדים ,אינם מוסמכים בנושאים ספציפיים
וירגישו לא בנוח ללמד את החומר הזה.

הוראה מקבילה
בגישה זאת ,המורים מלמדים את אותו מידע ,אבל הם מחלקים את הכיתה
ומלמדים בו זמני ,בחדרי כיתות שונים .התוכן הנלמד בשתי הכיתות הוא זהה .זו
שיטה מצוינת לפעילויות חיזוק ולימוד חוזר .בזמן שהכיתה מחולקת לחצי לכל
מורה יש תלמידים עם צרכים מיוחדים ותלמידים רגילים .שיטה זאת טובה כאשר
בלוח הזמנים של המורה יש זמן העשרה ,כדי לתמוך בתלמידים הדורשים עזרה
בנושא הנלמד .בשיטה זאת יוצאים נשכרים אם אחד המורים נעדר .זה עוזר מאד
אם למורה לצרכים מיוחדים ,יש חדר כיתה ,אליו הוא יכול לקחת את התלמיד.
כותבי המאמר השתמשו באסטרטגיה זאת כאשר העבירו פרויקטים קבוצתיים.
הכיתה פוצלה והתוכן היה זהה.
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הוראה חלופית
בחלופה זאת נעשה שימוש כאשר מספר תלמידים זקוקים לתשומת לב מיוחדת.
בהוראה חלופית מורה אחד מלמד את הקבוצה הגדולה והמורה השני את
הקבוצה הקטנה .שיטה זאת עובדת טוב עם תלמידים עם צרכים מיוחדים או
תלמידים המתקשים בנושא .הוראה חלופית היא שיטה טובה מאד לתכניות
לימודים במקטעים .מורה אחד יכול לטפל בתלמידים הזקוקים לעזרה בנושא
וללמד אותם שוב בעוד שהמורה השני מלמד את התלמידים האחרים חומר
מתקדם.

הוראה בצוות
בטכניקת הוראה זאת המוכרת בשם ""Tag-teamאו ","one brain in two bodies
נעשה שימוש כאשר שני מורים מעבירים את אותו מידע באותו זמן ,באותה כיתה.
התלמידים מרגישים שיש להם שתי מורות מקצועיות -מורות תוכן בכיתה ולא
מורת תוכן אחת ומורה לצרכים מיוחדים אחת .זה עוזר מאד למחיקת הסטיגמה
של להיות תלמיד בעל צרכים מיוחדים .קיימות דרכים רבות שמורה יכול לסמן
לחברו ,שהוא עומד להפסיק את העברת החומר לתלמידים וחברו צריך לתפוס
את מקומו .הן כוללות ,אבל לא מוגבלות רק למחיאת כפיים ,הרמת ידיים ,הצבעה
והתפרצות למעגל הדיבור .המורה לצרכים המיוחדים מרגיש בעל ערך יותר גבוה
וכתורם בכיתה וכמרכיב יותר חיוני בתהליך ההוראה .כשאסטרטגית הוראה
מוסברת על ידי אחד המורים ,היא יכולה להיות מבוארת ומוסברת בסגנון למידה
אחר על ידי אחר ,כך שכל התלמידים קלטו את הנושא .טכניקה זאת מאפשרת
למורה המומחה ללקויות למידה ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,לשאול שאלות
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הבהרה מהמורה המקצועי שיבהירו את המידע שתלמידים לא שאלו עליו .כותבי
המאמר הטמיעו את השיטה בתדירות גבוהה ,בדיונים והרצאות שנערכו בכיתה.
התלמידים קלטו את המידע ,אם לא דרך הסברה אחת ,אז דרך הסברה שניה.

בעד ונגד""Pros and Cons
ללמידה שיתופית יש יתרונות ויש חסרונות .הנוכחות הפיזית של שני מורים בכיתה,
מקטינה את היחס תלמיד-מורה ,וזה מאפשר למורים לתת תמיכה מקצועית ,אחד
לשני .זה מוכח שאם המורה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים תורם ביקורת בונה
ביחס למה שנלמד בשיעור ,הדבר צריך לעבור התאמה עם הבהרה יותר טובה.
ההזדמנות שעמית נוסף יהיה נוכח בכיתה ,הנותן תמיכה מקצועית ונותן היזון חוזר
על שיעורים ואיזה שינויים יעזרו לתלמידים לקלוט את התפיסות המורכבות.
בנוסף ,אם תלמיד נמצא בקונפליקט אישי עם אחד המורים ,יש מורה נוסף
והתלמיד יכול לבקש תמיכה אקדמית ורגשית .כמו כן יש בחדר הכיתה ,לפחות,
אדם אחד שהוא מומחה בחוקי החינוך המיוחד ,המדיניות והנהלים שכל הזמן
מתפתחים .מספר חוקרים מצאו הישגים אקדמיים חיוביים אצל תלמידים בכיתות
בהן ההוראה היא שיתופית .הנוכחות של שני מורים בו זמנית בכיתה ,הפחיתה
את ההתפרצויות והסכנות בסביבת הלמידה .הגורמים המתנגדים להוראה
שיתופית ,מציינים שהוא ,מגבלות זמן ,הכוללות ,חוסר זמן של המורים השותפים
בין כותלי בית הספר ,לשתף פעולה בתכנון שעורים ,בתכנון שעורים ונושאים
בניהול כיתה .מכשול נוסף הוא חוסר בזמן משותף לתכנון שהוא לא מתייחס רק
לתכנון השיעור אלא גם לדיון בצרכי התלמידים .זה המקום שבו תמיכת ההנהלה
נכנסת למשחק .תפקיד ההנהלה בהוראה שיתופית אפקטיבית ,הינו ,בזיהוי
הצורך בזמן משותף להכנה ושיתוף פעולה.
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מכשול פוטנציאלי נוסף הוא ,קונפליקט שעלול להתפתח בין המורים
השותפים.
הוראה אפקטיבית יכולה להיות בלתי יעילה אם שני המורים לא יכולים
להגיע להסכמה לגבי שיתוף פעולה או שוני של פילוסופית ההוראה או
הציפיות מההתנהגות בכיתה .המורה לצרכים מיוחדים איננו נמצא כל היום
עם מורה המומחה בתחום התוכן ,הוא עובר מספר מורי תוכן .גורמים אלה עלולים
להשפיע על מידת ההצלחה של הוראה שיתופית והלמידה בכיתה.

מסקנות
למרות שהמחקר על הוראה שיתופית מוגבל בהיקפו ,הוא הולך וגדל
וממה שזמין לנו היום ,הוא בכוון חיובי.
אחד ממרכיבי המפתח בהוראה שיתופית הוא ,מידת הנכונות של מורי
תוכן לקבל ביקורת בונה .המורים לתלמידים בחינוך המיוחד ,יכולים בדרך
כלל ,לתת כיוון ועצה איך להסביר ,לחזק ,או לשנות שעור ספציפי על מנת שיהיה
יותר אפקטיבי לכל התלמידים .זה יכול להיות גם יישומי למורי החינוך המיוחד,
כשמורי התוכן יכולים לתת מבט מעמיק ועצה ,כמו כן ,כשהם חשים בטחון עצמי
עם נושאי תוכן ספציפיים ומנהיגים את השיעור .המורים לתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים ירגישו שהם יותר ברי תועלת ,בהוראה שיתופית ,במקום להיות נוכחים
בכיתה ,ולרשום הערות כמו תלמידים .דרך הוראה שיתופית ,מורי החינוך
המיוחד יכולים לשפר ולהעמיק את הידע שלהם בתחומי תוכן ספציפיים
ומורה התוכן יכול לעזור למורי החינוך המיוחד להגיע לכך .זה מספק את
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ההזדמנות לתת ולקבל ביקורת בונה ולעבוד עם מורה נוסף דבר המביא לזרימה
חלקה יותר של הלמידה בכיתה.
אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני המורים המקצועיים ,מורי
התוכן ,הוא ,בניית אמון בכיתה .מורה התוכן צריך להאמין שמורה
החינוך המיוחד מכיר את המידע שהוא מספק לתלמידים כשההוראה
מועברת אליו .מורי התוכן מאפשרים למורי החינוך המיוחד את
ההזדמנות להורות באופן ברור את התלמידים.
מורי התוכן צריכים להיות מוכנים לקבל ביקורת בונה במיוחד בשעורים בהם
התלמידים מתקשים להתמודד עם הנושא .מחקר זה ימשך במטרה לקבוע
האם הוא מביא תועלת לכלל ציבור התלמידים.

מקור הנתונים:
Forbes, Leslie; Billet, Stacy "Successful Co-Teaching in the Science
Classroom." Science Scope, Sep2012, Vol. 36 Issue 1, p61-64, 4p.
המאמר תורגם מאנגלית וסוכם לעברית בפורטל מס"ע  -ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון
מופ"ת.
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ארה"ב
ניו-יורק
רשמיו של מחנך
כוחה של הוראה שיתופית בכיתה :מרשמיו של מחנך

לעתים קרובות מדי ,מורה לחינוך מיוחד או השירות להתערבות אקדמית )(AIS
פועל כמעין מצביע אלקטרוני בכיתה.

אני מחלטר כמרצה/מחנך מן החוץ במכללת סנט רוז באלבני ,ניו יורק .זו האולפנה
שלי ואני קיבלתי את התואר הראשון שלי ,כמו גם את התואר במנהל שלי
מהמכללה .הוראת תלמידים לתארים מתקדמים יכולה ליצור יחסי גומלין בשל
העובדה שפרופסורים יכולים לקבל כל כך הרבה מהתלמידים שלהם בדיוק כמו
שתלמידיהם יכולים לקבל ולשאוב מהם.

בסמסטר הזה לימדתי קורס במחקר פעולה .מחקר פעולה הוא מצב שבו מורה
חוקר נושא שיש להם בכיתה שלהם והחקר עוסק באופן שבו ניתן לשנות את
הנושא .בנוסף ,הם יכולים גם לחקור איך בפועל ניתן לבצע הדרכה טובה ואפילו
טובה יותר .סקוט ,אחד מהסטודנטים לתואר השני שלי ,חקר את סוגיית ההוראה
בצמד/הוראה שיתופית ,מאחר והוא רצה להפוך את החוויה שלו בהוראה שיתופית
למעשירה יותר .המחקר שלו גרם לי להרהר על ימי ההוראה שלי .
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כשהתחלתי ללמד בבית ספר יסודי ,ביקשו ממני ללמד בכיתה משולבת .האתגר
של לימוד תלמידים בעלי צרכים מגוונים ,גרם לי להיות עצבני ונרגש כאחד ,שכן
עליי ללמד את כולם באותו הזמן.
באותה העת ,הרבה מורים לחינוך מיוחד לימדו את התלמידים שלהם במסדרון,
שהיווה מתחם מופרד מזעזע למדיי .תלמידי החינוך המיוחד בילו "זמן" בלמידה
בחינוך הכללי ולאחר מכן יצאו למסדרון כדי לקבל את סוג ההוראה הישירה
שלהם .

אני רציתי עבורם משהו שונה וכך גם רצתה המורה לחינוך המיוחד שהייתי בר
מזל על מנת לעבוד עימה בכיתה .אנה הייתה מהברונקס ,ואני הייתי מצפון
המדינה ,מניו יורק .הרעיון שלי לגבי עיר היה אלבני ,וכמו שתוכלו לדמיין ,הרעיון
של אנה לגבי עיר ,היה שונה לחלוטין .עמיתתנו ג'ואן שימשה כפתולוגית הדיבור
שהוקצתה לחדר שלנו והייתי להוט ללמוד ממנה ,שכן היא היתה בעלת ניסיון רב
ממני.
אנה וג'ואן ידעו הרבה יותר על מתן מענה לצרכים של תלמידים ,יותר ממה שאני
ידעתי באותה תקופה והאינטראקציות היומיומיות שלנו התגלמו להיות
ההתפתחות המקצועית שלי .אני יודע שלכולנו יש הרגל של חיבה לזכור יותר
ממה שהיו פני הדברים ,אבל ככמות השנים שביליתי איתם ,אלו היוו חלק מהוראת
משנות ההוראה הכי נפלאות שלי ,הן עזרו לי לעצב את דמות המחנך שעמדתי
להפוך אליו.
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במשך כל השנה הראשונה שעבדנו יחד ,למדנו הרבה אחד מהשני והיו צחוקים
רבים .החולשה שלי בפועל הייתה הכוח שלהם ולהיפך .בילינו זמן בארוחות
הצהריים שלנו ],בהן דיברנו על מתן מענה לצרכיהם של התלמידים שלנו .אף
פעם לא הרגשתי כאילו הכיתה היתה רק הכיתה שלי אלא שזו היתה "הכיתה
שלנו".

התלמידים נהנו מהאינטראקציות שלנו ,כי היו להם שני מבוגרים שונים שהיו
מוכנים לסייע בכל עת ולענות על הצרכים שלהם .זו הייתה הזדמנות טובה שמצוי
מבוגר בכיתה אשר יכול לייעץ גם אם איני מתמודד עם מצב כראוי .המונח "ידיד
ביקורתי" שמתרגל הרבה ,הפך להיות הדרך הטובה ביותר לתיאור החוויה של
הוראה בצמד/הוראה שיתופית בכיתה שלנו .זה עזר לי רבות במהלך הלימוד שלי
ביחס לחינוך משולב בבית ספר זה כמו בבתי ספר אחרים שלימדתי.

