חקר הפרקטיקה
למה?
מה?
איך זה עובד?

למה?
"הוראה היא עבודה קשה נורא שנראית קלה"
”Teaching is an enormously difficult job that looks easy
)(David Labaree, 2000
• תהליך מורכב ,מסובך ובלתי צפוי.
• דורש התייחסות למגוון צרכים של מגוון תלמידים ,למטרות שונות ,לדרישות
המוסדיות ,לסוגיות שבתחום התוכן ,למבנה הפיסי ועוד.
• רצוף הכרעות.
• דורש פענוח מהיר של מידע רב ופעולה בהתאם.
• לא מאפשר עיבוד מודע של כל המסרים ,הסוגיות ,ואפשרויות הפעולה השונות.

למה?
הוראה טובה דורשת:
רגישות  -זיהוי בעיות והזדמנויות,
פרשנות  -ניתוח הבעיות וההזדמנויות ,גורמים והשלכות,
רפרטואר של טכניקות ואסטרטגיות הוראה  -גמישות בתגובות,
שיקול דעת – הערכת יתרונות וחסרונות ובחירת התגובה המתאימה למצב.
Lefstein & Snell, 2014

איך מטפחים רגישות ,פרשנות ,רפטואר ושיקול דעת מקצועי?

למה?
מה עושים כאשר התלמידים נכנסים לכיתה "בטפטופים"?
"אני מוצאת את עצמי כל פעם שנכנס תלמיד מחברת
אותו כל פעם מחדש .מה החיסרון בזה? זה הופך
להיות משמעם לתלמידים שנמצאים בתוך השיעור ....
זאת כיתה עיונית .מבינים פעם אחת שמסבירים להם
 ....זאת בעיה... .כמורה שמובילה כיתות לאזרחות כבר
לא מעט שנים אני הייתי קודם כל אומרת להם )זה
משהו שאתה צריך לעמוד בו( אני בעשר הדקות
הראשונות לא מכניסה אף אחד לשיעור ,אחרי עשר
דקות אם יש קבוצות תלמידים נכנסת .אם יש אחרי
עשרים דקות אני לא מכניסה למרות שתקנון בית
הספר אומר שצריך להכניס את התלמידים  ....יש פה
דילמה אני מצד אחד אומרת שאני לא אוהבת להשאיר
תלמידים בחוץ ואני אומרת כל דקה שהם יכולים
להרוויח בשיעור זה יתרום להם ,מצד שני אם את
צריכה לחשוב על תלמידים בתוך הכיתה זו גם בעיה".

למה?
ידע רב תחומי:
תחום הדעת
פדגוגי
תהליכי למידה והוראה
הערכה
מוטיבציה ללמידה
גיל ההתבגרות
לקויות למידה ,מצטיינים ועוד
ידע על תהליכים חברתיים בדגש על שסעים
חוקים ונהלים במערכת החינוך ובביה"ס

למה?
ידע רב תחומי:
תחום הדעת
פדגוגי
תהליכי למידה והוראה
הערכה
מוטיבציה ללמידה
גיל ההתבגרות
לקויות למידה ,מצטיינים ועוד
ידע על תהליכים חברתיים בדגש על שסעים
חוקים ונהלים במערכת החינוך ובביה"ס

תרגום הידע
הלכה למעשה:

תרגום לפעולות "ספונטניות"
נדרשת אינטגרציה של הידע
התמודדות עם שינויים ובלתי צפוי
ידע סמוי

למה?
ידע רב תחומי:
תחום הדעת
פדגוגי
תהליכי למידה

תרגום הידע
הלכה למעשה:

תרגום לפעולות "ספונטניות"
נדרשת אינטגרציה של הידע
התמודדות עם שינויים ובלתי צפוי
ידע סמוי

תהליכי הוראה והערכה
מוטיבציה ללמידה
גיל ההתבגרות
לקויות למידה ,מצטיינים ועוד
הורים
ידע על תהליכים חברתיים בדגש על שסעים
חוקים ונהלים במערכת החינוך ובביה"ס

קהל יעד מגוון
והטרוגני:
תלמידים
הורים
הנהלה
משרד החינוך

מה זה?
קהילה חוקרת את הפרקטיקה:
פרחי הוראה ,מורים מכשירים ,צוות הכשרה חוקרים את הפרקטיקה.
עקרונות מרכזיים:
 .1דיון בבעיות מההוראה,
 .2מבוסס ייצוגים,
 .3חקרני.

