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מבוא
הכניסה לתפקיד של מורים מתחילים ממשיכה להעסיק בעלי עניין רבים
בעולם ההוראה בשל החשיבות שלה לבניית המורה ופיתוח הקריירה שלו.
בעוד שהצורך בבניית תכניות כניסה לתפקיד ברור ,התכניות הקיימות אינן
אחידות.
יש לזכור כי בשלבים השונים של הקריירה המקצועית ,המורה עדיין מוטרד
בבעיות של הישרדות במערכת ,תוך שהוא עסוק בהשגת שליטה בחומרי
הלמידה ,בהכרת ביה"ס כארגון ,בדאגה לקבלה והתאמה בקרב הצוות
הקיים ,התלמידים וההורים ובתכנון ההוראה .רק לאחר שהמורה ישיג תחושת
ביטחון בביה"ס ,הוא יוכל להתפנות לשיפור הביצועים המקצועיים שלו.
בהקשר זה ,למשל ,חוסר מודעות למאפייני התרבות הבית ספרית ,לנהלים
ולדרישות התפקיד  -גורמת לתחושה של חוסר אונים ולהיחלשות של הערך
העצמי.
למרות כל זאת ,נדרש מהמורה המתחיל להפוך למומחה תוך זמן קצר.
מפריסת המודלים וההתנסויות בסקירה זו ,נראה שהמורה המתחיל זקוק
אפוא ,לתמיכה רגשית-חברתית וללמידה מקצועית וארגונית.
בנוסף לכך ,עולה כי תקופת ההתמחות צריכה להיות חלק בלתי נפרד
מההכשרה האקדמית שבאחריות המוסדות המכשירים .המתמחה זקוק
לתמיכה מקצועית בתהליך החברות שלו למקצוע .את התמיכה הזאת אמורים
להעניק לו מורים חונכים ( )mentorsשעברו הכשרה מתאימה לתפקיד.
החונכים יהיו אחראים ללוותו ולסייע לו בהתפתחות המקצועית.
במסגרת תהליכי הקליטה של המורים המתחילים ,יש לוודאי כי נוצרת הלימה
בין תפיסת העולם של המורה לבין התפיסה החינוכית-פדגוגית של ביה"ס,
הבנה של דפוסי ההתנהגות המקצועית המקובלים בביה"ס ,היכרות עם
התרבות הארגונית של ביה"ס והתפתחות מקצועית המשולבת בהערכה
מקצועית -מעצימה.
בסקירה זו מוצג מדגם ממודלים של תכניות כניסה מהארץ ומן העולם,
היבטים ייחודיים במודלים הקשורים לרוח התקופה ומגוון התנסויות ורשמים
5

מגורמי המפתח כגון :המורים החדשים ,צוותי הוראה ,צוותים תומכים וגורמי
מדיניות אחרים.
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ישראל
תקופת ההתמחות בהוראה :גשר בין ההכשרה
הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית
המתמשכת של המורים
רציונל
בשנת תשנ" ו החלה לפעול מטעם האגף להכשרת מורים במשרד החינוך
תכנית תמיכה חדשה הנקראת "התמחות בהוראה" .תכנית זו הופעלה כניסוי
מבוקר במשך ארבע שנים ( עד שנת תשנ"ט) .הניסוי הלך והתרחב בהדרגה,
הן מבחינת מספר המשתתפים בו והן מבחינת מספר המכללות האקדמיות
לחינוך שבוגריהן השתתפו בו .משנת הלימודים תש"ס החלה תכנית
ההתמחות לפעול כתכנית חובה לבוגרי המכללות האקדמיות לחינוך ,ובשנת
תשס" ג חויבו בה גם בוגרי ההכשרה להוראה באוניברסיטאות.
הרציונל בבסיסה של תכנית ההתמחות נגזר מתפיסת ההוראה כפרופסיה:
המתמחים בהוראה (הסטאז'רים) הם מורים וגננות לכל דבר ועניין בשנת
העבודה הראשונה שבה הם מתנסים בהוראה בתנאי אמת ,ההתמחות היא
חובה המוטלת על כל בוגרי המסלולים ללומדים הסדירים במכללות
אקדמיות לחינוך שהחלו את לימודיהם משנת הלימודים תשנ"ז ,ועל כל בוגרי
המסלולים לה סבת אקדמאים במכללות לחינוך שהחלו את לימודיהם משנת
הלימודים תשס"א  ,חובת ההתמחות חלה גם על כל בוגרי תכניות ההכשרה
להוראה במחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות שהתחילו את לימודיהם
לתעודת הוראה משנת הלימודים תשס"ג .
המתמחה בהוראה הוא כאמור מורה לכל דבר  ,המועסק בשליש משרה
לפחות .משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת  ,ולא פחות משישה חודשי
עבודה באותה שנה .ההתמחות מותאמת לשכבת הגיל ( קדם-יסודי  ,יסודי ,
חטיבת הביניים או חטיבה עליונה) ולתחומי ההתמחות שהמתמחה הוכשר
להם במהלך לימודיו .חריגות מהמסגרות הנדרשות טעונות אישור מיוחד מגף
ההתמחות בהוראה.
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מטרות ויעדים
כך מוגדרות מטרות העל של תכנית ההתמחות בהוראה:
א .סיוע למורה המתחיל לעמוד בהצלחה בשלב הכניסה להוראה (
 )inductionמתוך פיתוח דפוסי פעולה פרופסיונאליים.
ב .מתן אפשרות למתחה להתנסות בהוראה בתנאי אמת.
ג .מתן כלים למערכת לקליטה ולהערכה נכונה -מעצבת ומסכמת – של
המתמחה ( משרד החינוך תשנ"ט)  .ממטרות העל נגזרים יעדיה העיקריים
של תכנית ההתמחות בהוראה :
א .לזמן למתחה מצבי התנסות ולמידה חדשים בעת מילוי תפקידו בתנאי
אמת  .מצבים אלה כוללים הוראה פעילה ורציפה  ,ניהול כיתה ומילוי
תפקידי חינוך שעל פי רוב לא הזדמן לו להתנסות בהם.
ב .לסייע למתמחה לעצב לעצמו דפוסי פעולה פרופסיונליים נוספים על
אלה שרכש במהלך שלוש שנות ההכשרה הראשונות  .דפוסים אלו
כוללים השתלבות בחיי בית הספר ,קבלת אחריות להתפתחותו
המקצועית ומחויבות כלפי התלמיד כלקוח  ,כלפי ההורים וכלפי
המערכת הבית ספרית.
ג .לשפר את מערכת ההכשרה להוראה ולהתאימה לצורכי המורים
המתחילים על פי המשוב המתקבל מבוגריה המתמחים.
ד .לשפר את תהליכי הקליטה למערכת הבית ספרית ואת תהליכי
ההערכה של המתמחה .הרעיון הבסיסי הוא שאת ההערכה יבצע צוות
שיתמנה לכך מטעם בית הספר .הצוות יכלול את המפקח על בית
הספר  ,את מנהל בית הספר  ,את המורה החונך ומורה נוסף מצוות
העמיתים .ההערכה מתבצעת פעמיים בשנה :באמצע שנת הלימודים
נעשית הערכה מעצבת  ,ובסוף שנת הלימודים נעשית הערכה
מסכמת .על פי תוצאות ההערכה יוחלט אם להעניק למתחה רישיון
הוראה ( משרד החינוך  ,תשנ"ט . ) 3111 , 3110 ,
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היבטים תיאורטיים של נושא ההתמחות בהוראה
.0

האתגרים הניצבים בפני המורה המתחיל

כאמור ,הרציונל שתכנית ההתמחות בישראל מושתת עליו הוא תפיסת
ההוראה כפרופסיה " :ההתמחות הוא מושג שההוראה ,כפרופסיה חדשה ,
שאלה מן הפרופסיות המסורתיות כגון רפואה  ,ראיית חשבון או עריכת דין "
( משרד החינוך תשנ"ט  . ) 1 ,תקופת ההתמחות מאפשרת למורה המתחיל
"כניסה רכה" לתוך הפרופסיה בתהליך חיברות

הדרגתי .בתקופה זו הוא

פועל בתנאי אמת ומתנסה מקרוב בעבודת ההוראה ,עבודה מורכבת הנעשית
במצבים משתנים ובלתי צפויים.
כיוון שבשנת ההתמחות המתמחה משמש מורה לכל דבר ועניין הוא נושא
באחריות מלאה לתכנון הלימודים ,לארגון ההוראה והלמידה ולמילוי תפקידי
החינוך וההוראה – כמו מורה ותיק ומנוסה .עליו לפעול בעולם חדש של
נורמות  ,של תקנות ושל מיומנויות נדרשות  ,ואולם המתמחה עדיין נמצא
במצב של חיפוש דרך ושל חרדת סטטוס .הוא טרם גיבש זהות מקצועית
יציבה ומצוקתו האישית והתפקודית בדרך כלל רבה ( שגיא ורגב , 3113
.)Kagan 1992
במעבר ממעמד של סטודנט להוראה למעמד של מורה בבית הספר
המתפקד באופן עצמאי טמון קושי רב .המורה המתחיל עובר תהליך חיברות
כפול  :חברות לתוך מקצוע ההוראה וחיברות לתוך ארגון בעל תרבות ייחודית
לו -כלומר בית הספר שבו הוא נקלט לעבודה .למעשה ,הוא מתנסה בשני
תהליכים בעת ובעונה אחת  :ב"להיות למורה" ( ) becoming a teacher
וב"ללמוד ללמד" ( . )Vonk 1995( ) learning to teach
בספרות

המקצועית מופיעים כמה דימויים ציוריים המתארים את הכניסה

לעבודת ההוראה  :אחדים מכנים אותה "הלם המציאות" ( , )reality shock
המתרחש במפגש בין האדם לסביבה ,אחרים מדמים אותה לתהליך של
"ניסוי וטעייה" או להתמודדות עם מציאות שבה אפשר "לצוף או לטבוע" (
גביש  , ) 3113ויש הרואים בכניסה להוראה "תקופת הישרדות" ,מאחר
שמרבית האנרגיה מושקעת בפיתוח מנגנוני הישרדות שלא תמיד עולים בקנה
אחד עם ההוראה היעילה ( רייכנברג ואחרים .) Chubbuck, et al 2001 , 3111
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הספרות המקצועית מתארת מגוון אתגרים שעמם המורה החדש מתמודד
המורה החדש .מולי רומנו (  ) Romano 2004בחנה רגעים "עתירי מהמורות" (
 ) bumpy momentsבחיי המורה החדש ומצאה שרוב קשייו נוגעים לניהול
הכיתה  ,לקשר עם ההורים ולתכנון נכון של השיעור .חוקרים אחרים מציגים
ממצאים דומים  ,ומציינים את ההתמודדות עם בעיות משמעת כבעיה
Claridge

הבולטת ביותר של מורים חדשים .פמלה קלרידג' ודיוויד ברלינר (

 ) and Berliner 1991טוענים שמורים חדשים אינם מזהים בדרך כלל את
שורשי בעיות המשמעת ולכן מתקשים לטפל בהן.
בעיות נוספות קשורות  ,כפי שציינה רומנו (

 ) Romano 2004נוגעות

למי ומנויות הוראה דוגמת תכנון השיעור וביצועו .מורים חדשים

מתמקדים

בתכנון לטווח קצר ואינם רואים את ההוראה מעבר לשיעור הבודד ומעבר
ליחידת הלימוד (  .) Hogan and Rabinowitz 2003הם מתקשים לבסס את
ההוראה שלהם על הידע הקודם של תלמידיהם ,ולפיכך היא איננה מותאמת
לרמת הכיתה ולמידת ההתעניינות של התלמידים ( .) Sanchez, et al , 1999
כמו כן ,נמצא אצלם תכנון עודף של פעולות ללא ההעמקה הנדרשת
בהוראה טובה (

 .) Leinhardt and Greeno , 1986אותם חוקרים מציינים כי

השאלות ששואלים המורים החדשים במהלך ההוראה נוגעות רק לרמות
החשיבה הנמוכות של התלמידים .הן אינן מעודדות חשיבה ברמה גבוהה
יותר הכוללת פעולות כמו אנליזה  ,סינתזה וביקורת .
מלבד הבעיות הנוגעות לטכניקת ההוראה  ,מורים חדשים מתמודדים עם
קשיים רגשיים הקשורים בביטחון עצמי בהוראה ובחיברות למסגרת בעלת
שפה משלה -שפה שהיא לעתים שונה מאד מהשפה ששימשה