כשעברתי לבית ספר אחר ,התחלתי ללמד עם קייל ,שהיה מורה נוסף לחינוך
מיוחד .כוחו המרכזי היה במתמטיקה ,ואילו התמחותי היתה בהוראת שפות .קייל
היה מלמד מתמטיקה בכיתה ואני הייתי מושך תלמידים לחלק האחורי של החדר
במיוחד את אלו שנאבקו במתמטיקה או בשפות ובעודנו צוות לימדנו וניסינו לפשט
את החומר ככל שניתן .הרגשתי ,ואני עדיין מרגיש ,כאילו יצרנו סביבת כיתה
מעשירה שבו היינו מודל לחיקוי עבור תלמידינו.
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הוראה בצמד/הוראה שיתופית

לעתים קרובות מדי ,מורה לחינוך מיוחד או השירות להתערבות אקדמית
התערבות ) (AISפועל כמצביע אלקטרוני או חיישן בכיתה .כשהמורה מרצה,
עמיתו להוראה מסתובב בכיתה ,מצביע על הנייר של תלמיד על מנת
לדרבן אותם להתרכז במשימה שניתנה להם.
עליי להדגיש שלעיתים קרובות ,משתמשים במורים שותפים באופן לא
נכון ,משום שתפקידם הנתון הוא לוודא את התנהגות התלמיד ,בעוד שראוי
ונכון היה לנצלם כמורים מקצועיים אשר יכולים לסייע בהעסקתו המניבה
והפוריה של התלמיד.

הוראה בצמד ,יכולה להיות מערכת יחסים חזקה ביותר ,משום שקיימים בה שני
אנשי מקצוע באותה הכיתה ,אשר יכולים לספק חוויה מעשירה לא רק לתלמידים
עצמם ,אלא גם למבוגרים האחרים השוהים בכיתה .מורה אחד יכול להיות מצוין
בניהול כיתה ואילו השני יכול להצטיין ביצירתיות בכיתה .אפילו מערכות היחסים
המגוונות ביותר ,עשויות להכיל שילוב נהדר .

הוראה בצמד מאפשרת לשני עמיתים בהוראה לבלות זמן תכנון משותף יחדיו כדי
ליצור מערכי שיעור ,הממוקדים בתלמידים ,דבר שעשוי להואיל בפועל לכל
התלמידים בכיתה .המורה לחינוך המיוחד יכול להציע תובנה גדולה למתן מענה
לצרכים של תלמידים שלומדים אך מתקשים בחומר לימודי .מניסיוני ,אין אף
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מורה שיכול להבין כיצד לבצע התאמת הוראה כמו שיכולים להפיק המורים
הטובים ביותר בתחום החינוך המיוחד.
תכניות החינוך האישיות ) (IEPהן מסמך משפטי המחייב את המורים
לחינוך מיוחד לאסוף נתונים על התקדמותו של כל תלמיד .המורים לחינוך
מיוחד נחשבים למומחים ,במיוחד כאשר מדובר בניטור התקדמותם של
תלמידיהם ובהבנה ופרשנו של הנתונים הנערמים על-מנת כיצד והיכן גדלים
תלמידים שזקוקים לעזרה .החוויה אותה מביא המורה לחינוך המיוחד
למערכת היחסים הנרקמת בהוראה בצמד – לא תסולא בפז.

לבסוף ,החוויה בהוראה בצמד/הוראה שיתופית מביאה עימה זוג עיניים
נוספות אל תוך הכיתה.
בכיתות בעלות כ 71-תלמידים או יותר ברבים מבתי הספר ברחבי ארה"ב ,דווקא
מורים שותפים יכולים לגלם משקיפים חשובים ביחס להתקדמותם של
תלמידים .כשלוקחים הפסקה מההוראה השיתופית ,מורה שותף יכול
לעבוד כמשקיף על-מנת לאבחן מי מבין התלמידים מסוגל לשמור על
המומנטום של הכיתה ומי מהם נמצא בסיכון של פיגור בחומר הנלמד.

לסיכום
למרות שתמיד אהיה מחנך ,ישנם ימים שבהם אני ממש יש געגועים לשוב להיות
מורה .הזמן שלי בכיתה ,התלמידים שלימדתי ,והמורים שלימדתי סיפקו לי את
הפיתוח המקצועי הטוב ביותר על בסיס יומי .הייתי בר מזל ,כי אני עובד עם מורים
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שלא פחדו להביע דעה ,לדבר ואף לייעץ לי לעשות ולבצע משהו באופן השונה
ממה שהייתי רגיל.

החוויה בהוראה בצמד/הוראה שיתופית יכולה להיות מועילה ביותר
עבור התלמידים ועבור סגל ההוראה במיוחד כאשר היא נעשית באופן
הנכון.
מורים צריכים לעבוד קשה האחד עם השני ,על-מנת לשמור על רצף
ונזילות בהוראה ,כמו כן חייבת להיות תקשורת פתוחה האחד עם השני
כדי שיוכלו להתמודד עם המאבקים הטבעיים שנוצרים בחסותו של אותו
שיתוף פעולה עם מבוגר אחר בכיתה.
גם את האגו יש לשים בצד ,שכן בסופו של דבר ,ההוראה בצמד/הוראה
שיתופית עוסקת ביצירת סביבת למידה שתהיה הטובה ביותר עבור
התלמידים.

מקור הנתונים:
Peter DeWitt The Power of Two: Co-Teaching in the Classroom.
December, 2011.
http://blogs.edweek.org/edweek/finding_common_ground/2011/12/the_powe
r_of_two_co-teaching_in_the_classroom.html
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ארה"ב
היבטים כלליים

ריכוז

מידע

שימושי

ביחס

להוראה

"בצמד"/הוראה שיתופית
לינק לעמוד המרכז:
http://nichcy.org/schoolage/effective-practices/coteaching
file:///C:/Users/DP/Downloads/nichcy.orgCoTeaching_General_and_Special_Educators_Working_Together.pdf

מחקרים מראה כי שיתוף פעולה בין אנשי חינוך בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד
כוללים הטבות לאיכות ההוראה ותמיכה בתלמידים בעלי מוגבלויות.
תלמידים ללא יותר מידי מוגבלות .אלה הם בין הממצאים של  metasynthesisשל
מחקר משותף שנערך על ידי הוראת  ,Scruggs, Mastropieriומק ( )7002וסיכם
בתקציר המובנה של .NICHCY 81
כדי ל סייע בידי מי שעוסק בהוראה כזו ובמי שמתעניין בכך ,מובא ריכוז זה של
משאבים ,אסטרטגיות ,עצות והפניה למקורות מידע נוספים ברשת .כדלקמן-:
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גישות שונות לשיתוף הוראה
קצר וקולע קורא
הקמת חנות ביחד | טיפים ,אסטרטגיות ,ורשימות
מודולים פיתוח מקצועיים בשיתוף הוראה
בלוגים משותפים הוראה
משאבים ממחלקת המדינה שלך של חינוך

גישות שונות לשיתוף הוראה
לדעת יותר על הגישות משותפות להוראה שהוזכרו בסיכום המחקר שלנו
סוגים של שיתוף הוראה:
http://www.specialconnections.ku.edu/?q=collaboration/cooperative_teaching
/teacher_tools/types_of_co_teaching

קטעי וידאו:
http://www.youtube.com/watch?v=TCn4qDyuZVE
קטעי וידאו קצרים ,אשר נותנים דוגמאות של פרקטיקות שונות בשיתוף הוראה
http://education.byu.edu/cpse/co_teaching/co_teach_models.html
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אסטרטגיות יעילות בשיתוף הוראה
דן את היסודות של כל גישה לשיתוף הוראה ,משווה ומעמת אותםco-teaching :
תמיכה ,הוראה מקבילה ,הוראה משלימה ,והוראת צוות .כמו כן ,צירוף אתגרים
או אזהרות בגינן:
http://www.teachhub.com/effective-co-teaching-strategies

גישות לשיתוף הוראה ברמה מדינתית
כיצד סוכנויות חינוך ממלכתיות תומכות בשיתוף הוראה בבתי ספר ,לרבות
באמצעות מדיניות והנחיות ויוזמות שיתוף הוראה.
http://projectforum.org/docs/State-levelApproachestoCo-Teaching.pdf

קצר וקולע על שיתוף הוראה
 1צעדים להצלחת השיתוף בהוראה
http://www.nea.org/tools/6-steps-to-successful-co-teaching.html
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הבנת מרכיבי שיתוף הוראה
.)1( 00 , בהוראת ילדים חריגים. המרכיבים של שיתוף הוראה9
https://inclusiveed.wikispaces.com/file/view/Understanding+CoTeaching+Co
mponents.pdf

?האם שיתוף הוראה יעילה
:מאמר מוועדת הבחירות המרכזית
http://www.maine.gov/education/speced/tools/b5lre/reports/effective.pdf

:שיתוף פעולה בין חינוך כללי ומיוחד
http://www.ncset.org/publications/issue/NCSETIssueBrief_2.1.pdf

. חובה לכל מורים בהגדרות כוללניות חינוכיות:שיתוף פעולה
http://iris.peabody.vanderbilt.edu/infoBriefs_local/shure/collaboration.pdf
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מנהיגות מפקחים :קידום שיתוף הפעולה בחינוך כללי ובחינוך
מיוחד
מסמך זה בוחן את תפקידו של המפקח בקידום ,פיתוח ושמירה על תרבות של
שיתוף פעולה בין אנשי חינוך כלליים ואנשי החינוך המיוחד
http://projectforum.org/docs/SuperintendentLeadershipPromotingGeneralandSpEdCollaboration.pdf

בניית מערך משותף :טיפים ואסטרטגיות ,רשימות,
ושאלות שכדאי לשאול
הצעדים הראשונים לשותפים בפעילות הכיתה.

הרכיבים והיסודות שבהוראה שיתופית
תיאור יסודותיה של הוראה בצמד/הוראה שיתופית ,כאשר משתמשים בה ,בסיס
המחקר לגבי היעילות והיתרונות שלה ,ועל מקרים נוספים .פירוט כלים נוחים
לשימוש על מנת לקדם שיתופי פעולה עם עמיתים לעבודה.
http://www.specialconnections.ku.edu/?q=collaboration/cooperative_teaching
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טיפים ואסטרטגיות לשיתוף הוראה ברמה המשנית
הכנה לשיתוף בלמידה:
(א) שאלות לשאול את עצמך ואחרים;
(ב) רשימת המניה (תקוות שיתוף ,עמדות ,תחומי אחריות וציפייה);
(ג)

דוגמאות

לפעולות

מורה

בשיתוף

ההוראה

http://bsnpta.org/geeklog/public_html//article.php?story=Co_Teaching_Tips

הדרכה יסודית
מצגת  Powerpointעם שאלון עצמי "musts" 1 ,לשוויון בין עמיתים למורים,
רשימות לשיתוף הוראה ,ניהול כיתה ,דוגמאות ,ועוד.
http://www.nbpts.org/userfiles/File/Bost-CoTeaching_Bost_Woodson_NBPTS_Conf_09.pdf

אסטרטגיות הוראה לשיתוף הוראה והכללה
מסמך זה כולל רשימות פעולות לביצוע שיתוף הוראה והערכה עצמית,
הדרכה כיצד להעריך את האפקטיביות של שיתוף הוראה ,עצות למנהלים
לתכנון זמן שיתוף פעולה בין עמיתים למורים ,ועקרונות שיתוף הוראה
למנהלים.
http://www.vcld.org/pages/newsletters/03_04_fall/Collaborative%
20Working% 20Relationships.pdf
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באמצעות שיתוף תכנון זמן :אסטרטגיות מוצלחות לשיתוף
הוראה
כתבה שפורסמה בהוראת ילדים חריגים פלוס [כרך  ,1גיליון  ,1מרץ .]7007
http://tinyurl.com/426ybnc

נוסף על שיתוף תכנון
מאמר בהוראת ילדים חריגים [כרך  ,00גיליון " - ]7000 ,1בניית בסיס חזק של
תמיכה עבור כל התלמידים באמצעות ."co-planning
http://edsp-389.wikispaces.com/file/view/hawbakerBASE.pdf

מודולי הדרכה לפיתוח מקצועי בשיתוף ההוראה
צריך מודולים להכשרה כדי להשיק יוזמה משותפת בהוראה בבית הספר או סתם
כדי ליידע את העוסקים בכך והעמיתים הקשורים .מספר מודולים לפיתוח הדרכה
מקצועיים.