מה זה?
 .1דיון בבעיות מההוראה,
 .2מבוסס ייצוגים,
 .3חקרני.

• הוראה כרצף של הכרעות,
• כולל בעיות "בלתי פתירות",
• המורה כמנהלת דילמות )ולא כפותרת בעיות(.
Horn & Little, 2010 , Lampert, 1985

עיסוק ב :דילמות ,אתגרים ,קשיים ,סוגיות

מה זה?
 .1דיון בבעיות מההוראה,
 .2מבוסס ייצוגים,
 .3חקרני.

• פתיחת דלת הכיתה – הפיכת ההוראה לפומבית,
• שיתוף בבעיות ואתגרים מקצועיים,
• שחרור ממגבלות הכיתה ב"זמן-אמת",
Borko et al., 2008; Seidel et al., 2007; Sherin,
2004; van Es, 2012.

צילומי/הקלטות שעורים

עבודות תלמידים

תיאור מקרה עשיר
אז
עשיתי...ואמרתי..
.והם עשו...ואמרו

מה זה?
 .1דיון בבעיות מההוראה,
 .2מבוסס ייצוגים,
 .3חקרני.

• ניתוח גורמים וסיבות,
• שאילת שאלות מאתגרות,
• הטלת ספק במובן מאליו,
• בחינה של אפשרויות שונות,
• ניתוח השלכות.
דיון קונקרטי על בסיס הייצוג הבוחן לעומק:
• תיאור – מה קרה? מה היה בשיעור?
• ניתוח – למה זה קרה ? מה היו שיקולי הדעת?
• חלופות – איך אפשר להתמודד?

מה זה?
תיעוד הפרקטיקה :צילומי שיעור ,מטלות הוראה ,עבודות תלמידים ,מקרה מפורט ועשיר.
בחירת סוגיה:
• נושאים שמטרידים את המורה המלמד/צופה/משתתפים
• יש לה ייצוגים בשיעור.
• מעלה סוגיות עקרוניות להמשך
• בעלת פוטנציאל לשיפור.
וחקירה שלה:
תיאור – מה קרה? מה עשתה המורה? מה עשו התלמידים? מה ההשלכות?
ניתוח – למה קרה? מה היו שיקולי הדעת של כל אחד מהשותפים.
חלופות – איך אפשר להתמודד?
*על פי מתווים שפותחו במעבדה לחקר הפדגוגיה
שילוב סימולציות – לפיתוח מיומנויות התקשורת הנדרשות לתהליך מורכב ורגיש זה.

מה זה מחייב?
• הובלת המהלך על ידי הנהלת בית הספר.
• התנסות רחבת היקף ,עשירה ומרובת הוראה.
• שיחות משוב קבועות מורה מכשיר – סטודנט.
• מפגשי למידה משותפים של צוות ההכשרה – מורים מכשירים ,מנחים ומרצים – פיתוח המקצועי.
• מפגשי למידה צוות הכשרה – פיתוח מקצועי.
• מוביל מהאקדמיה – מתאם.
מתאפשר בתכנית אקדמיה כיתה

איך זה עובד הלכה למעשה?

תיעוד הפרקטיקה והגדרת סוגיה
ביולוגיה

אנגלית

ספרות

כיצד ניתן להגביר את הרלוונטיות
של נושא )מערכת העיכול(
לתלמידים ולעורר בהן עניין?

כיצד להתמודד עם תלמיד
שמחליט שלא להשתתף בשיעור
ו"למרוד" בכללי השיעור?

כיצד ניתן להשתמש בלוח
הכיתה ,ובכל זאת לשמור על
עניין וקשב עם התלמידים?

אומנות

מתמטיקה

היסטוריה

איך מתגברים בשיעור יצירה על
הסבר לא מספיק ברור בתחילת
השיעור?

איך ניתן בהוראת חומר מופשט
ותיאורטי במתמטיקה לשתף
תלמידים ופחות הרצאה רצופה?

איך משלבים ילדים עם פערים
לימודיים בדיון כיתתי?

משוב על ההתנסות  -משוב דיאלוגי
סטודנט ומורה מכשירה

סטודנט ומדריכה פדגוגית

איך משלבים ילדים עם פערים
לימודיים בדיון כיתתי?