במוסד

להכשרת המורים שלמדו בו .כמו כן ,חוקרים אחדים ( Andrews and Martin
 )2003 , Darling-Hammond , 2003מצאו שקשיים בהתמחות נובעים גם
מכך שמורים חדשים מקבלים כיתות בעייתיות שמורים ותיקים אינם רוצים
ללמד ,ואין להם הכוח והאומץ לסרב .נוסף על כך ,המורה החדש מרגיש
לעתים שאין לו עם מי לדבר על בעיותיו – חסרה לו תמיכה מקצועית,
חברתית ורגשית.
קשיי ההתמודדות וההישרדות בשנה הראשונה הם מהגורמים העיקריים
לנשירת מורים מן המקצוע בשנות עבודתם הראשונות .שיעור הנשירה של
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מורים מתחילים בארצות הברית מגיע ל 51%במהלך חמש השנים הראשונות
לעבודתם (  .)Dewert, et al 2003בישראל שיעורי הנשירה דומים :בין 25
אחוז ל 51אחוז מבוגרי המוסדות להכשרת מורים במדינת ישראל נושרים
לאחר שלוש שנות עבודה בממוצע  ,ומרביתם עושים זאת בתום השנה
הראשונה להוראה ( אשרת , 0990 ,כפיר ואחרים  . ) 0993יתר על כן ,מתברר
כי בקרב הנושרים נמצאים המורים הטובים והמוכשרים ביותר (
 .)Gonzales and Sosa 1993הספרות המקצועית העוסקת בנושא מעידה
שמתן תמיכה ועידוד למורים עם כניסתם להוראה עשוי למנוע את
נשירתם .מכאן נובע הצורך בתמיכה ובהתערבות מקצועית שיסייעו בידי
המורה לצלוח את שנת העבודה הראשונה ,שיזרזו את תהליכי התובנה
המקצועית שלו שימנעו את נשירתו בשלב הכניסה להוראה .תכניות התמיכה
בכניסה להוראה מיועדות למלא את הצורך הזה ( Debolt 1992, Feiman-
.)Nemser et al 2000
המטרות והיעדים שעליהם מושתתת תכנית ההתמחות בהוראה הביאו
להתפתחותן של שתי מערכות תמיכה המלוות את המתמחה בתהליך
החיברות שלו לתוך המקצוע .האחת היא מורה חונך מבית הספר הקולט את
המתמחה  ,אחרת היא סדנת התמחות הפועלת במוסד ההכשרה להוראה.

א .המורה החונך והכשרתו
יש דרכים שונות לתמוך במורה חדש הנכנס למערכת החינוך בתור מורה
עצמאי  ,גארי קליין ורוברט הופמן ( )  ) Klein and Hoffman 1993למשל,
מצביעים על דרכי תמיכה שאינן חייבות להיות חלק מתכנית התמחות
ממוסדת .עם זאת ,כל בית ספר הקולט מורים חדשים מחויב במתן תמיכה
הכוללת את רכיבים האלה :א .הצעת אתגרים מקצועיים מגוונים למורה
החדש .ב .הצמדת מורה חונך בעל ניסיון בהוראה למורה החדש ,שיסייע לו
לפתח את הרפלקציה האישית שלו לכדי רפלקציה דיאלוגית .ג .הזמנת
המורה החדש לדיון עם עמיתים בדילמות בהוראה כדי שילמד לפתח
רפרטואר של פתרונות.
היכולות שנדרשות ממורה חונך טוב למורה חדש שונות מהיכולות שנדרשות
ממורה טוב לתלמידיו .רצוי לבחור את החונך בקפידה (

feiman-Nemser
11

 , )2001aשכן נדרש ממנו לספק תמיכה ולהביע ביקורות ללא שיפוטיות ,
לתת משוב אמיתי אינפורמטיבי ורלוונטי שיחזק את המוטיבציה של המורה
החדש ולא יהרוס אותה .על החונך לדעת להראות את הדרך ולא לדבר על
הדרך  ,עליו לחזק אצל המורה החדש את הכלי החשוב ביותר בהתפתחות
המקצועית – רפלקציה וביקורת עצמית (  .) Smith 2005במחקרים שנעשו
בארץ נמצא כי לחונך תפקיד מרכזי בקליטתו של המתמחה בבית הספר,
בכניסתו למקצוע ההוראה ,ובשלבים הראשונים שבהם המתמחה מעצב את
דימויו המקצועי ( רייכנברג ואחרים .) Orland-Barak 2005, 3113 , 3111
ריפון ומרטין ) )Rippon and Martin 2003בדקו בקרב מורים חדשים מהם
לדעתם המאפיינים האישיים הרצויים של המורה החונך  ,התקבלה רשימה
ארוכה של תכונות :
בעל יכולת הקשבה ,מהימן ,בעל גישה חיובית ,ידידותי ,זמין ,נעים הליכות
וסימפטי ,פתוח ואמפטי ,בעל יכולת הבנה ,הגון וישר ,מגלה סבלנות
וסובלנות ,מוכן לעזור ללא שיפוטיות ומתוך גישה חיובית ועוד .מרשימה זו אנו
למדים שההתייחסות היא בעיקרה להיבטים אישיותיים ולא להיבטים
מקצועיים .עולה ממנה שעל המורה החונך להיות בעל אינטליגנציה בין-
אישית גבוהה מאד .עליו ,כמובן להיות גם מורה מקצועי ,בקיא ושולט ב"שפה
המקומית" של בית הספר.
יכולת החונכות אינה תכונה שכל אדם נולד עמה .חונך יכול באמצעות
הכשרה מתאימה ,לחדד את יכולת האמפטיה ואת התקשורת הבין-אישית
שלו ולקבל כלים מתאמים להנחיית עמיתים .שירלי אנדרוס ואליס מרטין
( )Andrews and Martin 2003ממליצות להדגיש בתכנית ההכשרה של
החונכים את הדברים האלה :טכניקות צפייה ,מתן משוב ,הקשבה ומחקר
פעולה .הן מציינות במיוחד את הצורך במסגרת ברורה לקורס להכשרת
החונכים  -שבוע אינטנסיבי בתחילת הקורס ,ומפגשים תקופתיים לאורך
השנה שבמהלכה החונך עובד בתפקיד .אנדרוס ומרטין טוענות שללא
מסגרת של קהילות לומדות של חונכים ותמיכה בזמן ובכסף הכשרת
החונכים נדונה לכישלון.
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באשר לישראל ,נושא הכשרת מורים חונכים הוצע בדו"ח דוברת ( )3115
בתור אחת הדרכים לפתח את מקצועיותם של המורים ולאפשר דרגות קידום
על בסיס פרופסיונלי.

ב .סדנת התמחות
מטרתה של סדנת ההתמחות ,הפועלת במכללה לחינוך ,ללוות את המתמחה
בהתפתחותו המקצועית במסגרת של עמיתים ובהנחיית מדריך מן המכללה.
הסדנה מסייעת למתמחה לפתח חשיבה רפלקטיבית על עבודתו .במסגרתה
ניתנת לו הזדמנות להעלות לדיון נושאים ודילמות מתוך עבודתו בבית הספר.
היא מאפשרת טיפול שיטתי באירועים פדגוגיים-דידקטיים ,ארגוניים ומינהליים
מתוך גישור בין המעשה לתיאוריה ,וכל זאת במסגרת אמפטית ותומכת.
לסדנה תפק יד מרכזי הן בתמיכה בעמיתים והן בהנחיה המקצועית .היא
משמשת בעבור משתתפיה מסגרת לחשיבה משותפת ,והשיח על דילמות
ובעיות מעבודתם של המתמחים מזמן פתרונות שהמורה החונך לא תמיד יכול
להציע.
חשוב לציין כי סדנת ההתמחות ייחודית למודל ההתמחות שהתפתח בארץ.
היא פועלת במכללות בהנחיית איש סגל מקצועי מן המכללה .ממחקרים
שנעשו בארץ עולה כי לסדנה תרומה רבה להתפתחותו המקצועית של
המתמחה .הנושאים הנדונים בו מסייעים למתמחים הן בתחום הרגשי והן
בתחום המקצועי והדידקטי  .כמו כן ,למידת העמיתים במסגרתה מחזקת את
התפתחות הדימוי המקצועי של המתמחה ותורמת להתפתחותה של קהילה
לומדת של עמיתים ( רייכנברג ואחרים .)3113 , 3111

ג .חובות המתמחה וחובות המורה החונך
ההתמחות היא למידה באמצעות התנסות ,והיא משלבת בין הניסיון המעשי
לבין הידע התיאורטי .חשוב לתעד את תהליך הלמידה המורכב הזה ,שכן
התיעוד עצמו הוא בבחינת למידה .הידע המעשי (  (phronesisשל המתמחה
יהיה לידע אישי שיעמוד לרשותו בהמשך עבודתו (. ) episteme
מתן רישיון לעסוק בהוראה מבוסס על הערכה של עבודת המתמחה -הערכה
מעצבת ו/או מסכמת .בספרות מתוארות כמה דרכים לתיעוד הידע המצטבר
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של המתמחה באופן נגיש ומועיל לצרכי הערכה :שרון פיימן –נמסר
(  ) Feiman-Nemser 2001 aמציגה תהליך שבו המתמחה מתאר את הלמידה
שלו במהלך התמחותו .המתמחה יכול להקליט שיעורים שלימד ולהגיש
קלטת של  05דקות המציגה את התפתחות יכולת ההוראה שלו  .כמו כן,
המתמחה יכול לנהל יומן רפלקטיבי בשיתוף החונך שלו ,היומן עשוי לשמש
לעריכת מחקר פעולה על סוגיה פדגוגית –דידקטית לפי בחירת המתמחה,
ריפון ומרטין (  )Rippon and Martin 2003מתארים חובה של המתמחה להגיש
סיכום בכתב של תשעה שיעורים שבהם ביקר החונך ,בצירוף דוחות החונך
ותיעוד של מחקר פעולה ,סטפני צ'יטפין וקולין אוורס ( Chitpin and Evers
 ) 2005מתייחסים לאחריות המוטלת על המתמחה לבנות תלקיט ולהגישו
להערכה .הם מגדירים את התלקיט כאוסף אישי של עבודת המורה ,המשקף
את תהליך התפתחותו המקצועית מתוך דגש על הישגיו ועל התקדמותו ( שם
 .) 133מרג'ורי דיוורט ועמיתיה (  )Dewert et al 2003מתארים תכנית התמחות
הכוללת דיאלוג  ,למידה ותמיכה במורים חדשים בסיוע המוסד להכשרת
מורים ובשיתוף עמיתים ברשת האינטרנט .החוקרים מציינים את השיפור
הרב בביטחון המקצועי של המתמחים ואת הלמידה הרבה ,על פי דיווחיהם ,
מן המשובים שקיבלו מעמיתיהם או שהם עצמם נתנו.
מובן שהמתמחה אינו יכול ללמד במשרה מלאה אם עליו לעסוק גם בתיעוד
ההתפתחות המקצועית שעליה מבוססת ,במידה מסוימת  ,ההערכה שתינתן
לו .בסקוטלנד המתמחה מקבל שכר על היקף של  011אחוז משרה בבית
הספר בתקופת ההתמחות ,וכך הוא יכול להתפרנס ,אולם בפועל הוא עוסק
בהוראה בהיקף של  71אחוז מהמשרה ו 21אחוז ממנה הוא מייחד ללמידה
ולהתפתחות

מקצועית.

מבנה

זה

מאפשר

השקעת

זמן

בהתפתחות

המקצועית ,הכוללת פגישות עם החונך ועם עמיתים ובניית תלקיט מקצועי
המשקף את מהלך ההתמחות.