שיתוף הוראה 1 :אקדמיות
מודול זה מציג את הפנים הרבות של יחסי שיתוף ההוראה ,מודלים איכותיים
ופחות איכותיים של אסטרטגיות מוצלחות בשיתוף הוראה ,גישות לפיתוח
מיומנויות בשיתוף הוראה ,והזדמנויות לשיעורים במשותף.
http://www.niusileadscape.org/pd/co-teaching
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מרכז IRIS
מרכז בעל אוסף מגוון של מודולים להכשרה ב ,IRISכולל שני אלה בשיתוף
הוראה:
שיטות עבודה אפקטיביות בבית ספר :קידום שיתוף פעולה ומעקב ההישגים
האקדמי של התלמיד | מודול זה מתמקד בכל השותפויות באוכלוסיית בית הספר
ומדגישים בין החינוך הכללי וסגל החינוך המיוחד שיביאו ליצירה של "אחריות
קולקטיבית" וציפיות גבוהות משותפות לכל התלמידים)Español en( .

שירות תלמידים עם ליקויי ראייה :החשיבות של שיתוף פעולה | מודול זה
מדגיש את החשיבות של שיתוף הפעולה של המורה לחינוך הכללי עם אנשי
מקצוע ואנשים אחרים ,בעלי ידע על צרכיהם של תלמידים עם מוגבלות בראייה.

בלוגים בשיתוף ההוראה
http://christinesouthard.blogspot.com/2008/04/evidence-base-on-coteaching-are-we.html
הפרטים הקטנים של הוראה בצמד/הוראה משותפת
http://www.niusileadscape.org/bl/?p=421
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עוד קישורים בנושא:
http://www.teacher-world.com/teacher-blog/?p=1330

http://www.cecreality101.org/collaboration/
שיתוף הוראה :הנחיות כלליות ונהלים
http://ddeubel.edublogs.org/2010/10/01/co-teaching-general-guidelines-and/procedures

משאבים ממחלקת המדינה בחינוך
מדינות רבות מציעות חומרי הדרכה על יוזמות בשיתוף הוראה ,עמיתים להוראה
וכד' (למשל ,אלבמה ,ארקנסו ,לואיזיאנה ,מרילנד ,ניו מקסיקו ,ניו יורק ,טקסס,
וירג'יניה).
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מודל
"הוראה בצמד":
היבטים מחקריים
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ישראל

מחקר
חקר מקרה :טובים השניים בהוראה ,לפיתוח ידע
מקצועי
מחקר זה בודק את תפישותיה של סטודנטית במכללה באשר להשפעתה
של הוראה שיתופית על התפתחות הידע המקצועי שלה בתחום הוראת
המתמטיקה בבית הספר היסודי.
הסטודנטית שבה מתמקדת עבודה זו לקחה חלק ,יחד עם סטודנטים נוספים,
בסמינריון מחקרי בתחום הוראת המתמטיקה .המורכבות הרבה ,האינהרנטית,
בקורס הסמינריוני הולידה בשנים האחרונות שיתוף פעולה בין המרצה של
הסמינריון להוראת המתמטיקה לבין מרצה מתחום האוריינות האקדמית בהוראה
לסמינריון.
חשיבותו של שיתוף פעולה זה היא בכך שבדרך זו ניתן להעניק
לסטודנטים כלים מגוונים יותר ומבוססים יותר לביצוע המטלה הלימודית
של הסמינריון .שיתוף פעולה זה הולך ומתפתח תוך כדי עשייה ,ומתגבש
יותר ויותר כמודל של הוראה שיתופית (Co-teaching) (Cook & Friend,
)1995של שתי המרצות .
הנחת הבסיס של שתי המרצות היא כי להוראה שיתופית ,המשלבת בין
שני תחומי דעת הנדרשים ללמידה מיטבית בקורס הסמינריוני ,יש
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פוטנציאל לתרום להתפתחות הידע המקצועי של הסטודנטים (Day,
1999).על כן מתמקדת עבודה זו בתיאור ובניתוח תפישותיה של סטודנטית את
התפתחות הלמידה והידע המקצועי שלה במהלך למידתה בקורס.

שיטת המחקר
מחקר עצמי זה הוא מסוג חקר מקרה .סוג זה של מחקר איכותני מאפשר לחשוף
לעומק את התופעה הנמצאת במרכזו באמצעות נחקר/ת אחד/ת ,ולעקוב אחריה
באמצעותו .שאלות המחקר הינן:
 .0מה הן תפישותיה של סטודנטית להוראת המתמטיקה באשר להשפעת
ההוראה השיתופית על התפתחות בידע המקצועי שלה?
 .4מה הן תפישותיה של סטודנטית להוראת המתמטיקה באשר
להשפעת מערכת היחסים בין המורות לסטודנטים במהלך ההוראה
השיתופית על התפתחות הידע המקצועי שלה ?
המשתתפת במחקר זה ,עדי (שם בדוי) ,בת  ,11נשואה ואם לארבעה ילדים,
מורה ומחנכת כעשרים שנה בבית ספר יסודי .עדי נבחרה על ידי החוקרות
באופן מכוון ,דווקא משום שהיא סטודנטית יותר מבוגרת ,בעלת ותק
בהוראה בכלל ובהוראת מתמטיקה בפרט .סטודנטית בעלת נתונים
אישיים כגון אלה היא בעלת אפשרות טובה יותר להעריך את ההוראה-
למידה בקורס הסמינריוני באופן רפלקטיבי ואת תרומתה של ההוראה
השיתופית ללמידה זו.
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איסוף הנתונים במחקר זה התקיים במהלך שנת לימודים מלאה
באמצעות ראיונות ,תצפיות וטיוטות של העבודה הכתובה ,כמו גם
העבודה בגרסתה הסופית .התקפות והמהימנות במחקר זה הושגו
באמצעות הטריאנגולציה של שלושה גופי נתונים אלו .בנוסף ,תוגברה רמת
התקפות והמהימנות באמצעות ניתוח הנתונים על ידי כל אחת מן החוקרות בנפרד
ורק לאחר ההצלבה וההשוואה בין הממצאים שעלו משני הניתוחים הבדידים
הגיעו

החוקרות

אל

ממצאי

המחקר

הסופיים .

ממצאים
ניתוח תפישותיה של הסטודנטית עדי התמקד בארבע קטגוריות מרכזיות ,שסביבן
נוצר "הקו הסיפורי" של המחקר (שקדי ,)7000 ,העונות על שאלות המחקר .כל
אחת מקטגוריות אלה מייצגת היבט אחד בהתפתחות הידע המקצועי של
הסטודנטית על רקע ההוראה השיתופית בקורס הסמינריוני בו למדה.
שלוש הקטגוריות הראשונות עונות על שאלת המחקר הראשונה ואילו
הקטגוריה הרביעית עונה על שאלת המחקר השנייה.
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קטגוריה א'  -תפישת הסטודנטית את תרומת ההוראה
השיתופית להתפתחות הידע המקצועי האקדמי שלה :
הסטודנטית עדי תופשת את התפתחות הידע המקצועי האקדמי שלה
כתהליך מתמשך ,שסופו שונה מאוד מתחילתו .בראשיתו של תהליך זה
היא אובדת עצות לחלוטין .היא אינה יודעת כלל מה עליה לעשות
מבחינה אקדמית ,מהי נקודת המוצא שלה ללמידה ,מהו הכיוון של
הלמידה ומה הן הדרישות האקדמיות המצופות ממנה .חוסר ידיעה כולל זה
מלווה בתחושות קשות של חוסר ביטחון ,חוסר כיוון ואין מוצא .מצב זה מקפל
בתוכו את הצורך בתמיכה של המורה המומחה.
בהמשכו של תהליך ההוראה-למידה מתארת הסטודנטית עדי את
התחלת ההתבהרות של התהליך ,כפועל יוצא של ההוראה השיתופית עם
המורה לאוריינות אקדמית .התגבשות הכיוון מפיגה את תחושת האין מוצא.
יתרה מכך ,הסטודנטית הנמצאת בתחילתו של תהליך הלמידה וזקוקה לתמיכה,
אכן מקבלת אותה והדבר גורם לה שמחה .כך ,שתחילת ההוראה המשותפת
יש בה תרומה ,הן לתהליך הלמידה עצמו והן לרגשות המלווים אותה
שהופכים מתחושת חנק ואין מוצא לתחושה של יותר ביטחון ושמחה .
בתהליך הלמידה המחקרי בדקה עדי שני ספרי לימוד במתמטיקה והשוותה
ביניהם מבחינת פרמטרים מתמטיים ופדגוגיים שונים .תהליך החקירה ,הממצאים
והמסקנות שעלו ממנו ,הובילו אותה להכרה בהתפתחותו של הידע האקדמי שלה
בהוראה למתמטיקה .יתרה מכך ,הממצאים והמסקנות שעלו מן המחקר של עדי
הוליכו אותה לשינוי תפישה באשר לידע תכני שהחזיקה בה קודם לכן .
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מדבריה של עדי עולה כי חלה התפתחות גדולה גם בידע האורייני
האקדמי שלה .ידע זה חסר לה מאוד בתחילת תהליך העבודה .עדי
מציינת בדבריה במפורש חלק מן הכלים האורייניים שרכשה במהלך
הלמידה עם המורה לאוריינות אקדמית ,כחלק מן ההוראה השיתופית.
כלים אלה ,שהיוו את הידע האורייני האקדמי ,הם שאפשרו לה לבצע את
העבודה המחקרית בתחום התוכן של הוראת המתמטיקה ,והם אלה
שאפשרו לה להגדיל את הידע שלה בתחום זה בו היא מתמחה.
לדברי עדי ,ההוראה המשותפת של שתי המורות ,אמנם הקנתה ידע רחב יותר,
אבל גם יצרה אצלה לא אחת בלבול .זאת מאחר ששתי מורות הבאות
מדיסציפלינות שונות לא תמיד רואות עין בעין פתרון של בעיה לימודית כלשהי.
עם זאת ,הצורך לתת לסטודנטית מענה מוסכם ,אילץ את שתיהן לרדת
לעומקה של כל בעיה ,לחשוב יחד ולהגיע לפתרון שישביע את רצונן של שלוש
השותפות .

קטגוריה ב' – תפישת הסטודנטית את תרומת התפתחות
הידע המקצועי האקדמי להתפתחות הידע הפרקטי :
הממצאים והמסקנות שהפיקה עדי ממחקרה בקורס הסמינריוני ,מוליכים אותה
לשינוי בתפישותיה לגבי ספרי הלימוד המהווים בסיס להוראת המתמטיקה
בכיתות בית הספר היסודי .היא מבקשת לשנות את ספר הלימוד ממנו לומדים
התלמידים ,אותו ספר לימוד שאהבה ללמד על פיו בעבר .כעת ,לאחר המחקר
שביצעה הוא נתפש על ידה כלא מתאים .לעומת זאת ,ספר הלימוד החדש עונה
על צרכי המורה והתלמיד להבנתה ,ועל כן היא מבקשת ללמד על פיו .
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יתרה מזאת ,היא הולכת צעד אחד קדימה בתרגום ההבנה האקדמית
לפרקטיקה ומסיקה מסקנה אופרטיבית נוספת .היא מציינת כי אם בבית הספר
אליו היא חוזרת ללמד היו משאירים את ספר הלימוד הקודם ,זה היה מאלץ
אותה ליצור חומרי לימוד נוספים בעצמה .
זאת ועוד ,בדבריה של עדי כשנה וחצי לאחר סיום לימודיה בסמינריון המחקרי,
היא קושרת בים הידע המקצועי האקדמי אליו הגיעה במהלך הלמידה לבין
הידע המקצועי הפרקטי באמצעות אסטרטגיות ההוראה בהן היא נוקטת
בהוראתה בפועל את נושא הבעיות המילוליות במתמטיקה .יתרה מכך ,היא
מדגישה בדבריה כי לא רק שהיא נסמכת על הידע המקצועי האקדמי ,אלא
שידע זה מחזק אותה בהוראה ,לאור הקשיים המובנים בנושא עצמו.