איך מעודדים ילדים שיושבים בשורות
האחרונות להיות מעורבים בשיעור?

סטודנט ,מורה מכשירה ומדריכה פדגוגית

איך מתמודדים עם שאלות אקטואליות שלא
בחומר השיעור ,ורותמים אותם לקידום
השיעור?

מפגשי למידה – מתווה היוועצות ,ניתוח צילומי שיעור
מפגשי למידה
מורים מכשירים

מפגשי למידה
מורים מכשירים

מפגשי למידה
צוות ההכשרה

בבתי הספר
בהנחיית המדריכה
פדגוגית

באוניברסיטה
בהנחיית חוקרת

באוניברסיטה
בהנחיית חוקרת

משולב בקורס עבודה
מודרכת בשדה
ובסדנה דידקטית
סטודנטים
באוניברסיטה
מנחים מההכשרה

קורס בהכשרה
סטודנטים

מפגשי למידה
פרחי הוראה ,מורים
מכשירים וצוות הכשרה
באוניברסיטה
בהנחיית חוקרות

באוניברסיטה
בהנחיית חוקרות

פיתוח מקצועי מורים מכשירים
חוקרים את הפרקטיקה של
הסטודנטים

חוקרים את הפרקטיקה של
עצמם כמורים מכשירים

מפגשי למידה
מורים מכשירים
בבתי הספר ,בהנחיית המדריכה פדגוגית
באוניברסיטה ,בהנחיית חוקרת
מפגשי למידה
סטודנטיות ,מורות מכשירות וצוות הכשרה
באוניברסיטה ,בהנחיית חוקר/ות

לומדים על חקר
הפרקטיקה

שיחות משוב עם הסטודנטים
מורה מכשיר – סטודנט
בבתי הספר
בשיחות אישיות
מורה מכשירה – מדריכה פדגוגית
מורה מכשירה – מדריכה פדגוגית –
סטודנטית
בהנחיית המדריכה פדגוגית
בבתי הספר

מפגשי למידה – מתווה היוועצות ,ניתוח צילומי שיעור

מנחה
מההכשרה

כיצד לחבר בין דוגמה מעוררת
עניין לבין חומר הלימוד ,כך
שתקדם את ההבנה שלו?

סטודנט
נועץ

מדריכה פדגוגית
בעמל רב תחומי
מטה אקדמיה
כיתה

מורה מכשיר של
הסטודנט ומנחה בהכשרה
חוקרת מהמעבדה

מנהלת עמל רב
תחומי

אתגרים
• חשש לחשיפה )פחות אצל הסטודנטים(.
• הבאת "סיפורי הצלחה".
• שיח ביקרותי ולא שיפוטי.
• חסר רצף )מבוסס סוגיות(.
• הכנת ייצוג לדיון דורשת עבודה מרובה )ההכנה היא חלק משמעותי בלמידה(.
• הנחיית תהליך של חקר הפרקטיקה מורכב ודורש מיומנות.
• קשה לבדוק את מידת יישום החלופות בשיעורים הבאים.
• שלב ההתפתחות המקצועית בו נמצאים הסטודנטים.
• הטמעת התהליך אצל הסטודנטים ,המורים המכשירים וצוות ההכשרה.

תובנות
• התנסות ייזומה  ,מחזורי למידה ,מבוסס תאוריה ,מבוסס פרקטיקות בהוראה
לדוגמה ,מחזור למידה בנושא הוראה מעוררת עניין במסגרת הסדנאות הדידקטיות:
•

הצגת הנושא והרקע התאורטי .העמקת הרקע התאורטי בקורס העיוני :מוטיבציה ורגשות בכיתה.

•

פירוט פרקטיקות הוראה לשיעור מעורר עניין.

•

תכנון שיעור משותף מעורר עניין.

•

התנסות בהוראת השיעור ותיעוד ההתנסות.

•

ניתוח ההתנסות על בסיס סוגיות שמעלים הסטודנטים.

•

תכנון שיעור מעורר עניין "משופר".

• למידה משותפת של התהליך – מורים מכשירים וצוות הכשרה.
• תיעוד מפגשי המורים המכשירים ומפגשי הסדנאות היישומיות וניתוח שלהם במפגשי הלמידה.

תודה רבה