.2

האחריות להערכת המתמחה בתקופת ההתמחות

האחריות לתקופת ההתמחות על רכיביה השונים מחולקת כיום ,ברוב
המקומות בעולם שבהם נהוגה התמחות בהוראה ,בין כמה גופים  ,אולם בכל
המודלים הקיימים שני הגופים המרכזיים המלווים את המתמחה במהלך
התמחותו ,ובכלל זה הערכתו  ,הם בית הספר הקולט את המתמחה ומוסדות
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ההכשרה .בית הספר אחראי לפעילות היומיומית של המתמחה  ,לשלבים
הראשונים בתהליך החיברות לתוך המקצוע .כמו כן ,על בית הספר למצוא
מורים חונכים מתאימים ולדאוג שיקבלו הכשרה מקצועית לתפקידם
(

 .) Dymoke and Harrison 2006ואילו מוסדות ההכשרה אחראים על

התמיכה האקדמית במתמחה ועל הכשרת המורים החונכים לתפקידם .כך
יתפתח ויישמר היידע המקצועי והמעשי שלהם ושל בית הספר ,ויהיה לידע
ציבורי של הפרופסיה.
הערכת המתמחה היא אחד הנושאים המורכבים בהתמחות בהוראה .
כאמור ,מורכבת מהערכה מעצבת ומהערכה מסכמת ,והיא חיונית לשם
קבלת הרישיון לעסוק בהוראה.
בארץ ,את ההערכה המעצבת מבצע המורה החונך לאורך כל החניכה
באמצעות תצפיות ומשובים ,ולעתים עושה אותה גם מנהל בית הספר .את
ההערכה המסכמת מבצעת ועדה שחבריה הם מנהל בית הספר ( מרכז
שכבה או מרכז מקצוע) .הועדה מתכנסת לקראת חודש מאי ומבצעת את
ההערכה המסכמת על גבי טופסי ההערכה של משרד החינוך.
ישנם חילוקי דעות בשאלה מיהו הגוף שצריך לבצע את ההערכה המסכמת
בתום ההתמחות .יש חוקרים הטוענים שחובה להפריד בין ההנחיה ( שהיא
עצמה הערכה מעצבת מתמשכת) לבין ההערכה המסכמת .בארצות הברית
מקובל שהערכה לשם קבלת רישיון לעסוק בהוראה לאחר תקופת
ההתמחות היא באחריות השלטונות המקומיים או הארציים .בסקוטלנד
אחריות זו מוטלת על מועצת המורים ,שאינה ארגון עובדים אלא קהילה
מקצועית  .) Scottish) Teaching Councilלגוף מקצועי זה יש חשיבות רבה
בהיותו בעל סמכות לאשר את תכניות הכשרת המורים של המוסדות
האקדמאיים לאחר שקיבלו את כל האישורים האקדמאיים האחרים Mcnally
) .)2002 and Martin 2003מועצת המורים  ,על פי המודל הסקוטי ,אינה
בחסות ממשלתית – כלומר האישור הסופי לעסוק בהוראה ניתן מידי
הפרופסיה ולא מידי מוסדות אקדמאיים או ממשלתיים ,כגון משרד
החינוך.
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ההתמחות – חלק מההכשרה שלפני השירות או חלק
.3
מהשירות ?
בספרות המקצועית אין ויכוח על הצורך בתקופת התמחות למורים חדשים –
בעניין זה יש הסכמה רחבה .במרבית המדינות רווחת הסכמה גם על
הרכיבים המרכזיים בתכנית ההתמחות .חילוקי הדעות מתגלעים בעיקר סביב
השאלות האלה :האם תקופת ההתמחות צריכה להיות חלק בלתי נפרד
מההכשרה האקדמית או שמא ראוי שתהיה עצמאית? על מי מוטלת האחריות
להפעלת תכנית ההתמחות -על בית הספר ,על גוף מקצועי של מורים ,על
מוסדות להכשרת מורים או על משרד החינוך? האם משך ההתמחות יהיה
שנה או יותר?
אי -ההסכמה בקהילה המקצועית בדבר החיוב בתקופת ההתמחות ממוסדת
באה לידי ביטוי בתהליך יישומה בארצות השונות .בארצות הברית ישנן
מדינות המחייבות כל מורה חדש להתנסות בעבודה בבית הספר כמתמחה
ולהשתתף בפעילויות ובקורסים במסגרת תכנית התמחות .לינדה קלי ( Kelly
)2004

מתארת מקרים שבהם מורים נשארו במערכת לאחר ארבע שנות

הוראה בעקבות ההתמחות  ,ומדווחת על רמה מקצועית גבוהה יותר של
מורים שהשתתפו בתכניות ההתמחות .ריפון ומרטין ( Rippon and Martin
)2003

מציגים תמונה דומה של הצלחה בסקוטלנד ,הם מדגישים את

העובדה שההצלחה קשורה בדרך כלל בטיב ההנחיה ובמקצועיות של
החונך.
בסקוטלנד תהליך ההכשרה וההתמחות מתבצע בשני שלבים נפרדים .השלב
הראשון הוא ההכשרה להוראה :ההכשרה נמשכת ארבע שנים ובסיומה
הבוגר מקבל תעודה אקדמית .ואולם כדי לעסוק בהוראה עליו לעבור
בהצלחה את השלב השני – שנה נוספת של התמחות במסגרת נפרדת
מתהליך ההכשרה .בנורבגיה ,לעומת זאת ,כמו ברוב הארצות סקנדינביה
ובהולנד ,אין חובה להשתתף במסגרת לימודית ממוסדת בתקופת ההתמחות
כדי לקבל רישיון הוראה :הרישיון ניתן בתום הלימודים האקדמאיים .בארצות
אלו יש מסגרות וולונטריות הפועלות בתמיכה כספית נדיבה מצד הממשלה,
הניתנת לבתי ספר הקולטים מורים חדשים ולמורים חדשים עצמם בשלוש
השנים הראשונות במקצוע .את התכניות מפעילים המוסדות להכשרת מורים,
אבל הן מקנות נקודות זכות אקדמיות .בנורבגיה התחילו לאחרונה לדון
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בשאלה אם ראוי לדרוש מכל מורה חדש ומכל בית ספר אשר קולט מורים
חדשים להשתתף בתכנית.

.4

אורכה המיטבי של תקופת ההתמחות

פרק הזמן שבו מורה נחשב לחדש במקצוע (  )noviceהוא עד שלוש שנים
 .)Borko and) Putnun 1996, Barett et al 2002עם זאת ,לא נמצא בספרות
הצעה לתקופת התמחות ממוסדת לאורך כל שלוש שנים ,ואף על פי שזה
אולי הדבר הנכון לעשותו ,קשה להאמין שאפשר יהיה להתמודד עם
הלוגיסטיקה המורכבת שהאפשרות הזאת מחייבת .ברוב המסגרות תקופת
ההתמחות נמשכת שנה ,ושנה ראשונה זו נחשבת לשנה הקשה ביותר
בחייו המקצועיים של במורה ( .) Kenndy 2005
ג'ים מקנלי (  ) McNally 2002מייחס חשיבות למשך ההוראה בבית ספר
אחד .לטענתו עדיפה שנת התמחות אחת במקום אחד משנתיים של התמחות
שבמהלכן המתמחה מחליף בתי ספר רבים .עם זאת ,יש להביא בחשבון
אפשרות של אי-התאמה בין המתמחה ובין בית הספר או בין המתמחה לבין
החונך – נסיבות שעשויות לגרום לאובדן זמן עקב קטיעת תהליך ההתמחות
והתחלתו מחדש.

כמו כן ,ישנם מורים חדשים שזקוקים ליותר משנה כדי

להרגיש בטוחים במקצוע .ראוי להיזהר אפוא מההחלטה גורפת ומאמירה
נחרצת שעל תקופת ההתמחות להימשך שנה בלבד .יש לראות בשנה
הראשונה שנת כניסה למקצוע – חיברות לתפקיד והתמודדות עם בעיות של
הישרדות מקצועית -ובשנה השנייה פרק זמן המאפשר למידה מעמיקה יותר,
תהליך של רפלקציה והתפתחות מקצועית שהם בשליטת המורה החדש
ואינם תלויים בנסיבות ובגורמים סביבתיים.

המלצות לגבי מאפייני ההתמחות
א.עיתוי

ההתמחות בתהליך ההתפתחות המקצועית :על ההתמחות

להיות השלב השני בתהליך ההתפתחות המקצועית ולהתבצע לאחר סיום
לימודי ההכשרה להוראה.
ב .משך ההתמחות  :ההתמחות תימשך שנתיים ולא תסתיים בתום השנה
הראשונה להוראה .הלקחים משנת ההוראה הראשונה ,המאפיינת בעיקרה
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כתקופת הישרדות וחיברות ראשונית לתוך המקצוע ,מחזקים את הצורך
בשנה נוספת .בשנה השנייה יוכל המתמחה להתמקד בהעמקת התובנות
המקצועיות שלו ולהתחיל לגבש לעצמו תפיסת עולם מקצועית.
ג .היקף המשרה בתקופת ההתמחות :המתמחה אינו יכול ללמד במשרה
מלאה אם עליו לעסוק גם בתיעוד ההתפתחות המקצועית שעליה מבוססת,
במידה מסויימת ,ההערכה שתינתן לו .לכן  ,חשוב שהמתמחה יקבל שכר על
היקף של  011אחוז משרה בבית הספר בתקופת התמחותו ,כדי שיוכל
להתפרנס ,ואולם הוא יעסוק בפועל רק ב 71אחוז ממשרתו ,ו 21אחוז ממנה
ייוחדו ללמידה ולהתפתחות מקצועית.
ד .תיעוד תהליך ההתפתחות המקצועית של המתמחה :בשנה השנייה
להתמחות יוכל המתמחה להתפנות להתמקצעות :לתעד את עבודתו כחלק
מתהליך התפתחותו המקצועית ולשתף בכך את עמיתיו ,ולבנות תלקיט
מלווה בהערכה מעצבת .ההערכה המסכמת שיקבל המתמחה בתום השנה
השנייה תהיה מהימנה ותתייחס לעבודתו בפועל ,להתפתחותו המקצועית על
פי התלקיט ולהערכתו את עצמו -רכיבים שאינם רלוונטיים בשנה הראשונה
לעבודה .בשנה זו יוכל המתמחה לערוך מחקר פעולה בסוגיה מסוימת  ,או
להתנסות בחקר עצמי ( )self-studyעל אודות אירועים פדגוגיים -דידקטיים.
הוא יעשה זאת בעקבות תצפיות של החונך על עבודתו ותצפיות שלו על
עבודת החונך ,ובעקבות דיאלוגים שהתנהלו ביניהם
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ישראל
מודלים וכיווני פעולה נדרשים
מודל קליטה והערכה של מורה מתחיל
התפתחות מקצועית
במהלך העבודה ה ולך ונצבר גוף ידע שמקורו בפעולת גומלין בין מצבי
הוראה לבין הידע התיאורטי שרכש המורה במהלך הכשרתו ואשר מהווה את
הידע הפדגוגי החיוני להתפתחותו המקצועית .
הכוח המניע של ההתפתחות המקצועית איננו רק בצבירת ניסיון ,אלא אף
בהשפעות סביבתיות ואישיות ,המחוללות שינויים במערכת האמונות ,העמדות
והערכים ואלה משפיעים על ההתנהגות המקצועית של המורה.
הספרות המקצועית מציינת את העובדה שבשלבים השונים של
הקריירה המקצועית המורה עדיין מוטרד בבעיות של הישרדות
במערכת :המורה עסוק בהשגת שליטה בחומרי הלמידה ,בהכרת ביה" ס
כארגון ,בדאגה לקבלה על ידי הצוות ,התלמידים וההורים ובתכנון ההוראה.
רק לאחר שהמורה ישיג תחושת ביטחון בביה"ס יתפנה לשיפור הביצועים
המקצועיים שלו.
חוסר מודעות למאפייני התרבות הבית ספרית ,לנהלים ולדרישות התפקיד
גורמת

לתחושה

של

חוסר

אונים

ולהחלשות

של

הערך

העצמי.

למרות כל זאת ,נדרש מהמורה המתחיל להפוך למומחה תוך זמן קצר.
המורה המתחיל זקוק אפוא ,לתמיכה רגשית-חברתית וללמידה
מקצועית וארגונית.

שלושה השלבים של מודל הקליטה
המודל המוצע על ידיד המחברים אמור לתת מענה לקליטה מוצלחת
של מורים מתחילים במערכת ,באשר הוא מתייחס להיבטים חברתיים
– רגשיים ,ארגוניים ומקצועיים.
שלבי המודל שזורים בתהליכי הערכה רפלקטיביים הבאים להעצים את
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המורה באמצעות הערכה עצמית ,הערכת עמיתים והערכת החונך ומנהל
ביה"ס .
שילובה של ההערכה המעצבת בתהליכי הקליטה נובעת מתוך השאיפה
ליצור תנאים לצמיחה אישית ומקצועית תוך שיכלול מיומנויות ההוראה,
בשילוב עם הלמידה הארגונית.
מכאן ,שהאחריות לקליטה מוצלחת של המורה המתחיל מוטלת על הקולט
והנקלט כאחד ,על המורה וצוות ביה"ס כאחד .
מודל הקליטה המוצע המוצג בדרך של תרשים זרימה ומנוהל על פי
שלושה שלבים:
הקישורים מפנים אל התרשימים המופיעים באתר סטאז' התמחות והוראה,
משרד החינוך:

שלב המיון והקבלה
שלב זה מכיל את הפנייה של הנהלת בית הספר לפיקוח לקבלת המועמד
המתאים ,הפנייה המועמדת בצירוף קורות חיים ,ראיון ראשון ,קביעה
ראשונית אם המועמד מתאים או לא ולאחריו ראיון עומק ,העברת שיעור
מבחן ושיחת משוב בעקבותיה ,קיום דיון בצוות הניהול והחלטה אם לקבל
את המועמד לעבודה .בשלבים אלה החידוש הוא בכך שהמועמד מתקבל
לאחר שהעביר שיעור אחד לפחות כשיעור מבחן ויש אפשרות נרחבת יותר
לעמוד על קנקנו של המועמד ולשתפו בקו החינוכי של בית הספר ולבדוק
האם בית הספר מתאים לציפיות שלו.