קטגוריה ג' – תפישת הסטודנטית את תרומת ההוראה
השיתופית בסמינריון לתפישת עצמה כמורה :
עדי ממצבת את עצמה כיום ,לאחר לימודיה בסמינריון המחקרי בפרט ,ולאחר
לימודיה במכללה בכלל ,לא רק כמורה למתמטיקה בעלת ביטחון בידע
המקצועי שלה ,אלא גם כרכזת המתמטיקה הבית ספרית ,הפועלת ויוזמת את
פיתוחו של תחום זה בבית ספרה .המטאפורה "עליית מדרגה" בה משתמשת
עדי להמחשת תפישתה את עצמה כמורה כיום ,מבטאת תפישה זו באופן מרוכז
ומארגנת אותה .משמעותה היא התפתחות הידע המקצועי של עדי בו משורגים
זה בזה הידע המקצועי האקדמי והידע המקצועי הפרקטי .ולא זו בלבד ,אלא
שהתפתחות משולבת זו מלווה ברכיב הרגשי של תחושת ביטחון ,הנובעת
מהתפתחות הידע המקצועי ומחזקת אותו בו-בזמן.
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קטגוריה ד' – תפישת הסטודנטית את מערכת היחסים מורה-
סטודנט ותרומתה להתפתחות הידע המקצועי :
עדי תופשת את מערכת היחסים הקרובה של עם דורית ,המורה להוראת
המתמטיקה ,שהיא המורה "המקורית" של הסמינריון המחקרי ,כיחסים
אכפתיים המובנים מאליהם .זאת מאחר שהיא המורה הפורמאלית של
הסמינריון .לכן היא מרחיבה את דבריה אודות מערכת היחסים המתפתחת עם
המורה לאוריינות אקדמית ,המצטרפת אל הסמינריון כמורה שותפה .
מערכת היחסים עם המורה-השותפה היא מערכת יחסי אכפתיות ,הפועלת
בשתי רמות של הכוונה ,הנחיה ותמיכה :רמה אחת נעוצה בהנחיית הידע
מתחום האוריינות האקדמית ורמה שנייה היא בתחום הרגשי .העבודה המחקרית
שביצעה עדי הייתה גדולה בהיקפה ומורכבת מכל עבודה אקדמית בה התנסתה
בעבר .התפתחות הידע האורייני אפשרה לה להתקדם בלמידתה בתחום הוראת
המתמטיקה .מאחר שכך ,עדי מתייחסת להתפתחותו של ידע זה ולחשיבותו
בתהליך הלמידה באמצעות המטאפורה "עוגן של ביטחון ".
הרמה השנייה במערכת היחסים בין המורות לסטודנטית היא הרמה
הרגשית .רמה זו ,כדבריה של עדי ,היא קריטית לתהליך הלמידה שלה .עדי
אומרת שהיא צריכה להתחבר בממד הרגשי למורה כתנאי להיווצרות למידה
בכלל .ואכן ,ה"כימיה" עם שתי המורות נוצרה כבר למן הרגע הראשון בתהליך
הלימודי .התרומה המרכזית של קשר רגשי זה הייתה לדבריה של עדי בכך
שהוא נתן "ביטחון רב" ו"עידוד ".
זאת ועוד ,הנכונות של המורות להקשיב למחשבותיה של הסטודנטית ,לקבלם
ו"לזרום" איתם ,לדבריה של עדי ,מעידה למעשה על המסגרת הדיאלוגית
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הפתוחה של ההוראה-הנחיה כחלק ממערכת היחסים האכפתית שנוצרה
ביניהן.

דיון ומסקנות
המסקנה המרכזית הנובעת מממצאי המחקר היא שלהוראה השיתופית
ולמערכת היחסים האכפתית שנוצרה במהלכה ,היו ככל הנראה השפעה
משמעותית על ההתפתחות בידע המקצועי של הסטודנטית .התפתחות
שהיא פועל יוצא מההוראה השיתופית בכלל וממערכת היחסים
האכפתית עם שתי המורות משני תחומי דעת ,בפרט (Mastropieri,
1992).

1986,

Noddings,

;2005

Norland,

Scruggs,

המסקנה המרכזית במחקר זה עולה בקנה אחד עם התיאוריה של גולדשטיין
)(Goldstein, 1999באשר לקשר שבין הוראה שיתופית אכפתית ב"טווח" היחסים
הרגשי לבין ההתפתחות הקוגניטיבית ב"טווח התפתחות הקוגניטיבית הקרובה "
)((ZPDויגוצקי .)0729 ,לטענתה של גולדשטיין ,ההתפתחות הקוגניטיבית תלויה
בהתפתחות הרגשית ונובעת ממנה.
מסקנה נוספת הנובעת מממצאי המחקר מעידה על כך שההתפתחות
בידע המקצועי הפרקטי של הסטודנטית עדי הושפעה במידה רבה מן
ההתפתחות בידע המקצועי האקדמי שלה .עם חזרתה לעבודה כמורה
למתמטיקה וכרכזת בתחום המתמטיקה בבית הספר היסודי בו היא מלמדת,
קיבלה החלטות בעניין החלפת ספרי לימוד מתמטיקה ,כמו גם באשר לנקיטה
בדרכי הוראה-למידה חדשות .החלטות אלה היו מבוססות כולן על ההתפתחות
שחלה בידע המקצועי האקדמי שלה בתהליך הלמידה בסמינריון & (Bell
Gilbert, 1999; Day, 1999).
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יתרה מכך ,ההתפתחות בשני סוגי הידע המקצועי – האקדמי והפרקטי – תורמת
להתפתחות בתפישת "האני המקצועי" של עדי (קופפרברג ,וגרין .)7000 ,לאחר
הלמידה בסמינריון היא ממצבת את עצמה כמורה מומחית ,בעלת ידע מבוסס
להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי ,בטוחה בעצמה ובהחלטותיה
המקצועיות.
המחברות מכירות בכך שלמחקר זה יש יתרונות כמו גם מגבלות .התיאור
העשיר המבוסס על ראיונות ,השיח במפגשים הלימודיים ומסמכים ,מנסה
לשפוך אור לפחות על חלק מהמרכיבים של תהליך ההוראה-למידה השיתופית
המורכב .יחד עם זאת ,הוא לבטח פוסח על אחרים.
המלצות העולות מהמחקר הן בשני מישורים :במישור הראשון ,הוא
הכשרת המורים בפועל ,יש למצוא דרכים ליצור יותר הוראה שיתופית בין
מורים מומחים מתחומי דעת שונים במכללות לחינוך .במישור זה ראוי גם
לטפח את ההוראה השיתופית כהוראה אכפתית ,מאחר שזהו הרכיב
הבסיסי והחשוב ביותר להתפתחות הידע המקצועי ,כפי שעולה ממחקר
זה .
המישור השני הוא המחקר .במישור זה ישנו צורך בהמשך המחקר בתחום
ההוראה השיתופית בהכשרת מורים .מחקר זה ילווה את יישומי ההוראה
השיתופית וניתן יהיה להגיע באמצעותו לתובנות נוספות באשר לאופני התפתחות
הידע המקצועי של סטודנטים במכללה לחיוך.

מקור הנתונים:
ולפנספרגר ,יוכי ודורית פטקין" .חקר מקרה :טובים השניים בהוראה,
לפיתוח ידע מקצועי ".החינוך וסביבו ,שנתון מכללת סמינר הקיבוצים ,ל"ג,
תשע"א .עמ' . 009 -010
סיכום פורסם בפורטל מס"ע.
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פינלנד
מחקר
מחקר שנערך במשך שנה לגבי פיתוח של הוראה
שיתופית בארבעה בתי ספר פיניים
במחקר המעקב הזה ,נחקר הפיתוח של הוראה בצמד/הוראה שיתופית
co-teaching

בארבעה

בתי

ספר

שונים

בהלסינקי

שבפינלנד .

המורים ענו על שאלון אלקטרוני שלוש פעמים במהלך שנה אחת.
העמדות לגבי הוראה בצמד/הוראה שיתופית היו חיוביות אף על פי
שתדירות ההוראה השיתופית נותרה נמוכה .
הוראה בצמד/הוראה שיתופית נראתה כמצב מתפתח של הוראה ונאמר
כי היא מתאימה עבור כל הנבדקים בבתי הספר .
המורים שמלמדים בחינוך המיוחד והמורים שמלמדים בכיתות רגילות היו בעלי
הניסיון

הרב

ביותר

בהוראה

בצמד/הוראה

שיתופית .

רוב המשיבים לימדו במשותף  4-5שיעורים בשבוע ונתון זה לא השתנה
במהלך המחקר ,אף על פי שהוצע תמריץ כספי לאלה שיגדילו את ההוראה
השיתופית שלהם במהלך תקופת המחקר .
עבור המורים שלימדו בכיתות רגילות ,נבחר ברוב המקרים מורה אחר בכיתה
רגילה כשותף להוראה בצמד/ההוראה השיתופית .
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מורים בחינוך המיוחד לימדו לעתים קרובות במשותף עם מורים מכיתה רגילה .
הסיבה הנפוצה ביותר בקרב המורים לכך שהם לא מעוניינים בהוראה
בצמד/הוראה שיתופית היא חוסר זמן לתכנון .
אולם  05דקות נחשבו כזמן מספיק לתכנון שיעור אחד .
למשיבים לא היה ידע לגבי הוראה שיתופית .
ברוב המקרים הוזכרה קבלת תשומת לב רבה יותר כתועלת עבור התלמידים
מההוראה בצמד/הוראה השיתופית .
התועלות הגדולות ביותר של הוראה בצמד/הוראה שיתופית עבור
המורים יוחסו לשיתוף ולרווחה.
היתרונות והמכשולים של הוראה בצמד /הוראה שיתופית נידונים וניתנת עצה
מעשית.

מקור הנתונים:
Takala, Marjatta, Uusitalo-Malmivaara, Lotta. " A one-year study of the
development of co-teaching in four Finnish schools", European Journal
of Special Needs Education; Aug2012, Vol. 27 Issue 3, p373-390.
סיכום זה הופיע בפורטל מס"ע.
קישור למאגרERIC
211

ארה"ב
מחקר
אפקטיביות מודל הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")
סקירת ספרות
בדו"ח זה של מחקר  HANOVERנפרשת סקירת ספרות שמתייחסת להוראה
שיתופית (הוראה "בצמד") כשיטה להוראת ילדים עם מוגבלויות וילדים ללא
מוגבלויות .אנו דנים בשיטות המיטביות להטמעת הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד") ובמחקר לגבי האפקטיביות של שיטה זו.

הקדמה וממצאים עיקריים

בעשורים האחרונים ,שיטת העברת הדרכה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
השתנתה בצורה מהותית כמענה למדיניות פדרלית .לדוגמה" ,חוק חינוך עבור כל
הילדים המוגבלים" משנת  0721קבע כי חינוך התלמידים יתבצע בסביבה פחות
מגבילה ( .)LREמאוחר יותר" ,חוק אנשים עם מוגבלויות ( )IDEAבשנת 0770
שהורחב ע"י תיקונים מספר שנים מאוחר יותר ,ב ,0772-עודד שילוב ילדים עם
מוגבלויות במסגרת כיתות רגילות  .מאז ,פילוסופית ה"הכללה" אומצה ע"י מחוזות
ברחבי המדינה.
לאחרונה ,חוק "אף ילד לא נותר מאחור" לחץ על מחנכים לוודא כי כל התלמידים,
כולל תלמידים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים אחרים ,יעמדו בדרגות הביצועים
שנמדדו לפי הערכות מתוקננות .כתוצאה מכך ,בשנים האחרונות גבר דגש על
212

הוראת כל הלומדים במסגרת כללית כוללת ,מודל שניתן להשיג בעזרת
אסטרטגיות שונות .אחת מהאסטרטגיות היא הוראה שיתופית (הוראה "בצמד"),
שהפכה לנושא דיון בבתי ספר ברחבי המדינה בעשור האחרון, .
במובן הרחב ,ניתן להגדיר הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") כשיטת
הדרכה שלפיה שני מורים או יותר ,או אנשי צוות מוסמכים אחרים חולקים
באחריות על קבוצת תלמידים בכיתה או חלל עבודה בודד .הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") אינה נעשית בהכרח תוך שיתוף פעולה ,והיא אינה שם נרדף
להוראה מסורתית בצוות שבדר"כ אינה משנה את יחס המורה/תלמיד ואינה
משלבת בין מספר שיטות לימוד  .בניגוד לכך" ,הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד") משתמשת בנקודות החוזק של המחנך הכללי שמבין את מבנה,
תוכן וקצב תכנית הלימודים של החינוך הכללי ,ושל המחנך המיוחד
שיכול לזהות את צרכי הלמידה של תלמידים פרטניים ,ולשפר את תכנית
הלימודים ואת ההוראה כך שיתאימו לצרכים אלה"  .חוקרים מראים כי
הדרישות הבסיסיות של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") הן שוויון בין
צמד המורים ,קבוצת תלמידים הטרוגנית ,ושימוש במגוון מודלים של
הוראה .
למרות שניתן להטמיע הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") בכל רמת כתה ,היא
נפוצה ביותר בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים.
עם זאת ,לתלמידים רבים עם מוגבלויות יש קושי מיוחד בחטיבת הביניים ובבי"ס
תיכון שלרוב נובע מחוסר תקשורת בין מחנכים ,עלייה ברמת הקושי של
המשימות ,או באתגרים בעמידה בצרכי למידה מגוונים בסביבה שמתמקדת
בהתמחות בתוכן  .מורים יכולים גם להתקשות בעמידה בצרכים האקדמיים של
תלמידי חינוך מיוחד ברמת הביניים .תיקוני  IDEAמ 0772-קבעו כי על תלמידים
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עם מוגבלויות לקבל את אותו ידע התוכן כמו חבריהם ,משימה מאתגרת ברמת
ביניים ,כשתחומי התוכן הופכים מוגדרים יותר ומצריכים עומק התמחות גבוה יותר
 .מאחר ומחנכים מיוחדים לא יכולים להתמחות בכל תחומי התוכן ,החוקרים
מציינים כי "שיתוף פעולה עם חינוך כללי הנו חיוני" .על כן ,הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") משמשת כאמצעי לסיוע בשיתוף פעולה מסוג זה.
עם זאת ,חשוב לציין כי הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") ברמת תיכון טומנת
בחובה מספר אתגרים ייחודיים שניתן לשייך ל"דגש על ידע בתחום תוכן ,הצורך
בכישורי למידה עצמאית ,קצב הוראה מהיר יותר ,מבחנים עתירי סיכון ,מבחני
כשירות תיכוניים ,גישות מורים פחות חיוביות ,והצלחה לא עקבית של אסטרטגיות
[שהיו] אפקטיביות ברמת חטיבת ביניים" .יחד עם זאת ,מחקר שנערך לאחרונה
מציע כי למרות שהוראה שיתופית (הוראה "בצמד") אינה השיטה הנפוצה ביותר
לתמיכה בתלמידים מוגבלים ,פופולריות השיטה גברה ברמות כתה שונות.

