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 תקציר

, דנה בחשיבות טיפוח המורה כלומד למידה משמעותיתהעבודה עיונית זו מציגה תשתית תיאורטית 

בדרכי הוראה מונחות הרפורמה  המקצועית חלק בלתי נפרד מהכשרתו ומבקשת לראות בטיפוח זה

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית". רפורמה זו המיועדת ליישום  –החינוכית "ישראל עולה כיתה 

בעקבות הכרת קברניטי החינוך בצורך להתאים את  2014מערכתי, הושקה באופן רשמי בתחילת שנת 

המטרה המרכזית שעמדה . ספרית לעת המשתנה של המאה עשרים ואחת-למידה הבית-דרכי ההוראה

ספרית יסודות המפתחים בלומד כישורי -לנגד יוזמי התכנית הייתה, להתוות בתהליך הלמידה הבית

למידה לאורך החיים, המתבקשת יותר מתמיד בעידן הנוכחי; למידה המזמנת חוויה רגשית, חברתית, 

זו, תפקיד מרכזי  על פי גישה ,רהכמשמעותית. למו עבורו ועל כן נחווית ,וקוגניטיבית הרלוונטית ללומד

  בהובלת השינוי הפדגוגי.

 מחקר זה העוסק בהכשרה המקצועית הדרושה למורה כסוכן שינוי של הרפורמה המדוברת,

עניינה טיפוח ותרבות תהליך הלמידה התמה המרכזית הנידונה בו לפיכך,  מתרכז בפן הפדגוגי.

כתהליך השתנות והתפתחות אישית לשם העצמת כישוריו הפדגוגיים, כמו  ,המשמעותית של המורה

באמצעות שני נושאים רעיון זה נבחן  ."למידה משמעותית"המקדמים  גם העצמת מימוש דרכי הוראתו

 מרכזיים הנחלקים לשני פרקים:

 הפרק הראשון מציג את הגישה החינוכית "ללמידה משמעותית" ומתרכז בשני נושאים:

 
למידה הנובעים -הרציונל העומד מאחורי היוזמה לרפורמה ועקרונות דרכי הוראההצגת  .א

מקורות תיאורטיים בתחומי הפילוסופיה, פסיכולוגיה  ממנה, המבוססים מחקרית על

 קוגניטיבית , חינוכית והומניסטית.

עקרונות אלו נבחן תפקיד המורה כדמות פוטנציאלית של מבוגר משמעותי עבור  לנוכח .ב

 הלומד.

בהתחשב בעקרונות המהווים את גישת "הלמידה משמעותית" ותפקיד המורה בה כדמות פוטנציאלית 

של מבוגר משמעותי ללומד, הפרק השני דן בפיתוח וטיפוח כישורי ההתפתחות האישית של המורה 

בדרכי הוראתו ביומיום ללומד המנכיח  ,מבוגר משמעותידמות של למען יממש את מסוגלותו להוות 

כישורי השתנות אלה נבחנים על פי ארבעה היבטי התפתחות  רונות הלמידה המשמעותית.את עק

 אישית עיקריים:

היבט הגמישות וביטויו הפיזיולוגי במוח האנושי; היבט האינדיבידואציה; היבט האינטליגנציה 

ד כל היבט מאופיין בפני עצמו על מרכיביו העיקריים לצ .הרגשית; והיבט רוח ההרפתקה והמחקר



הבחירה המתודולוגית להציג כל  הדהוד מהותם בהוראתו של המורה המחנך ללמידה משמעותית.

אף חוטאת לאופיו של תהליך  מסויםהיבט השתנות בנפרד אינה נובעת מרציונל רעיוני, ובמובן 

ההשתנות האישית, שמעצם הגדרתו כתהליך, אינו כבול לקטגוריות המאפיינות אותו, ועל כן דינמי 

וה. ועדיין, באמצעות הפרדה מתודולוגית זו נחשף מבנה השלד הרעיוני הלינארי של המחקר על ומתהו

הסתעפות ההקשרים הנפרשים ממנו ומרחיבים אותו כמערך אחד, הממחיש במשורה את אופיו 

 הדינמי של תהליך ההשתנות. 

מחזקות את התמה  המגובות בתימוכין תיאורטיים ומחקריים,והמסקנות העולות ממחקר זה 

הקוראת להשקיע בהכשרתו של המורה כלומד משמעותי למען ידע לחנוך זאת ללומד. בכך מהווה 

פרגמטי התמה בהיבט את מימוש ההמשך שיבחן פלטפורמה תיאורטית למחקר  עבודת המחקר הנוכחי

 בין אם בקרב פרחי הוראה או במסגרות השתלמויות מורים העובדים בשטח. ,בשדה ההוראה

 

 

 