שלב הקליטה הראשונית – היכרות עם ביה"ס כארגון
בשלב זה מוצע החידוש המרכזי של המודל והוא מסירת תיק בית ספר למורה
החדש ולמורה החונך במקביל .תיק זה הוא בבחינת הצהרת כוונות של
הנהלת בית הספר כלפי המורה החדש "אנו איתך ,בשבילך ולמען הצלחתך ".
עם קבלתו של המורה החדש לעבודה בבית הספר הוא ישובץ בצוות
המקצועי וימונה לו מורה חונך וכן מורה עמית .המורה החונך ידאג לכל
ההכשרה המקצועית של המורה החדש והמורה העמית ישמש מעין חבר
מקצועי אשר יקל את קשייו הקליטה במובנים הרגשיים והחברתיים .כמובן
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שמנהל בית הספר לצד רכזת פדגוגית יהיו בבחינת גורמים משמעותיים
בקליטת המורה החדש.
לידי המורה החדש יימסר תיק בית ספר שיכלול שורה של מסמכים:
ארגוניים ,פדגוגיים ומסמכי הסטאז' הרשמיים.

שלב הכניסה להוראה בפועל
זהו השלב החשוב ביותר בקליטת המורה החדש והוא תהליכי
במהותו .לכל אורך השנה הראשונה של עבודת המורה החדש תיבדק
עבודתו על פי פרמטרים שבית הספר יודיע לו אודותיהם בתחילת
הדרך כדי להימנע מיצירת הפתעות ומבוכות.
המורה החדש ייבדק על פי הפרמטרים הבאים:
 .0תכנון העבודה השנתי של המורה החדש.
 .2תכנון יחידות הלימוד על ידי המורה החדש.
 .3תהליכי ביצוע לעומת התכנון.
 .4השתתפות במערך ההשתלמות הבית ספרית.
 .5מפגשים עם בעלי תפקידים בבית הספר.
 .6צפייה בשיעורים של עמיתים.
 .7צפיית החונך בשיעורי המורה החדש ,קיום שיחות משוב ומתן
משימות לשיפור הביצועים.
 .8היוועצות מתמדת בין בית הספר לבין רכז ההתמחות
במכללה/באוניברסיטה.
 .9שיחת משוב להערכה מעצבת באמצע שנת הלימודים על ידי
המורה העמית ,המורה החונך ומנהל בית הספר.
 .01שיחת משוב להערכה מסכמת בסוף השנה על ידי המורה העמית,
המורה החונך ומנהל בית הספר.
לפי המחברים נוהל הקליטה מאפשר:
יצירת הלימה בין תפיסת העולם של המורה לבין התפיסה החינוכית
פדגוגית של ביה" ס הבנה של דפוסי ההתנהגות המקצועית המקובלים
בביה"ס היכרות עם התרבות הארגונית של ביה"ס התפתחות
מקצועית משולבת בהערכה מקצועית  -מעצימה.
מקור הנתונים:
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אריה קיזל ,מירה לאוב .מודל קליטה והערכה של מורה מתחיל .כבר לא
'זר בארץ חדשה' אפשר גם אחרת :הצעה למודל חדש לקליטה ולהערכה של
מורה מתחיל.
Available at:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=726
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ישראל
מודלים וכיווני פעולה נדרשים
"בראש ובראשונה ידיים" ,על התנסות מעשית
בהכשרה להוראה
במסגרת

הכשרת

המורים

המקובלת

נדחקה

לשוליים

ההתנסות

האישית־מעשית בכיתה ,ודווקא היא הגורם החשוב ביותר בהכשרה
המקצועית .ישנם שלושה מודלים של התנסות .אחד מומלץ בחום
"כל אחד יכול להיות מורה" ,זו התפיסה הרווחת במקומותינו .טייס,
היי־טקיסט ,מרצה באוניברסיטה ,שר בממשלה או סתם ידוען ,כולם מקבלים
רישיון ללמד אף שלא הוכשרו לכך .יהיו הסיבות לתפוצתה של תפיסה זו
אשר יהיו ,אחת המטרות של הכשרת המורים היא ,לדעתי ,ליצור פער מספיק
גדול בין אדם שהוכשר להוראה לבין אדם שלא .כך ,לא יעלה הדעת
לאפשר לאדם לעסוק בהוראה בלי שרכש הכשרה; והכשרה להוראה היא
קודם כול התנסות מונחית בכיתה.

להתאמן להוראה
הכשרתו של מורה היא הכשרה מקצועית־מעשית .זה ברור לכאורה ואין
להכביר על כך מילים .אולם בחינה ,ולו ראשונית ,של הסוגיה מראה שהדבר
אינו פשוט כל כך .כבר בשלבים מוקדמים בהיסטוריה של הכשרת המורים
בארץ נוצר מתח בין שתי תפיסות של דמות מורה .על פי התפיסה הראשונה
המורה הוא קודם כול אינטלקטואל – בן תרבות בעל השכלה רחבה .על פי
התפיסה השנייה המורה הוא בעל מקצוע – אדם "המתרגם" תאוריות
פדגוגיות לפרקטיקה דידקטית בכיתה.
תהליך האקדמיזציה של הכשרת המורים נתן משקל רב למודל הראשון
לעומת השני ובמתווה החדש להכשרת מורים( 0ראו מאמרה של פרופ' תמר
אריאב בגיליון זה) תופסת ההתנסות המעשית בהוראה פחות מ־ 03%מכל
ההכשרה כולה .את שארית ההכשרה מרכיבים קורסים עיוניים בחינוך,
בתחום הדעת שבו בחר פרח ההוראה להתמחות וקורסים דידקטיים .אבל
אפילו אותו נתח דל בהכשרת המורים המיועד להתנסות מעשית בהוראה אינו
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מורכב בעיקר מהוראה עצמאית בכיתה ,אלא מצפייה של פרח ההוראה
במורה ותיק .להתנסות אישית־מעשית בכיתה יש אפוא מקום שולי בהכשרת
המורים הנהוגה.
לעומת זאת ברפואה ,למשל ,ההכשרה הקלינית (להוציא הסטאז') ,השמה
דגש על הוראה ולמידה ליד מיטת החולה ,מהווה מחצית מההכשרה של פרח
הרפואה – שלוש שנים מתוך שש ,וכך גם ההכשרה המעשית של רופאי
השיניים .גם התכנית החדשה להכשרת מנהלי בית ספר שעיצב מכון "אבני
ראשה" מכילה התנסות מעשית גדולה יחסית – בין רבע לשליש מההכשרה
לניהול.
בכל מקצוע מעשי המבוסס על ידע עיוני ,ההכשרה המעשית היא ש"עושה"
את בעל המקצוע ומבדילה אותו מבעלי מקצוע אחרים .הידע העיוני הנדרש
לרפואה ,לרפואת שיניים ,לניהול ,לטיפול פסיכולוגי וכדומה יכול להיות
נחלתם של רבים ,אולם רק מי שעברו הכשרה מעשית יכולים לעסוק
במקצוע שרכשו; רק הם יכולים להיקרא מקצוענים בתחומם .גם ההכשרה
למקצוע ההוראה צריכה להכיל הכשרה מעשית שתהווה לפחות שליש
מתכנית ההכשרה הכוללת.

מודלים של הכשרה מעשית
בוגר מסגרת להכשרת מורים – מכללה להוראה ,בית ספר לחינוך
באוניברסיטה ,מכון להכשרת מורים – יכול היום לצאת אל מערכת החינוך
בלי שהתנסה כלל בהוראה עצמאית ב"כיתה משלו" .לא פלא שרבים מבוגרי
ההכשרה להוראה חשים שלא הוכנו מספיק לכניסה לכיתה או לבית הספר.
מי שהתנסה רק כשוליה של מורה ותיק יתקשה לתפקד עם כיתה לבדו.
מחקרים שבדקו בשלושים השנים האחרונות את ההכשרה המעשית לפי
הדגמים המקובלים מעלים לא מעט נקודות ביקורת (:Hascher et. al, 2004)2
משוב בעייתי ממורים מאמנים; חשיבה לא מספיקה על ההתנסות המעשית
בכיתה; היעדר סטנדרטים מוסכמים להוראה טובה; שיתוף פעולה לקוי בין
המורה המתנסה בכיתה לבין מורי הכיתה ובית הספר; הטמעה חלקית של
מיומנויות הוראה בסיסיות .המחקר מצביע אפוא על ליקויים רבים במודלים
המקובלים להכשרה המעשית – מודלים שאומצו במתווה החדש להכשרה
להוראה.
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ישנם שלושה מודלים להכשרה מעשית בישראל :המודל המסורתי,

PDS

 )(Professional Development Schoolsומודל המורה העצמאי.

המודל המסורתי :שולי ָאות
המודל הראשון ,המסורתי ,הוא מודל השוליאות – פרח ההוראה נעשה שוליה
של מורה מאמן וזה מאפשר לו לעתים להעביר שיעור או חלק ממנו בעצמו.
יתרונו של מודל זה הוא בעבודה עם מורה מאמן ולמידה מתוך ניסיונו .אחד
מחסרונותיו הבולטים ,לעומת זאת ,הוא שפרח הוראה שאינו כשיר להוראה –
לדעת המורה המאמן – אינו מקבל הזדמנות להורות ,אף על פי שהוא זקוק
לה במיוחד .פרח הוראה כזה יוצא לשטח עם ניסיון מעשי מועט יותר – מצב
אבסורדי שקשה להשלים אתו.
כמו כן הצלחתו של מודל זה תלויה במידה מכרעת בכישוריו של המורה
המאמן לשמש מאמן ,מנטור ,לפרח ההוראה .כישורים מסוג זה אינם מצויים
בשפע .התופעה השכיחה היא מורה טוב בכיתה אך מנטור גרוע .יתרה מזו,
המודל המסורתי מכיל קושי מובנה משום שהוא מייצר שמרנות בהוראה :פרח
הוראה מוצלח הוא מי שמחקה את המנטור שעמו הוא עובד .המנטור עלול
לראות בעין לא יפה הוראה לא שגרתית ,חדשנית ,של פרח ההוראה.
קושי מובנה אחר קשור לכפל המחויבויות של המורה המאמן :לבית הספר
(תלמידים ,הנהלה והורים) ולהכשרת המורים לעתיד .במקרים לא מעטים,
כאשר מתעוררת סתירה בין שתי המחויבויות ,מסתבר שלמורה המאמן קשה
לתמוך בחניכו .כך למשל ,הצורך להכין את תלמידיו למבחן חיצוני ,למשל
מבחני מיצ"ב ,עשוי למנוע מהמורה המאמן לתת לחניכו להתנסות בהוראה
עצמאית בכיתתו ,במיוחד אם אותו חניך מתקשה כמורה מתחיל.