המחקר האמפירי לגבי אפקטיביות הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד")

מבחינת תוצאות של תלמידים שנמדדו בצורה כמותית מוגבל,

חלקית בגלל

שהשיטה נפוצה רק לאחרונה .אכן ,עד כה נערכו מעט מאוד מחקרים בקנה מידה
גדול בנושא הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") ,ומחקרים בקנה מידה קטן יותר
הניבו תוצאות מעורבות .כתוצאה מכך ,מחוזות עלולים להתמודד עם מספר
אתגרים במידה והם שוקלים הטמעת מודל הוראה¬בצמד.
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תוכן הדו"ח
הדו"ח מורכב משני חלקים עיקריים ונספחים:
♦♦♦

חלק  0מספק סקירה של המסגרת התיאורטית הכללית של הוראה

שיתופית (הוראה "בצמד") ,יחד עם שיטות לדוגמה שזוהו בספרות.
♦♦♦

חלק  7דן במחקר לגבי אפקטיביות הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")

כאסטרטגית הוראה .בנוסף ,החלק כולל מספר ניתוחי מטא של מחקרים
רלוונטיים ,וזיהוי האתגרים בהטמעת הוראה שיתופית (הוראה "בצמד").
♦♦♦

נספחים  0ו 7-מספקים מידע לגבי אסטרטגיות ספציפיות של הוראה

שיתופית (הוראה "בצמד") בשיתוף פעולה ,ורובריקות למדידת יעילות שיתוף
הפעולה בין מורים שמלמדים בצמד.

ממצאים עיקריים
♦♦♦

ההכללה בהוראה שיתופית (הוראה "בצמד") רלוונטית למורים ולתלמידים

כאחד .בד"כ ,שני המורים בהסדר של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") בעלי
אותו רישוי או סטטוס ,ושניהם יכולים להשתתף באופן מלא בתהליך ההוראה.
במילים אחרות ,מורה החינוך המיוחד אינו האחראי היחידי על תלמידים עם צרכים
מיוחדים בכתה ,כפי שהמורה החינוך הכללי אינו האחראי הבלעדי להצגת תוכן
לשאר הכתה.
♦

חוקרים זיהו לפחות ששה סוגי מבני הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") שניתן

להטמיע יחד או בנפרד:
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מורה מלמד ,ומורה צופה :מורה אחד צופה במאפייני תלמידים

o

ספציפיים כשהמורה השני מלמד.
מורה מלמד ,ומורה מסתובב בכתה :מורה אחד מציג את החומר

o

לכתה ,כשהמורה השני מסתובב בכתה ומסייע בצורה לא בולטת.
הוראה במקביל :המורים מציגים את החומר בצורה סימולטנית ע"י

o

חלוקת הכתה לשתי קבוצות.
הוראה בתחנות :המורים מחלקים את התוכן ומפצלים את הכתה לשתי

o

קבוצות .כל מורה מלמד קבוצה אחת ,ולאחר מכן את הקבוצה השנייה.
הוראה אלטרנטיבית :מורה אחד מלמד קבוצה גדולה ,כשהמורה השני

o

עובד עם קבוצה קטנה יותר שמצריכה תשומת לב מיוחדת.
הוראה בצוות :שני המורים עובדים יחד כדי להעביר תוכן לכל הכתה בו

o
זמנית.

♦♦♦ הוראה אפקטיבית בצמד כוללת שלושה שלבים עיקריים:


שלב התכנון;



שלב הוראה;



שלב הערכה.

מורים בצמד חייבים לקחת בחשבון כל מרכיב בתכנון והעברת הקורס .לדוגמה,
מורים חייבים לעבוד יחד לתיאום הגדרת לוחות זמנים ולשיתוף פעולה בנושאי
הוראה כגון תוכן ,תזמון השיעור ,ונהלי ציונים .בדומה לכך ,אדמיניסטרטורים
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חייבים לעבוד יחד למתן תמיכה מספקת במורים בצמד – לדוגמה ,ע"י הקצאת
פרקי זמן יומיים למורים בצמד עבור תכנון הקורס.
♦

מספר בתי ספר שזיהו כי מורי חינוך מיוחד לא יכולים להיות מומחים בכל

תחומי התוכן הטמיעו מודלים שמספקים רמת "התמחות" מוגבלת למורי החינוך
המיוחד .לדוגמה ,ב"מודל משפחה" ,הכתות מקובצות לפי תוכן ,ומורי חינוך מיוחד
פרטניים עובדים עם ה"מקבץ" באופן צמוד יותר בהתאם להתמחות שלהם.
♦

עד כה ,מחקר לגבי אפקטיביות הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") היה

מוגבל והניב תוצאות מעורבות .נראה כי רוב המחקרים בנושא הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") מתמקדים בתפיסת אפקטיביות של מורים ותלמידים ,ובהשפעה
הרגשית של אסטרטגית הוראה בשיתוף פעולה .ובר זיהתה שני ניתוחי מטא בקנה
מידה גדול שרלוונטיים לחקר הנוכחי ,כששניהם ממחישים כי בעוד הוראה
שיתופית (הוראה "בצמד") היתה מבטיחה במקרים מסוימים ,לא ניתן להכלילם
בקלות .כתוצאה מכך ,על אדמיניסטרטורים לשקול בזהירות מטרות מחוזיות
וצרכי תלמידים ספציפיים בעת התייחסותם להטמעת מודל הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד").
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חלק  :0סקירת תיאוריות ושיטות הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד")
אסטרטגיות הדרכה ושיטות מיטביות
חוקרים הדגישו מגוון יתרונות של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")
כאסטרטגית הוראה .לפי מחלקת החינוך של ניו-מקסיקו ,להוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") יש פוטנציאל:
♦♦♦ לקדם פילוסופית הכללה ע"י צמצום הסטיגמה (במקביל להגברת
ההבנה וההתחשבות) של תלמידים עם צרכים מיוחדים ויצירת קהילת כיתה
הטרוגנית;
♦♦♦ שיפור הוראת תלמידים עם כל סוגי היכולות;
♦♦♦ צמצום הפרדת ההוראה של תלמידים עם צרכים מיוחדים עלולים
לחוות במידה והם מורחקים מהכיתה ,ווידוא כי המורה/מורים מכירים את
תכנית הלימודים הכללית שנדונה בכתה;
♦

טיפוח תחושת תמיכה בין המורים.

מספר מאפיינים של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") מבדילים בין שיטה זו
לסוגים אחרים של שותפויות הוראה .ראשית ,לשני המורים שמעבירים תוכן
לכתה אותו רישוי או סטטוס ,והם משתתפים באופן מלא בתהליך ההוראה.
במילים אחרות ,שני המורים עובדים עם כל התלמידים .מורה החינוך המיוחד אינו
האחראי היחידי על תלמידים עם צרכים מיוחדים בכתה ,כפי שהמורה החינוך
הכללי אינו האחראי הבלעדי להצגת תוכן לשאר הכתה .כדי להשיג את מערכת
הארגון הנ"ל ,על מורים בצמד להגדיר בצורה ברורה את התפקידים ותחומי
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האחריות שלהם בכתה ,ולספק תמיכה לתלמידים פרטניים כדי לשמר את זרם
ההוראה של כל הכתה .תכנית הלימודים של הכתה צריכה לשקף את צרכי כל
התלמידים  -צרכים אקדמיים ,צרכי התפתחות ,מיומנויות מפצות ,ומיומנויות חיים.
ישנם מספר גורמים שעל מורים שמפתחים קורס עבור הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") לקחת בחשבון ,כלהלן:
♦

מאפיינים וצרכי תלמידים

♦

מאפיינים וצרכי מורים

♦

תכנית לימודים ,כולל תוכן ואסטרטגיות הוראה

♦

שיקולים פרגמטיים

ניתן להמחיש היבטים אלה של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") בצורה
האפקטיבית ביותר בהקשר של גישות הוראה ספציפיות .תרשים  0.0מתאר מספר
מבנים מרכזיים של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") יחד עם תיאורה של כל
שיטה ואת הנסיבות שעבורם השיטה מתאימה ביותר.
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ניתן ליישם את השיטות המפורטות בתרשים  0.0יחד או בנפרד .לדוגמה ,מחקר
אחד של דוגמאות סידורי הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") מצא כי זוג של מורים
בצמד שהתמודד עם אתגרים התנהגותיים ספציפיים השתמש לפרקים בהוראה
במקביל ,הוראה אלטרנטיבית ,הוראה בתחנות ,והוראה בצוות .עם זאת ,עפ"י
ניתוח מטא של מחקרי הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") שבוצע ב,4113-
השיטה הנפוצה ביותר של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") באופן כללי
היא "מורה מלמד ומורה מסתובב בכתה".
מחקר משנת  7001שנערך ע"י קתלין מגיירה ומספר מחקרים אחרים מצאו כי
הוראה בצוות נדירה בצורה מובהקת בשיעורי חשבון בחטיבת ביניים .נדיר כי
מורה החינוך המיוחד הוא המורה העיקרי בכתות חשבון בהוראה שיתופית (הוראה
"בצמד"); לרוב ,הוא משמש כתומך במורה החינוך הכללי במהלך השיעור.
המחקר מצא כי בכתות מסוג זה ,התפקיד הנפוץ ביותר של שני המורים הוא בקרת
עבודת התלמידים ,אם ע"י בדיקת שיעורי בית או צפייה בפתרון בעיות ע"י
התלמידים בצורה עצמאית עבור שיעור חשבון ,המחקר קבע כי "תפקידו של
מורה החינוך המיוחד… אינו להפוך למעין מורה לחשבון (שכבר קיים בכתה) אלא
במפורש ללמד תהליכים שעוזרים לתלמידים עם מוגבלויות להבין קונספטים
בחשבון".
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סיוע לשיתוף פעולה אפקטיבי
למרות האתגרים הטבועים בחלק מתחומי התוכן (כגון מתמטיקה) ,עדיין
ישנה חשיבות לכך שהמורים ילמדו לעבוד יחד בצורה אפקטיבית .שיתוף
פעולה מסוג זה יכול להיות מאתגר במיוחד ברמת הביניים ,מאחר וסביבות הכתה
לרוב ספציפיות לנושא והמורים יותר "טריטוריאליים" ורגילים להנחות את הכתה
לבד .דרך אחת שבה מורים בצמד יכולים לממש הוראה מוצלחת יחד היא תכנון
סביב שלושת המרכיבים העיקריים של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") ,כלומר:
שיתוף פעולה בשלב התכנון ,הוראת התלמידים ,ושלב ההערכה .כל אחד
מהמרכיבים מתואר בפירוט בסעיפים להלן.
התכנון במהותו הוא אמצעי להגדרת התקנים שיכללו בקורס ,ולצורך וידוא כי
התלמידים יעמדו בתקנים אלה .במידת האפשר ,על מורים בצמד להקדיש
פרק זמן לתכנון פעם או פעמיים בשבוע .הם יכולים לבחור בין פגישה
אחת ארוכה (כגון ,במשך  91דקות) כדי לתכנן חומר לשבוע או שבועיים,
לבין מספר פגישות קצרות יותר .בממוצע ,ניתן לתכנן שיעור אחד של
מורים בצמד ברמת ביניים ב 01-דקות או פחות .מחקר אחד מצא כי מורים
בצמד דיווחו על הצורך בכ 05-דקות עד שעה בממוצע בכל יום עבור
תכנון.
במהלך מפגשי תכנון ,על מורים בצמד לשתף מידע לגבי תכנית הלימודים
ו התלמידים .לרוב מורה החינוך הכללי משתף מידע לגבי תוכן ,תכנית הלימודים
והתקנים ,כשמורה החינוך המיוחד משתף מידע לגבי תכניות חינוך פרטניות ()IEP
ומטרות ותכניות פרטניות של תלמידים .גם בכתה עם תוכן מיוחד ,שני המורים
צריכים להוביל את שלב התכנון לפרקים .בצורה זו ניתן לוודא שמורה החינוך
הכללי אינו נושא במלוא הנטל של תכנון ופיתוח הקורס.
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על המורים לדון יחד בגישות שלהם קיימות מספר אסטרטגיות שמטרתן
להבטיח זרימת הוראה חלקה במסגרת הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד").להוראה ולמידה על מנת להגדיר את הדרך שבה הם יוכלו לעבוד
בצורה משלימה .בנוסף ,מורים יכולים לתכנן מסגרת תקשורת שקטה כך שהם
יוכלו לסמן אחד לשני במצב שבו יש להמשיך עם השיעור ,או להשקיע זמן נוסף
בנושא נתון.
הפסקות קצרות במהלך השיעור יכולות גם כן להעניק למורים הזדמנות
לדון בהתקדמות שלהם.
יתרון הוראה מרכזי של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") הוא קלות
מעבר בין שיטות הוראה שמגבירה את הגמישות והיצירתיות במהלך
השיעורים .עם זאת ,מחקרים עדיין מציינים כי לרוב יהיה יעיל לפרסם סדר
מובנה לכל שיעור ,כך שמורים ואף תלמידים יוכלו להתמקד במטרות השיעור
(לרבות ,במידת הצורך" ,כישורים רכים" ,כגון כישורים חברתיים או כישורי
למידה)  .נספח  0מכיל רשימת אסטרטגיות מוצעות לשימוש ע"י מורים בצמד
לצורך חלוקה אפקטיבית של עבודת ההוראה במהלך השיעור.
לבסוף ,על מורים בצמד לשתף פעולה בתהליכי ההערכה .על שני המורים
לדון באופן הענקת הציונים כדי לוודא שיש להם ציפיות דומות מתלמידים פרטניים
(ובכך למנוע קונפליקט בשלב של הענקת ציונים) .סוגי הערכה שונים יכולים
לשמש לשיקוף יכולות שונות של תלמידים פרטניים; לדוגמה ,מורים יכולים
לבחור לאפשר לתלמידים לבחור בעצמם פרויקטים או עבודות מתפריטי משימות
כדי להבטיח את הסיכוי הטוב ביותר להצלחה .אידאלית ,יש לחלק את הענקת
הציונים על משימות בין שני המורים שיכולים לבחור האם שניהם יעניקו ציון על
אותה משימה בשלב ראשון לצורך השוואה ויקיימו דיון לגבי השיקולים שלהם.
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הדרכה והערכה

