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 ז"תשע גן רמת

  



 תקציר

  היה אתו שיעור שכל מורה. הידיעה א"בה מורהה. גדול אחד מורה לפחות היה לכולנו

. כמותו להיות חלמנו שתמיד מורה, בלבנו תמיד ננצור ואישיותו שיעוריו שאת מורה, ואתגר חוויה

 ? מורה אותו של הסוד מה

  חדשניות ולמידה הוראה דרכי פותחו הקודמת המאה של השבעים שנות בתחילת

 גישות. האנושי הלמידה מנגנון אודותעל  מעמיקות תובנות בעלות למידה תאוריות על המבוססות

 המורה של התנהלותו את שמנחה מסוימת פרדיגמה המייצגים עקרונות הן במהותן שונות הוראה

 . בכיתה

  יחידת בבניית סטודנטיות של והיכולות הידע קידום בבדיקת עוסק הנוכחי המחקר

 עברוש התהליך עומד המחקר של במרכזו. מגוונות הוראה גישות המשלבת עצמאית לימוד

 . והמקצועית האישית התפתחותן על והשפעתו אחד סמסטר שנלמד קורס במשך הסטודנטיות

 :מחקרה שאלותלהלן 

 יחידת לבנות שתוכלנה כך הסטודנטיות של ההוראה ויכולות הידע את מקדם הקורס כיצד .1

 ? שלמדו למאפיינים בהלימה תקשוב המשלבת ושיתופית קונסטרוקטיביסטית לימוד

 מבחינת "למידה-הוראה תהליכי" בקורס הסמסטר במהלך עוברות שהסטודנטיות התהליך מה .2

 גישות בנושא שלהן העמדות על משפיע הוא וכיצד ויישומן ונותמגוה ההוראה גישות לימוד

 ?החינוך בשדה ויישומן הוראה

  מקרה חקרב דגשעם  איכותנית מחקר פרדיגמת על מתבסס הוא המחקר לשאלות בהתאם

 . הנחקר במקרה המתרחשים והתהליכים האנושית ההתנהגות אודותעל  ללמוד המאפשר מרובה

 התבצע המחקר. הרגיל בחינוך היסודי במסלול הוראה הלומדות סטודנטיות חמש במחקר השתתפו

 בראיונות שימוש עשהנ. והעברתו לבנייתו שותפה שהייתי למידה-הוראה תהליכי פיתוח בקורס

 . ורפלקציות תצפיות, עומק

  הוראה וגישות תאוריות למידת( א: )מרכזיים נושאים שני ביטוי לידי באו במחקר

שהעבודה עוסקת  והתאוריות הגישותאלה . שינוי תהליך על כמשפיעה חווייתית למידה באמצעות

(, constructivist learning) קונסטרוקטיביסטית הוראה(, frontal teaching) מסירה הוראת: בהן

 המקצועית הזהות עיצוב( ב) ;תקשוב משלבת והוראה( cooperative learning) שיתופית למידה

 . מודלינג באמצעות הוראה פרח של והאישית

 



  לפני בשדה תפקודן בין והשוו, לאחור בראייה תיארו את שני הנושאים המרואיינות

 תוכן תחומי בשני זו בעבודה הספרותית הסקירה עוסקת כך מתוך. אחריהלו בקורס הלמידה

 בהכשרת והמקצועית האישית הזהות התפתחות( ב) ;הוראה של וגישות אסטרטגיות( א: )עיקריים