המודל השניPDS :
ההכשרה המעשית לפי המודל השני ,PDS ,מבוססת גם היא על שוליאות ,אך
תוך כדי שותפות עם בית הספר .מטרתה של שותפות זו איננה רק להכשיר
את פרחי ההוראה אלא גם לשפר את הוראתם של המורים עצמם .לא אפרט
את המודל ,רק אציין שהקשיים שנמנו קודם בעניין תפקידו של המורה
המאמן במודל המסורתי מאפיינים גם את המודל הזה .אולם במודל זה
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משתתפים המדריכים הדידקטיים (או הפדגוגיים) של המכללה להוראה והם
ממתנים את הקשיים הללו .למודל יש חולשות נוספות שלא אעמוד עליהן
כאן (ראו אריאב ועמנואל2.)3113 ,

המודל השלישי :המורה העצמאי
המודל השלישי – מודל המורה העצמאי – פועל כבר עשרים שנה במסלול
העל־יסודי במכללת דוד ילין .למודל זה אין מקבילות רבות בהכשרות מורים
אחרות 1,ומאחר שהוא פחות מוכר אתאר אותו ביתר פירוט.
מודל המורה העצמאי הוא מודל שיתופי – פרחי ההוראה הם שותפים לכל
דבר בהוראה בבית הספר כבר מהשנה השנייה להכשרתם .לאחר הכנה
בשנה הראשונה מתחילים פרחי ההוראה להתנסות בהוראה מלאה של שני
תחומי דעת שונים ,בלא נוכחותו של מורה ותיק בכיתה .כלומר ,הם מקבלים
אחריות מלאה להוראה של קבוצת תלמידים :הם מכינים את השיעורים
ומעבירים אותם ,הם מעריכים את הישגי התלמידים ,הערכותיהם נכנסות
להערכות התקופתיות של בית הספר ,הם נפגשים עם הורי התלמידים
ומוסרים להם דיווח על התקדמותם ,הם משתתפים בישיבות הפדגוגיות על
הכיתה ועוד.
השותפות בין ההכשרה ובין בית הספר באה לידי ביטוי בתיאום עם תכנית
הלימודים הבית ספרית ,עם התפיסה הפדגוגית של בית הספר ועם
ההתנהלות היום יומית שלו.
המודל מבוסס על גישה שהידע בהוראה (להבדיל מהידע על הוראה) נרכש
ומתפתח דרך ההתנסות האישית בהוראה ( Munby et al., 2001, p. 897)5ועל
דרישה להכשיר להוראה דרך מצבים פדגוגיים משמעותיים ( & Loughran
 Russell, 2007).6ההנחה היא שפרחי הוראה לומדים ללמד מהתנסות
בהוראה המלווה ברפלקסיה על התנסות זו ( Murray-Harvey et al., 2000).7
התהליך מתבצע על ידי מכשירי המורים הן בעת מתן משוב אישי לפרח
ההוראה והן בשיעורי הדידקטיקה המאפשרים לכל סטודנט לקבל בתהליך
הקבוצתי גם את התמיכה הדרושה מעמיתיו.
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מודל המורה העצמאי מכוון להתמודד עם תחושתם של פרחי הוראה
שההוראה הפסיבית אינה מכינה אותם כראוי לחיים המקצועיים האמיתיים
( Nieme, 2002)8ושאין קשר בין הלימוד התיאורטי לבין המעשה ( & Smith
Lev Ari, 2005).9
הניסיון בעבודה על פי מודל זה מראה שהמתח של פרחי ההוראה יורד
במידה ניכרת לאורך שנת ההכשרה השנייה ,והם מגיעים לשנה השלישית
בשלים ונינוחים יותר ביחס לנדרש מהם באימוני ההוראה .מסקנה זו נתמכת
גם בממצאים מהמחקר (Murray-Harvey et al., 2000).10
מודל המורה העצמאי הוא הדרגתי :כהכנה להוראה העצמאית מקבלים
הסטודנטים ,נוסף על הידע בתחום הדעת ,ידע דידקטי ופדגוגי ,נכנסים
לצפייה בשיעורים ,מתנסים בהוראה פרטנית ,ומשתתפים בסדנאות שמטרתן
לגבש זהות אישית מקצועית .בהמשך תכנית ההכשרה הם משמשים עוזרי
הוראה של סטודנטים ותיקים ומתנסים גם בהעברת שיעורים בכיתה .בשלב
האחרון של התכנית ,הם מקבלים את האחריות המלאה להוראה.
מודל

המורה

העצמאי

מבוסס

על

ההנחה

שהוראה

היא

עיסוק

פרקטי־רפלק טיבי הממוקד בעשייה ובקבלת החלטות בהקשרים ייחודיים
למעשה ההוראה ,ולכן על ההכשרה להתבצע תוך כדי עבודה בהוראה
והדרכת פרח ההוראה לביצוע תהליכים של רפלקסיה ,אישית וקבוצתית,
בתוך פעולת ההוראה ובעקבותיה.
מודל המורה העצמאי מחייב למסור את תפקיד ההדרכה באופן בלעדי
למדריכים הדידקטיים :הם מנחים את הסטודנטים בתכנון השיעור ,צופים
בסטודנטים המעבירים אותו ,נותנים להם משוב ומכוונים את התהליך
הרפלקטיבי האישי והקבוצתי (בשיעורי הדידקטיקה) .את ההדרכה במודל זה
צריכים לתת מכשירי מורים המשלבים ידע על הכשרת מורים עם תאוריות
דידקטיות ופדגוגיות ועם ניסיון רב שנים בהוראה.
גם המודל של המורה העצמאי אינו נטול קשיים .בראש ובראשונה הוא
מעמיד לפני התלמידים מורים לא מנוסים ובעלי ידע חלקי בלבד .דבר זה
יוצר עומס על בית הספר ודורש שיתוף פעולה הדוק וצמוד עמו .בית הספר
חייב לראות עצמו כשותף להכשרת דור העתיד של המורים ,עם המחיר
שעלול להתלוות לכך .על בית הספר להיות מסוגל לעמוד בפני לחצים מצד
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ההורים והילדים ולתת תמיכה לפרחי ההוראה גם ברגעי החולשה שלהם.
ואכן ,מנהלי בתי הספר המפעילים את המודל (בירושלים :חטיבת הביניים
בפסגת זאב ,הגימנסיה העברית ,מקיף גילה ,בית חינוך ,אורט מינקוף ,קשת,
זיו) הם בעלי מחויבות כוללת לעתיד ההוראה בישראל.
בתי הספר המוכנים להיות חלק מהכשרת מורים על פי מודל המורה העצמאי
זוכים לגמול .המודל מאפשר הוראה בקבוצות קטנות ,חיסכון בעלויות ומפגש
עם מורים צעירים המוכנים להעז וליישם דרכי הוראה מסורתיות פחות
( ומקבלים הכוונה ממדריכים פדגוגיים מנוסים ובעלי ידע) .במקרים לא
מעטים פרחי ההוראה ,הקרובים יחסית בגילם לילדים שהם מלמדים,
מצליחים לקשור עמם יחסי קרבה שמורים ותיקים מתקשים בהם .מנהלי בתי
הספר גם זוכים להיות הראשונים שיבחרו את עתודת המורים שתלמד בבית
ספרם מקרב פרחי ההוראה.

אלף פרחים יפרחו
אז מהו המודל האידיאלי להכשרה המעשית להוראה? לכל דגם שהוצג יש
יתרונות וחסרונות .אף על פי שיש לי "הטיה" ברורה למודל המורה העצמאי,
ברצוני לטעון טענה עקרונית בזכות קיומם של מודלים מגוונים של הכשרה
מעשית .מקובל ה יום במערכת החינוך ליצור סטנדרטים הן בהוראה והן
בהכשרה להוראה .משרד החינוך פוסק בתהליך על בסיס סטנדרטים אלה
לטובת מודל זה או אחר .לכאורה מדובר בתהליך חיובי שמונע כאוס וקובע
רמה מקצועית ,אך פתרון אחיד אינו סימן לבריאותה של מערכת חינוך.
מערכת חינוך בריאה ,כמו מערכת כלכלית וחברתית בריאה ,מעודדת
פתרונות מגוונים וייחודיים.
" אני מציע אפוא שנקבע קריטריונים ברורים לא למי ראוי לעסוק בהוראה
ובחינוך אלא למי שאינו ראוי לכך .פרחי ההוראה אינם מהווים מקשה אחת
והם שונים זה מזה מבחינה אישיותית ,יכולות אקדמיות ,ניסיון בחינוך
ומוטיבציה לעסוק בהוראה .גם בתי הספר שבהם מקבלים פרחי ההוראה
הכשרה שונים זה מזה באקלים ,בתרבות ובסביבה הבית ספרית".
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האם קביעת קריטריונים "שליליים" למי שאינו ראוי להוראה מציבה רף נמוך
שעלול לדרדר את המקצוע? לא! לאחר שיגובשו קריטריונים הקובעים מי לא
יכול לעסוק בהוראה ,יהיה אפשר לקבוע את רף הכניסה למקצוע בגובה
הרצוי וכן את הגדרת אי־ההצלחה של תכנית כלשהי להכשרה להוראה.
תכנית שרבים מבוגריה לא יעברו את רף הכניסה למקצוע לא תוכל
להתקיים .התוצאה היא שנקבל מגוון של תכניות הכשרה להוראה ממש כמו
ברפואה ,שבה אפשר לבחור תכניות הכשרה המעניקות פרשנות מגוונת
להכשרת רופאים .המשותף לתכניות אלה הוא שכולן עוברות את הרף
הקובע איזו תכנית לא ראויה (.)00
אם תהיה בעתיד אפשרות עקרונית לתבוע אדם העוסק בהוראה בשכר אך
אינו עומד בתנאי המינימום של ההכשרה המעשית ,או אז נוכל לדעת כי
מקצוע ההוראה ,בדומה לעריכת דין ,רפואה או מכונאות רכב ,הוא נחלתם
של מקצוענים בלבד .ומקצוענים מוכשרים באמצעות "עבודת ידיים" ,ולא
באמצעות למידה עיונית על עבודת הידיים.
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בוגרי תכניות הנלמדות בחו"ל ואינן עוברות את הסף אינם יכולים
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בינלאומי
מודלים וכיווני פעולה נדרשים
תכניות כניסה בולטות לתפקיד :סקירה בין
לאומית
תקציר
כיצד מורה הופך למורה אפקטיבי? מה אפשר לעשות בכדי להילחם
בשיעורי הנשירה הגבוהים של מורים מתחילים? במצב הקיים כיום,
מורים מתחילים נזרקים למים ועומדות בפניהם שתי אפשרויות -להתחיל
לשחות או לטבוע.
אך עדיין ,קיימות כמה תכניות כניסה לתפקיד בולטות ברחבי העולם.
ניתוח של תכניות שונות שכאלה מאוסטרליה ,בריטניה ,קנדה ,צרפת,
גרמניה ,יפן ,ניו זילנד וארה"ב חושף מאפיינים משותפים ומאפיינים
ייחודיים .התכניות המוצלחות ביותר ,עליהן נדווח במאמר זה,
מאפשרות למומחים ומורים חדשים במערכת ללמוד יחדיו בסביבה
תומכת המספקת זמן לשיתוף פעולה ,רפלקציה והתאקלמות במקצוע
ההוראה .יתרה מכך ,נדגיש גם כמה פרקטיקות ייחודיות ,כולל תכניות
התמחות מורחבות ,מנטורים המוכשרים לתפקידים מסוימים במיוחד,
הכשרה מקיפה בזמן הלימוד בבית הספר ומשימות לימוד פחותות
עבור מורים מתחילים תוך דגש על סיוע ולא על הערכה.

פתיח
מחקרים רב לאומיים שנערכו לאחרונה ( ;Bracey, 2003; NCTAF, 2003
Britton, Raizen, Paine & Huntley, 2000; Cobb, Darling-Hammond,
 )& Murangi, 1995; Moskowitz & Stephens, 1997מדגישים את
חשיבות תכניות הכניסה לתפקיד עבור מורים מתחילים.
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היתרונות של תכניות שכאלה הם:


משיכת מועמדים טובים יותר;



הפחתת שיעורי הנשירה;



שיפור שביעות הרצון בעבודה;



שיפור ההתפתחות המקצועית ושיפור יכולת הלימוד והלמידה.

אך כיצד מורה יכול להפוך למורה אפקטיבי? התשובה אינה נמצאת בתכנית
הלימודים או ניתנת במסגרת הרצאות ,אלא הולכת והופכת למובנת דרך
תהליך הלימוד .הניסיון המקצועי והאישי של המורים מהווה את בסיס
הנתונים העשיר של הידע הפדגוגי (.)Clandinin & Connelly, 2000
דרך רפלקציה אישית ודרך שיתוף פעולה עם עמיתים ,המורים
מפיקים תובנות בהן הם משתמשים ומשפרים את עצמם.
בעוד שתכניות הכניסה לתפקיד של המורים מציגות שונות גבוהה,
משקפות תרבויות שונות והקשרים חברתיים ,גיאופוליטיים וכלכליים
שונים ,עדיין קיימים מאפיינים משותפים.
תכניות מוצלחות במיוחד ,עליהן נדווח במאמר זה ,מעניקות הזדמנויות
למומחים ומורים חדשים ללמוד יחדיו בסביבה תומכת המספקת זמן
לשיתוף פעולה ,רפלקציה והתאקלמות הדרגתית למקצוע ההוראה.
בעוד שמאמרים רבים בספרות ממליצים על רפורמות משמעותיות בהכשרת
המורים במקום על מקרי בוחן לדוגמא מהם ניתן ללמוד ,קיים מחקר חריג
ומקיף שהתבצע על פרקטיקות הכניסה לתפקיד הטובות ביותר אותו
ניתן למצוא באתר של ה .)2110( AFT-בעוד שמספר המחקרים
האמפיריים עליהם ניתן להישען הוא נמוך ,מקרי הבוחן שנתאר במאמר זה
מציגים סיכום בין לאומי של תכניות הכניסה לתפקיד הבולטות ביותר.