בנוסף ,מומלץ גם שהמורים יעריכו את הביצועים של עצמם כצוות
הוראה .המועצה לילדים חריגים ( )CECפיחתה כלי שמטרתו לסייע למורים בצמד
למדוד את האפקטיביות המשותפת שלהם  -סולם דירוג הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד") ( .)CtRSהכלי משוחזר במלואו בנספח  .7בנוסף לאמצעים שפורטו ב-
 ,CtRSזיהוי של קורס שמועבר בהוראה שיתופית (הוראה "בצמד") ע"י ההורים
והתלמידים גם כן מצביע על כך שהמורים מובילים את הכתה שלהם בצורה
אפקטיבית .על המורים לעדכן הורים של תלמידים בכתת הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") שהילדים שלהם נמצאים בסביבת למידה מרובת מורים  .ישנן
דרכים רבות שבהן ניתן להדגיש בצורה אפקטיבית להורים שהקורס אכן מועבר
בהוראה שיתופית (הוראה "בצמד") .לדוגמה ,שני שמות המורים יכולים להופיע
על תעודות התלמידים ,או שמשימות התלמידים יכולות להיות מוערכות ע"י שני
המורים.
הדרכת מורים בצמד משמעותית במיוחד מאחר והוראה שיתופית (הוראה
"בצמד") מצריכה לא רק כישורי הוראה אלא גם יכולות בין-אישיות.
הדרכה לפני שרות והדרכת התפתחות מקצועית יכולות לשמש כמענה על צרכי
ההדרכה  .חוקרים מציינים כי האמצעי האפקטיבי ביותר של הדרכה לפני שרות
היא שילוב הדרכה בנושא הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") לתכניות חינוך
כלליות עבור מורים .התפתחות מקצועית יכולה להיות בצורת תכנית הנחייה,
יועצים שנמצאים בבית הספר ,או/ו צוותי פתרון בעיות .בנוסף ,מומלץ לקיים גם
הדרכת אדמיניסטרטורים ,מאחר והצלחת הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")
בבית הספר תלויה ברובה בתמיכה אפקטיבית של האדמיניסטרציה.
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הטמעה מאורגנת

השמת תלמידים היא נושא מרכזי בתכנון מודל הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד").
המועצה לילדים חריגים מגדירה כי לא יותר משליש מהכיתה יהיה מורכב
מילדים עם  ,IEPכשהשאר יהיה צירוף של תלמידים עם הישגים גבוהים,
הישגים ממוצעים ,והישגים נמוכים.
איזון זה מבטיח כי הנוכחות של שני מורים (כשסביר כי אחד מהם הוא מורה
לחינוך מיוחד) מוצדקת ,וכי תלמידים ללא מוגבלויות מרוויחים מההסדר  -מה
שיכול לא להתקיים במקרה בו החלק היחסי של התלמידים המוגבלים גבוה יותר.
תאום בקנה מידה גדול בבית ספר שהטמיע הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")
משמעותי באותה מידה .לאור העובדה כי מורי חינוך מיוחד לא יכולים להיות
מומחים בכל תחום תוכן ,מספר בתי ספר אימצו "מודל משפחה" .במודל מסוג
זה ,כתות עם תוכן דומה מקובצות יחדיו ,ומורים פרטניים של חינוך מיוחד עובדים
עם המקבצים .בדומה לכך ,בתי ספר יכולים לבחור בחלוקת המורים שלהם לפי
תחומי התמחות ע"י מחלקות לחינוך מיוחד ,כך שמורה אחד לחינוך מיוחד משרת
את כל התלמידים עם מוגבלויות במסגרת אזור תוכן ספציפי .עם זאת ,הדבר
אפשרי במקרה בו ישנם מספיק מורי חינוך מיוחד שיוכלו לכסות מספר תחומי
תוכן.
מספר שיטות מיטביות כלליות נוספות זוהו כשיטות שתומכות בהטמעה מתואמת
של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") .ראשית ,חשוב שהילדים ילמדו באקלים
חיובי שבו כל התלמידים מזוהים כמשתתפים פעילים בכתה .ניתן להשיג זאת
דרך תמיכה ע"י חברים לכתה ,כמו הדרכה ע"י חברים או למידה בשיתוף פעולה;
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טיפול חיובי של המורים בתלמידים; ורצף של שרותי חינוך מיוחדים .שנית ,כל
המשתתפים חייבים לראות הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") באור חיובי .לבסוף,
הוכח גם כי שמירה על ציפיות גבוהות מצד כל התלמידים ,ללא קשר ליכולות או
הצרכים המיוחדים שלהם ,מסייעת בשיפור ביצועי התלמידים.

אכן ,מחלקת

משרד החינוך בנושא תכניות חינוך מיוחדות בארה"ב הפיקה מדריך לגבי
התאמות ,שבו היא מבהירה כי הציפיות הן שתלמידים עם מוגבלויות ישיגו תקני
תוכן אקדמי ברמת הכתה.
בנוסף ,מומלץ כי מורים בצמד או/ו בתי הספר שלהם ידווחו הצלחות
רלוונטיות של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") להורים ולציבור .הדבר
מייצר עניין ותמיכה בהוראה שיתופית (הוראה "בצמד") כשיטת הוראה.
מחוזות יכולים לשקול הענקת פרס "צוות ההוראה של השנה" או פרסים דומים
כדי לזהות שיטות לדוגמה בקרב צוות ההוראה.
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חלק  :4אפקטיביות של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")

נכון להיום ,קיימים מחקרים מועטים לגבי אפקטיביות הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") כשיטת הוראה (עבור ילדים עם או ללא מוגבלויות),
כשמחקרים אלה הניבו תוצאות מעורבות.


באופן כללי ,קיים חוסר כללי של נתונים כמותיים לגבי הוראה
שיתופית (הוראה "בצמד");



המחקרים נטו להתמקד ביתרונות הרגשיים של השיטה (בניגוד
לאקדמיים) ,או בתפיסות של יעילות.



מחקרים אלה מראים כי לתלמידים יש בד"כ תגובה חיובית להוראה
שיתופית (הוראה "בצמד") ,בעוד דעות המורים נוטות להיות
מעורבות.

חלק מהמורים יכולים להיות לא בטוחים לגבי יכולת הביצוע והמעשיות של הוראה
שיתופית (הוראה "בצמד") ,או להטיל ספק בהתאמתה לחלק מהתלמידים.
בנוסף ,מחקרים מצאו שבדומה למורים ,באופן כללי ,הורים ואדמיניסטרטורים
אינם תומכים באופן עקבי בהכללה כמודל חינוך ילדים עם מוגבלויות .חלק
מהאדמיניסטרטורים אינם משוכנעים לגבי יתרונות ההכללה ,בעוד ההורים
סקפטיים לגבי היתרונות שאסטרטגיה זו מציעה לילדים.
הסקפטיות מוצדקת בהתחשב בפערי הידע המשמעותיים שקשורים
להוראה שיתופית (הוראה "בצמד") כאסטרטגית הוראה .עם זאת ,נראה
כי החוסר הכללי של נתונים אמפיריים נובע בעיקר מהעובדה כי הוראה שיתופית
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(הוראה "בצמד") אינה תורמת למחקר מתוקנן בקנה מידה גדול .מעבר לעובדה
כי קיימות הגדרות שונות של הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") בספרות ,באופן
כללי הכתות לא מספיק דומות כדי לספק נתונים השוואתיים משמעותיים.
לדוגמה ,הטמעת הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")  -לרבות תפקידים ותחומי
אחריות של מורים בצמד ואיכות ושיטת ההוראה  -יכולה להיות שונה לא רק בין
מחוזות ,אלא גם בכתות פרטניות באותו בית ספר.
מספר חוקרים ניסו לבצע ניתוחי מטא של מחקרים בנושא הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") .אחד מהמחקרים שנערך ב 7000-ע"י המועצה לילדים חריגים
( )CECזיהה ארבעה מחקרים "שבהם אפקטיביות הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד") נמדדה אמפירית והושוותה בצורה סטטיסטית עם תנאי ביקורת".
מתוכם ,שלושה מחקרים נערכו בבתי ספר יסודיים והראו כי הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") אפקטיבית באותה מידה  -אך אינה יותר אפקטיבית מאשר
הוראה בחדר משאבים או התייעצות עם מורה החינוך הכללי .מחקר אחד בחן
הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") במסגרת בית ספר תיכון ,ומצא ירידה בביצועי
התלמידים .על פי תוצאות המחקרים הנ"ל ,דו"ח  CECהמליץ למחנכים להטמיע
בזהירות שיטות הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") וציין כי "בעוד קיימים משאבים
רבים שמסבירים למתרגלים כיצד עליהם לעבוד ,למעשה לא קיימים נתונם
משכנעים שמסבירים למתרגל כי שווה לו לפעול בצורה זו".
דו"ח דומה מ 7000-שפורסם ע"י החוקרים ונדי מורבסקי וה .לי סוונסון ב"חינוך
מתקן וחינוך מיוחד" בחן מחקרים מבוססי נתונים בנושא אפקטיביות של הוראה
שיתופית (הוראה "בצמד") .הדו"ח מצא כי רק  0מתוך  97המאמרים שנסקרו
"סיפקו מידע כמותי מספק לחישוב שיעור ההשפעה ".כל ששת המחקרים נערכו
בבתי ספר ציבוריים במהלך שנה אחת ,למעט מחקר אחד שנערך במשך שלושה
שבועות בלבד .מורה אחד לחינוך כללי ,עוזר הוראה במשרה חלקית (ארבע
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שעות ביום) ,ומורה חינוך מיוחד אחד (במשך שעה או שעתיים ביום) הובילו כל
כתה שנבחנה .תלמידי חינוך מיוחד היו בעיקר תלמידים עם מוגבלויות למידה או/ו
הישגים נמוכים .המחקרים הקיפו את כל רמות הכתה :מחקר אחד בחן גני חובה
עד כתה ג' ,שני מחקרים בחנו כתות ג'-ו' ,ושלושה מחקרים בחנו כתות ט'-יב'.
בנוסף לכימות תוצאות כלליות של תלמידים בששת המחקרים ,מורבסקי וסוונסון
ביקשו לבחון שתי שאלות מרכזיות:
0.