 .מורים

  מהמושגים אחד כלל הנוגעת מחקרית סקירה נערכה זו עבודה של הראשון בפרק

 הוראה ואסטרטגיות למידה גישות של ומאפיינים הגדרות: העבודה נושא את המרכיבים

 שיטת מפורטת, המתודולוגיה פרק, השני בפרק. הוראה פרחי של ומקצועית אישית והתפתחות

 של אנליטי סיכום, הנחקרים של ביוגרפית סקירה מציג השלישי הפרק. מרכיביה כל על המחקר

 העולות בתובנות עוסק הרביעי הפרק .מהמחקר העולים והממצאים המחקר התקיים שבו הקורס

 .המשך למחקרי והמלצות הקורס לשיפור המלצות, מהמחקר

 ' א בפרק שהוצגה כפי הספרותית בסקירה שעלו בטיעונים תמכו הנוכחי המחקר ממצאי

 שלהן המסוגלות לרמת הוראה פרחי של המקצועית ההתפתחות בין הקשר( 1: )אלהה בנושאים

(1997, Bandura 25' עמ, 2012, קס בתוך); (2 )המודלינג חשיבות (Modeling )נושא בהקניית 

(Bandura, 1986); (3 ) בלימודיהם ההוראה פרחי שחווים הקושי הוא בחשבון שנלקח צדעוד 

 כמו(. 2012, שנר) פרונטלית למידה מלמד והמרצה פרונטלית בכיתה לומדים הם בהןש, במכללות

 הדור של הטכנולוגית ההתקדמות את משרתת אינהש כמעט האקדמיים במוסדות הלמידה, כן

-הרץ) לומדים בקבוצת המתרחשים ואיכותיים שיתופיים למידה תהליכי( 4) ;(2016, חטיבה) החדש

 חלקיה כל בין המאחד הנושא למעשה הוא בסקירה הנדון האחרון הנושא( 5) ;(1987, ופוקס לזרוביץ

 . מורים בהכשרת והאישית המקצועית הזהות התפתחות –

 כמה אצל חולל הקורס במהלך הסטודנטיות שעברו התהליך כי העידו המחקר ממצאי

 של המסוגלות לרמת השינוי חוללות בין זיקה נמצאה, לעיל כאמור .יםרב שינויים ןמה

 . תוהסטודנטי

  :תחומים בשני הלמידה של ברורה תרומה על העידו הסטודנטיות של דיווחיהן

 זקיח זו השפעהאת . ההוראה תפיסת על כמשפיע הסטודנטיות דיווחו עליוש המודלינג באמצעות

 ממצאה מאוד לכך םתר עוד. המרצה של יהיבעש ניכרו בקורס למדוש שהתאוריות ממצאה

 בתחום. הדעת שיקול מאחורי העומד הרציונל את העבודה משלבי אחד לכל הוסיפה שהמרצה

 הבולט. הסטודנטיות של ההוראה בתפיסות יםניכר שינויים הראיונות מתוך עלו הנלמד יישום

 התובנה. ההוראה בדרכי גיוון המאמצת לגישה לחלוטין פרונטלית מגישה המעבר היה ביותר

 ומשמעותו הגיוון חשיבות של יותר עמוקה הבנה הייתה הסטודנטיות עליה דיווחוש ביותר החשובה



 הסטודנטיות של הביטחון רמת את העלה הדבר. בכיתה היושבים התלמידים בין השונות עבור

 הוראה כי להן ברור מעתה ,לדבריהן. הקורס את שלמדו לפני שעשו מאלו שונים מערכים בבניית

 . שנלמדו התאוריות כל של שילוב הוא טוב לשיעור" המנצח המתכון" אולם, פסולה אינה פרונטלית

  המובילים גורמים שלושה על למדתהמ מהמחקר העיקרית המסקנה עולה מכאן

 הידע פיתוח, הסטודנט של המסוגלות רמת: ההוראה פרחי של והאישית המקצועית להתפתחות

 .הנלמדות התאוריות יישום תוךמ עובר שהסטודנט והתהליך הקורס במהלך רוכששהסטודנט 

 לשדה מגיעים שהם לאחר עובריםשפרחי הוראה  התהליך את יבדקו נוספים מחקריםש מכאן ראוי

 .עבודתם על ההוראה דרך השפעת את וכן ההוראה