הכשרת מורים לפני הכניסה לתפקיד
המשימה החברתית של הכשרת המורים משתנה בין מדינה למדינה ,אך עדיין
קיימים כמה מאפיינים משותפים .מחוזות ,מדינות וארצות נלחמות כולן
במאגר המורים האיכותיים ההולך ומדלדל .מורה איכותי הוא מורה
המסוגל להציג ידע פדגוגי ,ידע על המקצוע אותו הוא מלמד ,ידע על
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פסיכולוגיית ילדים ,כישורי לימוד אפקטיביים ,כישורי תקשורת
מצוינים ,אתיקה חזקה והתפתחות מקצועית מתמשכת .ארצות רבות
נמצאות תחת תהליך ביצוע רפורמה בתכניות ההכשרה של המורים וזאת
במטרה לשפר את יעילות המורים העתידיים .ארה"ב ,צרפת ,גרמניה ,ניו
זילנד והונג קונג רואות את הכשרת הסטודנטים בטכנולוגית מידע
ותקשורת כשלב חשוב בהכנת המורים לעתיד למקצוע (.)Cobb, 1999
היעדים והסטנדרטים של הכשרת המורים נקבעים ברמה הארצית
(סין ,צרפת ,גרמניה ,יפן ,קוריאה) ,ברמה המחוזית (אוסטרליה,
קנדה ,שווייץ ,ארה"ב) או ברמה המקומית (ניו זילנד) .בכמה מחוזות
שיפוט ,היעדים והסטנדרטים נקבעים על ידי הקולג'ים של מורים (בריטיש
קולומביה בקנדה לדוגמא) .בקוריאה ,יפן וגרמניה המורים חייבים לכתוב
בחינות לשם קבלת תעודת הוראה או לקבל מינוי למשרת הוראה .בצרפת,
ניו זילנד ,קנדה ובמעל ל 31-מדינות בארה"ב ,המורים חייבים להשלים
תכניות הכשרה מאושרות.
בעוד שבמבחינה מסורתית ,המורים הוכשרו בבתי ספר רגילים ,המגמה הבין
לאומית הקיימת היא הכשרה במסגרת הלימודים האקדמאיים .קיימות
כשלוש קטגוריות להכשרת מורים:
( )0בתי ספר רגילים המיועדים אך ורק להכשרת מורים וכוללים 2-4
שנות לימוד;
( )2תכניות תואר ראשון עם דגש על חומר הלימוד ודגש פחות על
הכשרה פדגוגית;
( )3תכניות תואר שני ו\או שנת לימוד חמישית המתמקדות על
פרקטיקת הוראה ופדגוגיה .פתוחות למועמדים בעלי תואר ראשון ( Cobb
 .)et al, 1995לימוד על ידי סטודנטים נחשב כמרכיב חיוני בתכניות ההכשרה
אך משך ההתנסות הפרקטית אינו מספיק לרוב .ההתנסות בלימוד בפועל
ברוב התכניות היעילות ביותר נעה בין תקופות של  4שבועות בניו
זילנד להתמחות של שנה שלמה בגרמניה ,צרפת ,לוקסמבורג ,בלגיה
וטייפיי הסינית ( .)NCTAF, 1996בקנדה ובארה"ב ,הלימוד הפרקטי
נמשך לרוב  02-05שבועות .בעשור האחרון ,לימוד על ידי הסטודנטים
נכנס באופן חזק לתכניות הלימוד של קולג'ים ואוניברסיטאות ומשך
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ההתנסות הפרקטית עלה ( .)Cobb, 1999הכשרת המורים חייבים להכיל
מרכיב פרקטי חזק הקשור להכשרה לפני הכניסה למקצוע.

התאקלמותם של המורים
מטפורת ה"-טבע" או "שחה" היא חלק בלתי נפרד מתרבות הלימוד
האמריקאית ,כך שקשה למצוא מורה שלא מכיר את הקלישאה הזו .מצד
שני ,ההיכרות העמוקה עם מטפורה זו ,מצביעה גם על הקשיים שהרוב
המוחלט של המורים נתקלים בהם ועל העול הכבד המוטל על המורים
החדשים .כלל לא מדובר בתופעה חדשה אלא בתופעה מוכרת הנתפסת
כטקס מעבר שכל המורים חייבים לעבור .מורים מתחילים מקבלים לרוב
את הכיתות הקשות ביותר ,מלמדים קורסים רבים יותר ומוטלות
עליהם חובות רבות יותר שלא קשורות ללימוד בפועל ( & Andrews
& Andrews, 1998; Darling-Hammond, 1997Darling-Hammond
.)Sclan, 1996; Gold, 1996; Shanker, 1987; Weiss & Weiss, 1999
בניגוד לכך ,מדינות אחרות כמו יפן וגרמניה מכניסות מורים חדשים
למקצוע דרך תהליכי הכשרה פרקטיים וקליניים וזאת לאחר הכשרה
אקדמאית קפדנית ( .)Britton et al, 2000דרך התמחויות אלה המורים
החדשים יכולים לפתח את עצמם ולשפר את כישורי הלימוד שלהם.
בארה"ב ,קיים עניין רב ברפורמות בתכניות הכשרת המורים ,כולל התמחות
והדרכה (  .)mentorshipמספר המדינות שהטמיעו רפורמות לכניסת מורים
לתפקיד עלה מ 8-בשנת  0981ל 20-בשנת  )Gold, 1996( 0990אך ירד ל33-
ב 0998-בשל מגבלות מימון (.)Andrews & Andrews, 1998
בעוד

שהשתתפות

קליפורניה

המורים

היא

התנדבותית

בתכניות

רבות,

מחייבת את כל המורים להשתתף בתכנית הכניסה

לתפקיד ( & California Commission on Teacher Credentialing
 .)California Department of Education, 1997קליפורניה משתמשת
בגישה מערכתית וממומנת היטב עבור תכניות הכניסה לתפקיד של
המ ורים וזאת דרך תכנית ההערכה והתמיכה במורים מתחילים
( .)BTSAבתכנית זו ,מורים חדשים מקבלים הדרכה "אחד על אחד" ותמיכה
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מתמשכת במשך השנתיים הראשונות של הלימוד .המנטורים זוכים להכשרה
ספציפית והמורים החדשים מרוויחים מכך באופן מיידי.
המחקר על איכות תכניות הכניסה לתפקיד מצביע על כך כי הן
יעילות כלכלית ,וזאת דרך הפחתת הנשירה ושיפור הלימוד (Darling-
 .)Hammond, 1997מצד שני ,איכות ההוראה היא מאפיין קריטי.
מורים מתחילים לרוב מפקפקים ברלוונטיות ההכשרה הפורמלית
שלהם כשהם מתחילים ללמד בפועל .לכן ,מדינות כמו קליפורניה,
קונטיקט ,מסצ'וסטס ,מינסוטה ו-וורמוט ,וכמו כן איגוד החינוך הארצי
וה ,AFT-אימצו גישות "קונסטרוקטיביות" המכניסות לתמונה ומרים
מומחים כדי שיעניקו הדרכה ויעבדו בשיתוף פעולה עם המורים
החדשים ( & Sclan & Darling-Hammond, 1992 as cited in Weiss
.)Weiss, 1999

תכנית הכניסה לתפקיד הטובה ביותר בארה"ב כנראה ,התפתחה
דרך פרויקט המורה החדש של סנטה קרוז ( )SCNTPבאוניברסיטת
קליפורניה .המועצה הלאומית של המדינות בחינוך הכירה בSCNTP-
ושיבחה אותה בשל התרומה האדירה שלה למצוינות בהוראה .היעד
המרכזי של התכנית הוא "פיתוח" של מורים חדשים מצטיינים
המגיבים לצרכי אוכלוסיית התלמידים המגוונת והמגלמים את
הנורמות המקצועיות של סקרנות על בסיס קבוע ,הערכה ושיפור של
פרקטיקת הלימוד ( .)Moir, 2001ה SCNTP -היא מאמץ המבוסס על
שיתוף פעולה בין מחלקת הכשרת המורים של אוניברסיטת קליפורניה
בסנטה קרוז ,משרד החינוך של סנטה קרוז ומעל ל 31-מחוזות בית ספריים.
כרגע ,יותר מ 251-מורים מתחילים משתתפים בתכנית.
דרך המחקר שהתבצע על ידי ה SCNTP-וגופים נוספים ,נולדה תוכנית
תמיכה מקיפה עבור מורים בשנתם הראשונה והשנייה .בשנת ,2100
תכנית ה BTSA-קיבלה  014.6מיליון דולר לשם ההכשרה של 29,111
מורים מתחילים ,כולל הערכות פורמטיביות של פרקטיקות ההוראה
שלהם וההתפתחות המקצועית ,הערכת הרצון של המורים להישאר
במערכת ושביעות רצונם .מרכיבי המפתח של התכנית הם הדרכה
41

והערכה פורמטיבית מותאמת אישית למטרת שיפור הלימוד ,וזאת מנגד
להערכות מורים פורמליות .במהלך השנתיים שבהם המורה נמצא
בתכנית ,מפותחת תכנית כניסה לתפקיד מותאמת אישית ()IIP
המבוססת על צרכי המורה האינדיבידואלי .התכנית כוללת יעדים,
אסטרטגיות ספציפיות למימוש היעדים הללו ותיעוד התקדמות.
בנוסף ,המורים החדשים משתתפים בפעילויות לימוד אינטנסיביות
המבוססות על ההכשרה שלהם במוסדות האקדמאיים ומובילות
ללמידה לכל אורך תקופת הפעילות כמורים .בעוד שכל תכנית BTSA
היא בעלת מאפיינים ייחודיים המשקפים נסיבות מקומיות ,הסטנדרטים
המדיניים מספקים קריטריונים לעיצוב ,הטמעה והערכה של תכניות
אלה .בכל מורה מתחיל מושקעים כ $5,011-לשם זמן השתתפות
בתכנית והפחתת עומס הלימוד ( .)Moir, 2001תכנית זו מהווה תכנית
מעבר אפקטיבית לקריירת הלימוד הממשית עבור המורים של
קליפורניה.

הדרכה
מאז אמצע שנות ה ,81-תכניות הכניסה לתפקיד השתמשו יותר ויותר
במנטורים .מצד שני ,המנטורים לא קיבלו הכשרה מיוחדת לתפקיד.
אחת הדוגמאות החריגות היא צפון קרוליינה שדרשה כי מורים-מנטורים
יחזיקו ברישיון מנטור ( .)Andrews & Andrews, 1998כיום ,קיים שינוי
בחשיבה על תפקיד המנטור והתלמיד אל עבר חשיבה של למידה
משותפת ויחסי עבודה של עמיתים בסביבה תומכת ( ;Britzman, 1991
Clandinin, Davies, Hogan & Kennard, 1993; Graham, Hudson-Ross,
& Adkins, McWhorter, & Stewart, 1999 Smith, Herry, Levesque
.)Marshall, 1993
אך עדיין ,קיים דיון מתמשך בכדאיות ההכשרות השונות ,כלומר לפני
הכניסה לתפקיד או לאחר מכן ( .)Darling-Hammond, 2000כמה מהביקורות
נובעות מהאופי השטחי למדי של תכניות ההכשרה ההתחלתיות למורים,
ה"הדרכה" הפכה למגמה אופנתית ולבאזז של ממש בעולם ההוראה ( Wong,
.)2001
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מורים חדשים בקונטיקט חייבים להשלים בהצלחה את תכנית
הכניסה לתפקיד של המדינה ( ,BESTהכשרה ותמיכה במחנכים
מתחילים) במשך שלושת שנות הלימוד הראשונות שלהם .תכנית ה -
 BESTנוסדה בשנת  0986ומהווה תכנית מקיפה המספקת למורים
מתחילים תמיכה והזדמנויות ללמידה והערכה .כ 41%-מהמורים
המנוסים במדינה עברו הכשרות בתכנית לימוד אפקטיבי וזאת כדי
שיוכלו לשמש כמנטורים ומעריכים של מורים מתחילים.
רוב התקציב עבור תכנית ה 2.1( BEST-מיליון דולר) משמש להכשרת
מנטורים .כל מחוז מקבל כ $311-עבור כל מורה חדש מהמדינה בכדי לממן
את המנטור של אותו מורה (.)Britton et al, 2000

התמחות
גרמניה בעוד שהחינוך נמצא בעיקר תחת– ידועה כבעלת תכניות
התמחות מדהימות בתעשייה ובהכשרה התעסוקתית היעילה בעולם.
מספקת למורים חדשים תכנית התמחות דו שנתית מקיפה .האחריות
של המדינות הממשלתיות המרכיבות את גרמניה המאוחדת ,ולמרות
העצמאות של המדינות השונות ,קיימת רמה מסוימת של סטנדרטיזציה.
קיימים מאפיינים מסוימים שעליהם מתבססת מערכת החינוך .לדוגמא,
המורים מקבלים הכשרה מיוחדת עבור כל אחד משלושת הסוגים
הבאים