האם שיעור תוצאות הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") משתנה

כפונקציה של ציון ,מין ,משך הלמידה ,או החומרה או סוג המוגבלות?
.4

האם המחקרים שמניבים את שיעור ההשפעה הגבוה ביותר שונים

ממחקרים אחרים כפונקציה של סוג אמצעי ההתמקדות התלוי (כגון
ציונים ,תוצאות חברתיות ,הישג)?
תוצאות ניתוח המטא של מורבסקי וסוונסון היו מגוונות .החוקרים חישבו את
שיעורי ההשפעה הממוצעים במספר קטגוריות כדי להבין בצורה טובה יותר את
השפעת ההוראה שיתופית (הוראה "בצמד") בהשוואה לקבוצת ביקורת .המחקר
מצא כי שיעור ההשפעה הממוצע עבור הישגי אומנויות קריאה ושפה היה הגבוה
ביותר ,בעוד הישג המתמטיקה הראה השפעה מתונה בלבד .נמצא שיעור
השפעה קטן עד מתון עבור ציונים ,אך תוצאות חברתיות (קבלה ע"י חברים,
איכות חברויות ,תפיסה עצמית ,וכו') ,ותוצאות לגבי עמדות הראו שיעורי השפעה
נמוכים .שיעור ההשפעה הממוצע עבור כל המחקרים בניתוח היה מתון (.)0.1
מכאן ניתן לומר כי "הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") היא תהליך בעל
אפקטיביות מתונה להשפעה על תוצאות התלמידים ".עם זאת ,מורבסקי וסוונסון
הזהירו כי ממספר סיבות ,אין להכליל מסקנות מבלי לשקול אותן בזהירות.
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לדוגמה ,לא כל המחקרים שנבחנו ע"י מורבסקי וסוונסון כללו קבוצת ביקורת
עבור תלמידים עם מוגבלויות (כגון השוואה כנגד קבוצות חיצוניות).
למרות היעדר נתונים קשיחים ,ראיות אנקדוטיות מציעות כי הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") היא מצב אפקטיבי וחיובי של הוראה .מקורות מצטטים
מספר יתרונות עבור תלמידים עם וללא מוגבלויות .לדוגמה ,לפי החוקרות
אליזבת קיף וורוניקה מור:


יתרונות עבור תלמידים עם מוגבלויות כוללים נטרול הסטיגמה של
חינוך מיוחד.



יתרונות עבור תלמידים ללא מוגבלויות כוללים קבלת עזרה
פרטנית ושינויים דרך שיתוף הפעולה בין מורה החינוך הכללי
למורה החינוך המיוחד.

בהתחשב בעובדה כי מחקר מדעי איתן בנושא הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")
עדיין נמצא בשלב ההתחלתי שלו ,המודעות לאתגרים שאתם מתמודדים מורים
בצמד יכולה לסייע לשיפור ההטמעה .המחקר מציע כי אחד מהנושאים העיקריים
ביותר שאתם מתמודדים מורים בצמד קשור לתוכן ,או לאופן ועומק החומר
שמועבר לתלמידים .מורי חינוך מיוחד ברמת ביניים נוטים לקבל הדרכה לגבי
הבדלי והתאמות למידה ,אך לא בהתמחות בתוכן ,בעוד מורים לחינוך כללי
בדר"כ מקבלים הדרכה ברמה גבוהה בנושא התמחות תוכן .בנוסף ,מדינות רבות
מספקות למורי חינוך מיוחד הסמכת  ,K-12למרות שהשיטות שמלוות הסמכה
מסוג זה יכולה להתאים במיוחד לתלמידי בית ספר יסודי.
מחקרים הראו כי מורים במסגרת הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")
יכולים להרגיש כי הם קיבלו הדרכה לא מתאימה .חוסר היכולת לתאם
לוחות זמנים יכול גם לתרום לחוסר בזמן תכנון; על כן ,אדמיניסטרטורים צריכים
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לשאוף "לתכנן לוח זמנים שיאפשר זמן קבוע לתכנון משותף במהלך יום
הלימודים .".תזמון יכול להיות בעייתי עבור מורים לא רק ברמת התכנון ,אלא גם
ברמ ת ההוראה .מורים יכולים לגלות כי אין בידיהם את הזמן הנדרש להטמעה
מלאה של תכנית הלימודים המשותפת שלהם ,או שמגבלות זמן מאלצות אותם
להשתמש בשיטות הוראה מסורתיות יותר ,למרות נוכחות של שני מורים בכתה.
כדי להתמודד עם נושא זה ,מספר חוקרים הציעו כי תזמון לפי בלוקים (שלפיו
השיעורים בדר"כ יותר ארוכים) יכול להיות הכי אפקטיבי בסיוע להוראה שיתופית
(הוראה "בצמד") ושיטות דומות מאחר והוא מאפשר "הוראה מעשית ,למידה
פעילה ,וזמן עיבוד" .לבסוף ,מורי חינוך מיוחד יכולים לגלות כי מודל הוראה
שיתופית (הוראה "בצמד") אינו מאפשר להם להתייחס באופן מלא לצרכי
התלמידים שדורשים הוראה מתקנת אינטנסיבית מחוץ לכתת החינוך הכללי.
כדי להטמיע מודל הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") שלוקח בחשבון את
האתגרים הנ"ל ומסייע להוראה אפקטיבית ,מספר חוקרים עודדו מחוזות
לבצע הערכות פנימיות של אפקטיביות הוראה שיתופית (הוראה
"בצמד").
בתסריטים מסוג זה ,מורים פרטניים יכולים לקחת עליהם את האחריות לאיסוף
נתונים כדי לתרום למאמץ מחקרי רחב יותר  .ברוח זו ,ונדי מורבסקי וליסה א.
דיקר ציינו כי:
מורים בצמד יכולים לשתף תלמידים בהערכות לפני ואחרי משימות
מונחות תוכן ,להשלים שאלונים או סקרים לגבי החוויות שלהם בכתה של
הוראה שיתופית (הוראה "בצמד") ,או לאסוף הערכות מבוססות על
תכנית לימודים עם הזמן כדי להמחיש את הישגי התלמידים.
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ניתן להשוות נתונים אלה לתוצאות התלמידים בכתות שבהם לא מיושמת הוראה
שיתופית (הוראה "בצמד") .בנוסף ,התקדמות התלמידים לקראת מטרות הIEP-
שלהם (עבור תלמידים עם מוגבלויות) היא שיטה נוספת שלפיה ניתן להעריך את
אפקטיביות ההוראה שיתופית (הוראה "בצמד").
לסיכום,

הוראה

שיתופית

(הוראה

"בצמד")

היא

שיטת

הוראה

שהאפקטיביות שלה טרם נבחנה ע"י מחקר מבוקר וקפדני בקנה מידה
גדול.
רבים מהללים את היתרונות הרבים של השיטה ,אך ההשפעה האמיתית
על הישגים אקדמיים וחברתיים  -מבחינת תוצאות שנמדדו כמותית -
עדיין לא ידועה ברובה.

נספח 0
תרשים  A1להלן מספק רשימה של פעולות המורה במהלך הוראה שיתופית
(הוראה "בצמד").
מטרת הרשימה שנערכה ע"י ונדי ו .מורבסקי וליסה א .דקר היא לספק הנחיות
לגבי סוגי הפעילויות המתואמות שמורים יכולים לבצע במהלך השיעור.
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מקור הנתונים:
דיקר ,ליסה א ,.ומורבסקי ,ונדי ו" )4111( .הוראה שיתופית (הוראה "בצמד")
ברמת ביניים :נושאים יחודיים ,מגמות עדכניות ,והצעות להצלחה".
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ארה"ב
מחקר
הוראה שיתופית בכיתות משולבותMeta-synthesis :
של מחקר איכותני
שלושים ושתיים חקירות איכותיות של שיתוף הוראה בכיתות משולבות נכללו
במטא סינתזה לשימוש בטכניקות שילוב מחקר איכותני .המסקנה היתה
ששיתוף מורים תמכו בדרך כלל בשיתוף הוראה ,אם כי מספר צרכים
חשובים זוהו ,אלו כוללים זמן תכנון ,ברמת הכישורים של התלמיד,
והכשרה;
רבים מהצרכים הללו היו קשורים לתמיכה ניהולית .תפקיד שיתוף ההוראה
הדומיננטי נמצא כמוגדר" :מלמד אחד ,מסייע אחד ",בכיתות המאופיינות
בהוראה מסורתית ,למרות ששיטה זו אינה מומלצת ביותר בספרות.
מורה לחינוך מיוחד שנצפה לעתים קרובות משחק תפקידים משניים.
הטכניקות המומלצות לעתים קרובות למורים לחינוך מיוחד ,כגון:


תיווך עמית;



אסטרטגית הוראה;



תיעוד וזיכרון פעילות;



הכשרה של מיומנויות למידה;



כישורי סנגור עצמי ובקרה עצמית (נצפו לעתים רחוקות)( .מכיל טבלה .)0
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רקע
בכיתות משולבות ,נמצאים תלמידים עם ובלי מוגבלויות לומדים יחד .השילוב
הפוך להיות נפוץ ביותר ,מורים חפשו דרכים כדי לענות על מגוון הצרכים של
התלמידים שלהם .הסדר אחד פופולרי בכיתות משולבות הוא שיתוף הוראה או
הוראה בצמד ,שבו מחנך מהחינוך הכללי ומחנך מהחינוך המיוחד עובדים יחד
כדי לענות על הצרכים של כל התלמידים.

שיתוף הוראה יכולה להתאפיין במגוון רחב של אופנים .הווריאציות לשיתוף
ההוראה הנפוצות ביותר הינן:

מורה מלמד ,מורה מסייע | מורה אחד מוביל את השיעור לכל הכיתה ,בעוד
המורה האחר מספק תמיכה ועוסק בניהול ההתנהגות של התלמידים הן מול
תלמידים בודדים או מול קבוצות קטנות.

הוראת תחנה | שיתוף המורים במתן תמיכה פרטנית לתלמידים בתחנות
למידה ,שהוקמו ברחבי הכיתה.

הוראה מקבילה | שיתוף מורים המציגים או מלמדים באופן זהה ודומה מהותית
בקבוצות שונות של תלמידים באותה הכיתה.
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הוראה אלטרנטיבית | הוראה לתקופה מוגבלת של זמן ,מורה אחד מעניק
הדרכה מיוחדת לקבוצה קטנה יותר של תלמידים במיקום שונה.

הוראת צוות (או הוראה אינטראקטיבית) | שני עמיתים מורים משתפים
פעולה בתכנון לימודים ,הוראה ,וניהול האחריות בכיתה אחרת  -באותה מידה.

סקירות קודמות על הוראה בצמד/הוראה שיתופית מצאו כי מורים בדרך כלל
מציגים את השיתוף בהוראה לטובה ובאור חיובי ,אך המחקר ביחס ליעילותו
של שיתוף ההוראה הינו מוגבל.
כמה ביקורות טענו כי ההצלחה של שיתוף הוראה מותנית במספר
גורמים ,ביניהם:


אפיון המורים המשתתפים בהתנדבות;



האם המורים השותפים מצוידים בהכשרה מספקת (כולל שליטה בתכנים
על ידי אנשי החינוך המיוחד);



מורים שותפים שמקבלים זמן נאות לתכנון נאות במשותף ותמיכה
ניהולית.

________________
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שאלות מחקר

למרות כמות ניכרת של מחקר איכותני העוסק בהוראה בצמד/הוראה שיתופית
שנערכו עד כה ,ממצאיו של גוף המחקר לא סונתזו באופן שיטתי .כדי להדריך
נכונה את המטא-סינתזה בהוראה בצמד ,פיתחו החוקרים את השאלות הבאות:


כיצד מתבצעת ההוראה בצמד/הוראה שיתופית?



מה הן תפיסותיהם של המורים?



באילו בעיות הם נתקלו?



מה הם היתרונות בגישת ההוראה הזו?



מהם הגורמים הנדרשים להבטחת ההצלחה של הוראה
בצמד/הוראה שיתופית?

עיצוב מחקר
מחקר איכותני סינתזה או ( Metasynthesisראה דיון של )metasynthesis
מספר המחקרים שנכללו | 07
מספר המקצועות |  111מורים שותפים 17 ,מנהלים 017 ,תלמידים 70 ,הורים,
ו  1-תומכים
שנים מגושרות | 0770-7001
________________
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נושאי מחקר
מורים שותפים וגורמים קובעים אחרים ,כגון תלמידים ,מנהלים ,והורים השתתפו
בקבוצות מיקוד ,נצפו ,וסיפקו תיעוד ב 07-מחקרים איכותיים בהוראה
הצמד/הוראה שיתופית בכיתות.

בערכת הנתונים נכללו מורים שותפים המלמדים במגוון נושאים לילדים החל
מגן ,טרום גן ועד תיכון ,בכל האזורים בארה"ב ,במחוזות העירוניים ,הכפריים
ובפרוורים.

גיל  /כיתה ,נושאים
 07המחקרים איכותניים מסונתזים 01 ,מהם כוללים חינוך משולב בגיל הרך
ובכיתות בתי הספר היסודיים;  01בתי ספר משולבים ,בתוכם חטיבות ביניים,
חטיבות עליונות ,בתי ספר תיכון;ו 0כיתות משולבות ,מעורבים שני כיתות
יסודיות ותיכוניות.

ליקויים ונכויות שצוינו
תלמידים עם ליקויים נדונו כקבוצה ,אבל המוגבלויות הספציפיות של תלמידים
במחקרים אלה לא מופיעות ברשימה.
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המוגבלויות הספציפיות של תלמידים שהוזכרו בראיונות עם עמיתים המורים
כללו ליקויי למידה ,הפרעות רגשיות ,בעיות התנהגותיות ,נכויות פיזיות ו  /או
רפואיות (למשל ,ילדים עם  tracheotomiesאו צינורות האכלה) ,וליקויי שמיעה.