של

בית

הספר

ברמת

חטיבת

הביניים

(:)Secondary

( Hauptschuleמקצועי פרקטי)( Realschule ,טכני מקצועי) ו-
( Gymnasiumאקדמאי) .הציפיות מוטלות על המורים לעתיד דרך הכנת
שיעורים שיעבירו וסטנדרטים לביצועים וההכשרה המקצועית שונה באופן
קיצוני בין בית ספר אחד לשני ומשקפת את הציפיות השונות
מהתלמידים בכל סוג בית ספר ובכל אזור.
הסגרגציה האנכית של הכשרת המורים משקפת את האמונה הגרמנית
בהתמחות על ידי בידול.
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מרכזי ההכשרה של המורים הגרמניים פועלים באופן עצמאי
ממוסדות השכלה גבוהה אחרים ומציעים הכשרה מבוססת בתי ספר
והערכה דרך בתי ספר שותפים.
המחבר  )3111( Jonesערך מחקר על תכניות הכניסה לתפקיד של מורים
ממדינת

באדן-וורטמברג

()Baden-Wurttemberg

ותיאר

את

המרכיבים

הבסיסיים של הכשרת המורים בגרמניה .הוא חשף מודל דו שלבי של
תכנית הכניסה לתפקיד-:
 השלב הראשון מכיל תכנית הכשרה ראשונית בת  02חודשים
( )Gymnasiumאו  6חודשים ( Hauptschuleאו )Realschule
כשניים -שלושה ימים בשבוע מוקדמים ללימוד פרקטי .במהלך שלב
זה המורים החדשים אינם אחראים לכיתות אותם הם מלמדים.
 שלב שתיים כולל הכשרה מבוססת בית ספר עם מנטור
המוכשר לכך במיוחד במהלך השנה הבאה .העומס על המורים
הצעירים אינו רב וקיימים שבועות לימוד של  1ימים בלבד המאפשרים
למורים להתנסות בסמינרים שונים ולבצע רפלקציה ושיתוף פעולה
עם עמיתיהם .במהלך שלב זה ,המורים החדשים מקבלים משכורת
העומדת על חצי מזו של מורים במשרה מלאה ,אך הם מחזיקים
בעצמאות מלאה מול הכיתה .המורים נהנים גם מתמיכה מצד
מדריכי הסמינרים הצופים בהם לעתים בשיעורים ומספקים
משוב והדרכה על בסיס קבוע .באופן כללי ,כל מורה מקבל
הערכות ומשוב על בסיס  35שיעורים לפחות (.)Waldrop, 1991
ההערכה מתבצעת בחודשיים האחרונים של ההכשרה .בנוסף ,כל
המורים לעתיד נבחנים בחינה כתובה ומילולית בעוד שמורי ה-
 Gymnasiumחייבים גם לכתוב תזה.
בארה"ב ,התבצעו כמה פרויקטים ניסיוניים שהטמיעו תכנית התמחות
בת שנה כמו למשל ה SCNTP-שהוזכר לעיל ובנוסף ,עוד כמה תכניות
ממדינות שונות הטומנות בחובן הבטחה רבה ( AFT, 2001; Weiss & Weiss,
 .)1999יתרה מכך ,תכניות אלה קושרות שותפויות בין בתי ספר,
אוניברסיטאות וקהילות בכדי לספק קשר הכרחי בין התיאוריה
לפרקטיקה.
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בתי ספר להתפתחות מקצועית
המורים צריכים להתאקלם באופן הדרגתי למקצוע במסגרתה של
תקופת כניסה לתפקיד מפוקחת ומובנית .בעוד שמחוזות בתי ספר רבים
מציעים הכוונת מורים ראשונית וכמה אפילו מציעים תכניות הדרכה ,הרי
שתכניות והכוונות אלה לרוב לא עונות על צרכי המורים .לפי )0987( Shanker
מה ,AFT-בתי ספר להתפתחות מקצועית ( )PDSמציעים מודל אפקטיבי .מודל
זה קיבל תמיכה ממחקרי קבוצת ,)Goodlad, 1990; Shanker, 1987( Holmes
איגוד המחנכים ( ,)0990הוועדה הלאומית לעתיד ההוראה ואמריקה (,)0993
המועצה הלאומית להכרה רשמית בהכשרת מורים וה .)3110( AFT-מאז
ההמלצות של קבוצת  Holmesבשנות ה 81-המאוחרות ,תכניות
הכניסה לתפקיד של המורים ,שלרוב ניתנות במסגרת ה,PDS-
הוטמעו ברחבי ארה"ב ומדגישות שותפות בין בתי ספר ברמת התיכון
ובתי ספר  .K-12תכניות אלה מבטיחות כי מורים חדשים ייהנו גם
ממנטור וגם מעומס מופחת שיאפשר להם להתבונן במורים אחרים,
להתקשר עם עמיתים ולהגיב להדרכה המוצעת על ידי המנטורים
הסוקרים אותם .תכניות אלה מקיפות הרבה יותר ביחס לבתי הספר
המעבדתיים ( )laboratoryשל שנות ה 91-המוקדמות .ההתמקדות היא על
למידת הסטודנט והתפתחות מקצועית ,כולל מחויבות לחקור ולשאול
שאלות .בעוד שקיימים סוגי ידע מסוימים הנרכשים באופן הטוב ביותר דרך
קורסים אוניברסיטאיים ,רוב הידע שהמורים זקוקים לו יכול להילמד רק דרך
הפרקטיקה .תכניות הכניסה לתפקיד הוכחו כעוזרות למורים לבנות
את זהותם המקצועית ומעניקות להם כלים פרקטיים חשובים למקצוע
ההוראה.

עומס מופחת וזמן להרהר על הדברים
מאז שנת  ,0989הטמיעה ניו זילנד סדרה של רפורמות מקיפות בעולם
החינוך וכיום קבלת ההחלטות בעולם החינוך מתקבלת באופן מבוזר .בסופו
של דבר ,האחריות לתכניות הכניסה לתפקיד עברה מידי הבירוקרטים
הממשלתיים למנהלים מקומיים ולמורים .התכניות המקומיות של ניו
זילנד התגלו כמצטיינות על ידי כמה מחקרים רב לאומיים שונים
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( Britton et al, 2000 ; Cobb et al, 1995; Moskowitz & Stephens,
 .)1997התכניות המקומיות תומכות במעבר המורים לתרבות של
לימוד דרך תכניות הדרכה וסיוע מקומיות במשך ה 2-5-השנים
הראשונות של הלימוד.
המאפיין המרכזי של תכניות הכניסה לתפקיד בניו זילנד הוא הפחתת
העומס על המורים החדשים והמנטורים שלהם ב 21%-באופן קבוע.
בדומה לתכניות מצליחות אחרות ,ההכוונה ,ההדרכה ,התצפיות
והסיוע ניתנים למורים .ההתמקדות היא על סיוע ולא על הערכה .את
החלק הארי של ההצלחה של תכניות אלה בניו זילנד ניתן לשייך לרמה
הגבוהה של החברות והעזרה בין המורים .גישת המורים לפיתוח מקצועי
של מורים חדשים חשובה מאוד ומורים וותיקים מאמינים כי חובה
עליהם להעביר את הידע שלהם לדור הבא.
מורים חדשים ביפן מקבלים כ 025-ימים של פיתוח מקצועי במהלך
השנה ראשונה שלהם וזאת תחת ההדרכה של מנטורים ומורים
בכירים (.)Hawley, 1990; Kawai, 2003; Takakura & Murata, 1998
הפיתוח המקצועי מלווה גם במרכזי הכשרה מקומיים המספקים
הכשרה מתמשכת וחוויות פרקטיות .בנוסף ,המתחילים לומדים הרבה
ממורים וותיקים וזאת דרך קשר בלתי רשמי ותכניות של הכשרה בעת
הלימוד בבית הספר .מצד שני ,מדובר בחליפין חד כיווני בעיקר וזאת משום
שלמורים החדשים אין הרבה מה להציע לוותיקים ( .)Howe, 2005aלכן ,קשה
להעביר אסטרטגיות חדשות מהאוניברסיטאות לכיתות דרך ערוץ המורים
החדשים למרות שבסופו של דבר האסטרטגיות החדשות יתקבלו וייכנסו
למיין סטרים.

התאקלמות המורים ביפן ,הידועה באיכותה ,משלבת

באופן מוצלח זמן לחשוב ולהרהר (רפלקציה) ,תרבות משותפת של
אמנות ההוראה ומודל חונכות לשם פיתוח המורים ( Britton er al,
2003 Howe, 2005a; Howe, 2005b; Lewis, 1995, 2002; Perkins,
& 1992; Rohlen, 1998; Rohlen & LeTendre, 1996; Shimahara
Sakai, 1992, 1995; Stevenson & Stigler, 1992; Stigler & Hiebert,
 .)1999במקום שיעבדו באופן מבודד ,המורים של יפן מכירים בכוחו
של שיתוף הפעולה.
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השוואת נקודות השקפה
בסקר שערך  )3111( Jonesבקרב מועמדים גרמניים להוראה ,נחשפו נושאים
הקשורים באופן ישיר לתכניות כניסה לתפקיד בבריטניה ( ;McBride, 1996
 ,)Tickle, 2000bאירלנד ( ,)Killeavy, 2001צרפת  )Foster, 2000ומדינות
אחרות  .)Cobb, 1999; Moskowitz & Stephens, 1997המורים הצביעו פה
אחד לטובת תקופות כניסה לתפקיד ממשוכות יותר ועל החשיבות של
ההכשרה הפרקטית על חשבון התיאוריה .יתרה מכך ,מורים רבים
הצביעו על קשר חלש בין התיאוריה והפרקטיקה .ממצאים אלה
תומכים במחקרים אחרים על אמונות מורים נפוצות בנוגע לחשיבות
הפרקטיקה על חשבון התיאוריה ( .)Britzman, 1991תלונה מוכרת נוספת
עסקה באיכות המנטורים .החוויה של מורים חדשים התקשרה באופן ישיר
ליעילות המנטורים ( .)Association of Teacher Educators, 1991המורים טענו
כי המנטורים זקוקים לזמן רב יותר בכדי לבצע מטלותיהם .ביקורת נוספת
הופנתה לאופי הסובייקטיבי של ההערכה של המורים החדשים ולחוסר
בהירות הקריטריונים .בבעיות שכאלה התכניות המצטיינות מארה"ב ,ניו
זילנד ויפן טיפלו באופן יעיל.
תכניות הכניסה לתפקיד היעילות ביותר משתמשות במנטורים
מומחים והכשרה אינטנסיבית לאחר הכניסה לבית הספר .בהשוואה
לתכניות הכניסה לתפקיד של המורים ברוב החלקים של קנדה וארה"ב,
התכניות מגרמניה ,יפן וניו זילנד הן מקיפות הרבה יותר .גרמניה אימצה
באופן מלא את מודל ההתמחות אך עדיין לא הציגה באופן ברור את
קריטריוני ההערכה .ניו זילנד בידלה את עצמה דרך הפחתת עומס קבועה
של  31%מהמורים החדשים בעוד שהם מקבלים  011%מהשכר .בנוסף,
המורים החדשים בניו זילנד מקבלים פחות מטלות .לפי ( Moskowitz and
 ,)0997( Stephensיפן מוציאה  0.1מיליון יין ( 00,911דולר) על פעילויות
כניסה לתפקיד של כל מורה חדש במשך שנה כשהעלויות מתחלקות בין
הממשלה לבין המחוזות השונים.
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סיכום
ליפן ,גרמניה וניו זילנד יש תכניות כניסת מורים לתפקיד בעלות
מאפיינים ייחודיים .מצד שני ,קיימים כמה מאפיינים דומים בכל
התכניות גם בקרב מדינות אחרות .בטייפיי הסינית לדוגמא נקבעה
תכנית התמחות בת שנה עבור מורים מתחילים .לשווייץ יש תכניות בציריך
ולוצרן המאפשרות לקבוצות של מורים חדשים ,מנטורים ומורים מנוסים מבתי
ספר שונים להיפגש יחדיו על בסי ס קבוע ולערוך דיונים ורפלקציה .בנוסף,
הסיוע וההערכה מבוצעים על ידי אנשים שונים .יוזמה זה תענה באופן
אפקטיבי על כמה מהבעיות שהעלו המורים הגרמניים .בשל הקרבה הפיזית
של שתי המדינות הללו ,נותר רק לתהות האם יתבצעו מחקרי השוואה בין
התכניות השונות .בעוד שההקשר התרבותי חשוב כשבוחנים כיצד התכניות
מחו"ל עשויות לעבור הטמעה בארה"ב ,תכניות אלה מאתגרות אותנו לחשוב
מחוץ לקופסא בנוגע למה שאנו מתעלמים ממנו או דברים שלא בדקנו .ניתן
ללמוד הרבה ממחקרי השוואה חוצי תרבויות .במקום להתמקד על
ההבדלים ,חובה להתמקד על מה שעובד ומה הוא עובד .כמה מדינות
אימצו לאחרונה רעיון זה ,כמו למשל הונג קונג .אפשרי כי אחת
ההתפתחויות החשובות ביותר בעולם הכשרת המורים היא התכנית
של המוסד לחינוך של הונג קונג (.)HKIE