התערבות
הוראה בצמד/הוראה שיתופית בכיתות משולבות

משך ההתערבות
בעוד שאורכם של ההסדרים בהוראה בצמד לא נכתב או צוין במפורש
בסינתזה ,רוב הראיונות ציינו שהם היו בתוקף לפחות לתקופה של שנה אחת
בבית הספר .מורים שותפים במחקר אחד היו ביחד במשך לפחות  0-1שנים.

ממצאים
עיקר הממצאים חולקו לפי הקטגוריות הבאות:
יתרונות של הוראה בצמד/הוראה שיתופית
דרישות להצלחתה של ההוראה בצמד/הוראה שיתופית
הוראה בצמד/הוראה שיתופית בתאוריה ובמעשה
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יתרונותיו של הוראה בצמד/הוראה שיתופית
משתתפי המחקר דיווחו על היתרונות בהוראה בצמד/הוראה שיתופית
לתלמידים עם או בלי מוגבלויות ,כמו גם למורים השותפים – עצמם.
כשנשאלו לגבי היתרונות לילדים ללא מוגבלות ,הערותיהם של המשתתפים
התמקדו בעיקר ביתרונות החברתיים של העמיתים להוראה ולא ביתרונות
ובהטבות האקדמיות.
תועלת נתפסת במובן זה ביחס לילדים ללא מוגבלות ,נוגעת לניהול התפקידים
בין המורים השותפים ,במודל הורה בצמד חיובי ,כאשר הם הפגינו שיתוף פעולה
מוצלח.
בנוסף ,ציינו המשתתפים את שיתוף הפעולה הגדול יותר בין התלמידים בכיתות
משולבות ששיתפו בלמידה .חלק מהתלמידים דיווחו גם כי ,כאשר המורים
השותפים סובבו סביב כיתת הסיוע למי שזקוק לעזרה ,תשומת הלב ניתנה בפועל
לכל התלמידים ,ולא רק לתלמידים בעלי צרכי חינוך מיוחד ולכן זה היה רווח
פדגוגי משלהם.

תלמידים עם מוגבלויות גם דיווחו שהם נהנים מתשומת לב מוגברת בכיתות שבהן
לימדו במשותף .לדברי המשתתפים בהוראה בצמד ,קיימים מודלים חברתיים
חיוביים בכיתה מהם נהנים גם תלמידים בעלי מוגבלויות.

באשר ליתרונות של ההוראה בצמד ביחס למורים עצמם :מורים רבים ציינו את
הגברת היכולות בתחומים של התמחות עמיתים .המורים לחינוך מיוחד דיווחו
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לעתים קרובות כי תחום הידע שלהם ותכנים בגינם הורחבו במיוחד לאחר שחוו
את מודל ההוראה בצמד/הוראה שיתופית.
מורים בחינוך הכללי העירו לטובה ביחס ללימוד טכניקות חדשות לניהול
התנהגות ורעיונות להתאמת תכנית הלימודים.

הדרישות

להצלחתה

של

ההוראה

בצמד/הוראה

שיתופית
רבים מהמשתתפים בחקר של הוראה בצמד השוו אותה למעין נישואים מקצועיים
שבהם קיימים גמישות ,רצון לעבוד יחד ,והנכונות לפשרה ולהתמודדות עם בעיות
מורכבות ולעתים גם סוגיות רגשיות כצוות .כל אלו הינם בעלי חשיבות עליונה
להצלחה של המורים בהוראה בצמד.
בקרב  07המחקרים ,הדגישו המורים שוב ושוב את חשיבותם של האלמנטים
הבאים ביצירת שותפויות /בהוראה בצמד חזקות.

 | 0תמיכה ניהולית ,במיוחד מצד מנהל בית הספר .פריט זה הופיע ברוב
רשימות המורים שנחקרו בקשר לדרישות להצלחת המודל בהוראה בצמד .כאן
יש להדגיש כי ערכו של מנהל תומך יכול להבטיח את אספקתם של המשאבים
הדרושים למורים כדי להפוך את ההוראה בצמד למודל הוראה מוצלח (למשל,
חלל כיתה ,תכנון זמן ,והדרכה).
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 | 7השתתפות מרצון בהוראה בצמד/הוראה שיתופית ובחירה של שותף
הוראה .אם נכפה על מורה להשתתף במודל של הוראה בצמד/הוראה שיתופית
עם מישהו שאין לו/לה רצון לעבוד עימו ,התוצאות יכולות להיות הרות-אסון.

 | 0תאימות של מורים .מורים דיברו לעתים קרובות על חשיבותה של תאימות
אישית בין עמיתים למורים ,כמו גם על פילוסופיות דומות ביחס להוראה
ולתלמידים .תאימות כזו דורשת יותר מאשר שני מורים המוכנים להיות מורים
שותפים .אלו צריכים לחלוק במוטיבציה שלהם על מנת להפוך את עבודת
השותפות וההסכמה השורה ביניהם לגבי האופן שבו תתקיים הבנייתם בהוראה
בכיתה ,מיהות תפקידו של כל אחד מהם ,התכנון ,הניהול וההתנהגות.

 | 1תכנון נאות של הזמן .מורים דיווחו באופן עקבי על חוסר מספק בזמן התכנון
ללימוד והוראה משותפת .במחקר אחד ,היו מורים שדיווחו על  11דקות לתכנון
זמן שבועי ,אבל הם חשו כי הם זקוקים לזמן שהינו פי שלוש ממה שהוקצה להם
כאמור .המורים השותפים גם הביעו את חששם שתקופות התכנון שלהם לעתים
קרובות אינן מותאמות ,והדבר מחייב אותם לאתר את אותם רגעים ספורים בין
השיעורים ,בארוחת הצהריים ,או אחרי בית הספר כדי לתכנן יחד.

 | 1רמה מינימאלית של מיומנות אקדמית ומיומנויות התנהגות הנדרשת
על ידי תלמידים בכיתה .משתתפי מחקר מסוימים שהיו עדים או היו חלק
מהסדרים בהוראה בצמד/הוראה שיתופית שלא צלחו ,דיווחו כי הכישלון היה
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מיוחס ישירות לאחד או יותר מהתלמידים שהפריעו בכיתה ללא הרף ודרשו
תשומת לב מתמדת.

 | 0הדרכה .מורים דיווחו על קבלת הכשרה מועטה ביותר על מנת להכין
ולהכשיר אותם להוראה בצמד/הוראה שיתופית .רבים מהם היו רוצים
ושואפים להדרכה בשיתוף פעולה ,מודלים בשיתוף הוראה ,מיומנויות
תקשורת ,ושיטות עבודה כוללניות כדי לסייע להם לעבוד יחד ובתחומיו
של כל אחד מהם במומחיותו (למשל ,הוראת תחום תוכן למחנכים ומידע
על מוגבלויות שונות למחנכים בחינוך הכללי ובחינוך המיוחד).

שיתוף הוראה בתאוריה ומעשה

המחברים מתריסים כנגד המודל האידיאלי של שותפות בהוראה בצמד על בסיס
המציאות שתועדה במחקר.
במודל האידיאלי ,מחנך כללי ומחנך בצוות החינוך המיוחד שותפים אמיתיים
באופן שווה בכל הקשור לתכנון ,להצגת התוכן ,בניהול התנהגות ובאחריות לכל
התלמידים .אפילו התלמידים בעלי מוגבלויות מתפקדים גם עם המחנך מהחינוך
הכללי בדיוק כמו עם המחנך מהחינוך המיוחד.

במציאות ,הוראה בצמד אינו דומה לאידיאל שצוין כאן לעיל .ללא ספק,
מודל השיתוף בהוראה (הוראה בצמד) השכיח ביותר בשטח הינו" :מורה אחד
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מלמד ,מורה אחד מסייע" .בגישה הזו להוראה בצמד ,מחנך אחד "לוקח את
ההובלה" והוא אחראי על ביצוע הפעילויות בכיתה כולה כולל המצגים להקניית
ידע ותכנים .המחנך האחר מגלם תפקיד משני והוא סובב בתוך הכיתה בסיוע
לתלמידים ,טיפול בבעיות התנהגות ,ותמיכה בהוראה.

בעוד שגישה זו בהוראה בצמד/הוראה שיתופית יכולה להיות יעילה עבור
תלמידים ומורים כאחד ,וכפי שהיא מיושמת כיום ,המחנך הכללי הוא בדרך כלל
המורה הדומיננטי ,המוביל ,ואילו המחנך בחינוך המיוחד מגלם את התפקיד
המשני ,הכפוף לו ,תפקידו קרוי בהתאמה "הנווד".
חוסר שוויון כזה בתפקידיהם של שני המורים ,עשוי לגרום לבעיות בין המורים
עצמם ,כמו גם לעורר ספקות ביחס לסמכותו של המורה המשני בכיתה.

לא במפתיע ,ההתאמות האישיות שאנשי החינוך המיוחד מספקים בדרך כלל
בכיתות שלהם נצפו בכיתות של ההוראה בצמד באופן נדיר ביותר .אפילו
אסטרטגיות עם בסיס מחקרי איתן כגון גישור עמיתים (למשל למידה שיתופית),
אסטרטגית הוראה ,הדרכת יינון ,או הוראה דיפרנציאלית-שימשו רק לעתים
נדירות בכיתות של הוראה בצמד.

אמנם יתכן כי ממצא זה נראה אולי תמוה בהתחלה ,אך החוקרים מציינים שהוא
עולה בקנה אחד עם נתונים אחרים ממחקרים ,ובפרט  -התפקיד הדומיננטי
שהמחנך הכללי בדרך כלל מתנהל בו בהוראה בצמד בכיתה כמו גם זיקתו לכל
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הכיתה ,הוראה הומוגנית .פרקטיקות אלו ,מציבות הגבלות משמעותיות על
ההסדרים בהוראה בצמד/הוראה שיתופית.

מסקנה  /המלצות

כותבי המטא-סינתזה האיכותנית הנ"ל ,מצביעים על כך שהממצאים
שלהם מגלמים ייצוג טוב של הפרקטיקות הנהוגות במודלים של הוראה
בצמד/הוראה שיתופית.
בקרב המחקרים שנכללו במטא-סינתזה ,דוחותיהם של המשתתפים היו עקביים
ביחס למאפיינים של הכיתות בהוראה בצמד ,תפקידם של אנשי החינוך המיוחד
בהוראה השיתופית ,ובדרישות להצלחת ההוראה בצמד.
יחד עם זאת ,מציינים המחברים ,כי בעוד שהמורים השותפים עשויים להוות ייצוג
טוב של שיתוף בהוראה ,הם לא נבחרו באופן אקראי למחקר .למעשה 00 ,מתוך
 07המחקרים התמקדו במיוחד על "הדוגמאות הבולטות להצלחת המודל של
הוראה בצמד" .יתר על כן ,מורים שחוו חוויות שליליות בהוראה שיתופית יכלו
לבחור שלא להשתתף במחקרים .לכן ,ניתן לומר כי הממצאים הנדונים מספקים
תמונה "חיובית מידיי" בהוראה שיתופית יותר מאשר אם היו מאתרים מורים
שותפים באופן אקראי.
אפילו עם התוצאה הנצפית לטובתה של הוראה בצמד אשר נאמדה במחקרים
אלה ,הביעו המשתתפים את חששם לגבי האופן שבו שותפויות בהוראה בצמד
יושמו .התפקידים המשניים שאנשי החינוך המיוחד לעתים קרובות מילאו בכיתה,
הופיעו כתוצאה מתפיסת מעמדו של המחנך הכללי בתכנית הלימודים כמומחה
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התכנים וכמובחן כמורה העיקרי עבור רוב התלמידים .הרעיונות שאנשי החינוך
המיוחד שיתפו במערכי השיעור ,אסטרטגיות הוראה ולמידה וניהול התנהגותי,
בפועל התעלמו מהם לעתים קרובות מאותה הסיבה .המחברים של מטא-
סינתזה זו ,מצביעים על כך שמחקר עתידי צריך לבחון את המקרים
הנדירים שבהם גולמו והובנו שותפויות בהוראה בצמד ,האופן שבו
שותפויות אלו פותחו ,ומה היו הרווחים הספציפיים שמורים ותלמידים
כאחד ותלמידים קלטו במצבים כאלה .למרות הפערים במובנה של "הבעלות
הכיתתית" בין המורים השותפים ,רוב האנשים המעורבים בכיתות שבהן
מנוהלת הוראה בצמד ,חשו בפועל שהיא העניקה יתרונו רבין לכל
הגורמים המעורבים-:








תלמידים דיווחו על קבלת עזרה נוספת בכיתות הלימוד המשותף;
תלמידים דיווחו על למידה מוצלחת ורבה יותר;
מורים דיווחו על צבירת ידע גדול באמתחתו של המורה השותף,
הם הצליחו ללמוד האחד מן השני ,כל אחד בהוראת התמחותו;
מורים תיארו דרישות דומות בשיתוף הוראה מוצלחת ,כולל
התאמות מרצון ותאימות בין המורים;
מורים דיווחו על יתרון התמיכה הניהולית;
מורים דיווחו על תאימות ברמות המינימום הנדרשות במיומנות
התלמידים בעלי המוגבלויות המתאימות לכיתה כזו;
מורים דיווחו על ארגון זמן תכנון הולם והדדי.
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