החזון שלהם להכשרת

מורים מושך רבים -תערובת בין חשיבה מערבית ומזרחית .הוועידה
הבין לאומית על הכשרת מורים אותה אירח ה HKIE-בשנת 0999
הצביעה על כך כי ה HKIE -נמצא בדרכו לממש את יעדו להפוך
למנהיג בתחום הכשרת המורים במהלך שלביה המוקדמים של המאה
ה.20-
תכניות הכניסה לתפקיד המוצלחות ביותר עליהן דיווחו ,כוללות
הזדמנויות עבור מומחים ומורים חדשים ללמוד יחדיו בסביבה תומכת
המאפשרת זמן לשיתוף פעולה ,רפלקציה והתאקלמות הדרגתית
לעולם ההוראה .כדי שהמורים יוכלו להשתתף בבניית תרבות מקצועית
חדשה ,הם חייבים להכיר מוקדם כל האפשר את כישורי החקירה
ולקבל הזדמנויות רבות ככל האפשר לפתח הרגלי ביקורתיות
(.)Feinman-Nemser, 2001
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באופן קולקטיבי -יפן ,גרמניה ,ניו זילנד ,כמה מדינות בארה"ב ומחוזות
אחרים -מחזיקים כולם בתכניות כניסה לתפקיד בעלות פוטנציאל רב.
תכניות מצטיינות אלה כוללות הכשרה מקיפה בזמן הלימוד בבית
הספר ,תכניות התמחות מורחבות ,הדרכה על ידי מנטורים והפחתת
עומס על המורים המתחילים .במילים אחרות ,תכנית כניסה לתפקיד
יעילה כי זה כמו תגובה כימית ,הדורשת מרכיבים מסוימים .מרכיב
המפתח הוא זמן לרפלקציה .הקטליסט החשוב הוא שתכניות אלה יצרו
מורים מנוסים ,מוכשרים שאותם יבנו מנטורים מוכשרים ומאומנים .לבסוף,
תכניות הכניסה לתפקיד חייבות לקדם התפתחות מקצועית מתמשכת
עם דגש על סיוע ולא על הערכה.

מקור הנתונים:
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ביבליוגרפיה
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51
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ניו-זילנד
מודלים וכיווני פעולה נדרשים
משנים את התפיסה והפרקטיקה :הכניסה
לתפקיד וההדרכה של מורים מתחילים בניו
זילנד כנתיב למומחיות

מאמר זה יציג ניתוח חתך של שבעה מקרי בוחן ויראה כיצד תכנית
הכניסה לתפקיד וההדרכה עוזרות לשנות את מיקוד המורים
מהישרדות וה"עצמי" אל למידת התלמידים.
תיאוריות התפתחות של המורים השפיעו על התמיכה שמורים
מתחילים מקבלים ולכן ,תכנית הכניסה לתפקיד מדגישה לרוב ניהול
לחץ וכיתה .ד בר זה מוביל לציפיות נמוכות יותר בהתמקדות על הישגי
התלמידים ובו בזמן ,לפיתוח יכולת גבוהה יותר במכאניקת הלימוד .אך עדיין,
התלמידים של מורים מתחילים נדרשים ללמוד באותו הקצב של תלמידים
למורים וותיקים .אם כן ,קיים מתח בין ניהול המורכבות של ההפיכה למורה
ולמידת התלמידים .מאמר זה טוען כי תכנית הכניסה לתפקיד צריכה
לספק תמיכה בניהול כיתה ,הישרדות וציפייה מוקדמת שהמורים
המתחילים יתמקדו בפיתוח המומחיות לקדם את למידת התלמידים.

פתיח
במשך שנים רבות ,תיאוריות השלב של התפתחות המורה השפיעו רבות על
הלמידה בתחילת הקריירה ותכניות הכניסה לתפקיד וההדרכה של מורים
חדשים ( .)Fuller and Bown 1975תיאוריות אלה טוענות כי:


השנה הראשונה של הלימוד עוסקת בעיקר בדאגה של המורה
בנוגע ל"עצמי" כמורה ,להישרדות ומשימות כמו ניהול כיתה
ושגרה;
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רק בשנה השנייה מתקיים מעבר לתשומת לב לתכנון למידת
התלמידים.



בשנה השלישית מתבצעת התפתחות נוספת -סטנדרטיזציה של
השגרה המשלבת לימוד וניהול .במהלך זמן זה ,הלימוד הופך
לפעולה יותר ויותר אוטומטית;



בשנה הרביעית ,המורה מפתח טכניקות לפיתרון בעיות
ההופכות ליעילות עם הזמן ( .)Kagan 1992תיאוריות שכאלה
בנוגע להתפתחות המורה השפיעו על סוג התמיכה הניתנת
למורים מתחילים.

עבור

רוב

המורים

בשנתם

הראשונה,

התמיכה

עוסקת

לרוב

בהישרדות ומענה על גורמי לחץ של העבודה החדשה והתובענית
וזאת דרך מתן עצות והדרכה .גישה כה מוגבלת לתמיכה מתעלמת
מהעובדה כי המורים עדיין לומדים כשהם מתחילים ללמד .המחברים Yusko
 )3118( and Feiman-Nemserטוענים כי בעוד שהגישה מוכוונת התמיכה
מהווה תגובה אנושית לאתגרי התחלת הלימוד ,היא עדיין לא כוללת רציונאל
מקיף לתכנית רצינית של כניסה לתפקיד .תכנית רצינית שכזאת מבוססת
על קהילה של מורים המחויבים ללימוד יעיל ובעלת פוטנציאל לשלב
את למידת המורה והתלמיד עם תמיכה והערכה ,לעזור למורים
חדשים לפתח מומחיות ולהפוך למורים שלמים יותר ( Yusko and
.)Feiman-Nemser 2008
מחקרים טענו כי הגישה להתפתחות המורה המתחיל מוגבלתGrossman .
( )0991טען כי מורים מתחילים יכולים להתמקד על למידת התלמידים
ולהתמודד מול ידע מורכב במטרה לתמוך בלמידהAchinstein and Barrett .
( )3111טענו כי תיאוריית שלב ההתפתחות עשויה להיות מלווה על ידי
מנטורים שיעזרו למורים החדשים לתפוס באופן שלם יותר בעיות ולהשתמש
במגוון תובנות בנוגע לאתגרי הכיתה .מחקרים שכאלה טוענים כי המורים
המתחילים יכולים להתמודד עם בעיות כיתה מורכבות ועם למידת
התלמידים.אם כן ,לתכנית הכניסה לתפקיד ולהדרכה חייבת להיות
מטרה נוספת -לעבוד על נושאי למידת התלמידים ,מלבד ניהול,
הישרדות ושמירת המורים בבית הספר.
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מצד שני ,רובן של תכניות הכניסה לתפקיד אינן מובילות מורים
חדשים לשאוף לחקות או לאמץ מודלים של מומחיות בהוראה.
המורים לא יודעים מה בכלל מהווה מומחיות ולא קיימת ציפייה שהם
יהפכו למורים שלמים יותר .מדובר בבעיה חמורה עבור המורים
המתחילים משום שהם לא מסוגלים לזהות מתי מורה הופך למורה
מומחה ( .)Hattie and Clinton 2008מורים מנוסים עשויים להיות מיומנים
ולדעת לנהל כיתה ,אך הדבר לא אומר שהם מומחים .מצד שני ,בכיתה של
מורה מומחה ,המורה החדש יצפה להבחין במגוון מורכב של
התנהגויות ועמדות .יתרה מכך ,מורים בעלי תשוקה לתפקידם ,אלה
המחזיקים בציפיות גבוהות לגבי עצמם והתלמידים שלהם ומשתמשים
במשאבים של עצמם ושל אחרים ,יכולים לפתח מאפיינים מורכבים
של מורה מומחה .במידה ומורים חדשים לא יידעו לזהות מי הוא מורה
מומחה ,הם לא צפויים לשאוף להפוך לכאלה.
המחברים  )2116( Hagger and MacIntyreטוענים כי המומחיות יכולה
להיות מזוהה ומובנת רק כשהיא נבחנת בפועל .הם טוענים כי הסיבה
לכך היא המורכבות הגבוהה של המומחיות ,האינדיבידואליות שלה וההקשר
המדויק שלה .מחברים אלה טוענים כי מומחיות המורה יכולה להיקבע רק
דרך בחינה ביקורתית של פרקטיקת ההוראה והחשיבה של המורה .יתרה
מכך ,חובה לקחת בחשבון ממצאים על מומחיות המורים ממחקרים שונים
ולבחון את מומחיות גם על פי קריטריונים אלה .לכן ,תכניות הכניסה לתפקיד
חייבות לאפשר למורים המתחילים לבדוק בדקדוק את פרקטיקות המומחים
תחת הקשר שבו הם מסוגלים ויכולים לזהות מומחיות.
פיתוח מומחיות בכל תחום דורשת גם מחויבות וסוג מסוים של
הדרכה או אימוץ בכדי להגיע ליעדים שנקבעו מראש .מורים
השואפים לפתח מומחיות חייבת להכיר את היעדים שלהם ולהקדיש
להם זמן .המחבר  )3118( Iresonמסכימה עם כך וטוענת כי "מורים רבים
לא מבלים זמן בבחינת פרקטיקות של הגורמים המובילים בתחום" .היא
טוענת כי לא מספיק לחשוב באופן ביקורתי על הפרקטיקה ולקבוע יעדים
ספציפיים לשם ההתקדמות .כדי שהמורים המתחילים יסללו דרכם
לקראת מומחיות ,חובה לשים במרכז העניינים למידה מוכוונת יעדים.
דבר זה דורש לא רק את מחויבות המורים אלא גם את עזרתו של
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מנטור בעל יכולת להסביר ולהדגים למורה החדש כיצד נראית
מומחיות.
הממצאים מצביעים על כך כי מדובר בפרקטיקה בעייתית עבור מנטורים.
הסיבה היא שלמנטורים יש גישה מוגבלת להתפתחות מקצועית ברת קיימא
וכי לרבים מהם יש ידע מוגבל מאוד בנוגע לרעיונות בולטים על למידת
והתפתחות המורה .קיימת נטייה לאמץ גישה רדוקטיבית בהדרכה .גישה זו
מציעה פתרונות מהירים ותכופים דרך סדנאות עבודה ומשאבים שונים
( .)Achinstein and Athanases 2006יתרה מכך ,ברוב המדינות ,תפקיד
המנטורים הוא לספק תמיכה ולתקן ליקויים בתחומים כמו ניהול כיתה.
המחברים  )2118( Norman and Feiman-Nemserתומכים בגישה
חינוכית להדרכה העושה יותר מלתמוך במורה .גישה זו כוללת "חזון
של הוראה טובה" ומתייחסת לכיתה כאתר למענה על שאלות
ולמורים כתלמידים הצריכים לחשוב על הדרך בה יפתחו פרקטיקת
לימוד עקרונית .גישה זו מנוגדת להשקפה הצרה על ההדרכה ששמה
לעצמה למטרה להקל את הכניסה של המורה לעולם ההוראה ולעזור
לו עם שאלות ואי וודאות (.)Norman and Feiman-Nemser 2005
המנטורים חייבים לקבל הזדמנות ללמוד על הדרכה ועל התפתחות
המורה כדי שיוכלו להדריך את המורה החדש לשאוף למצוינות.
סביבת בית הספר בה עובדים המנטורים ואליה המורים החדשים נכנסים
יכולה לשפר או לעכב את ההתפתחות של המורה .למידת המורים
מעוצבת באופן חזק על ידי ההקשר וחוויות היום יום שבתורן מעצבות
את ההבנה והפרקטיקה .מספר מחקרים מעידים על קשר בין
התפתחות הזהות המקצועית של המורה והאינטראקציה של המורה
עם מורים אחרים בפרקטיקת היום יום הארגונית ,חברתית ותרבותית
(.)Day 2002, Flores and Day 2006, Hargreaves and Fullan 2000
התגלה כי מנהיגות בית הספר ,דרכי לימוד מוערכות והזדמנויות
למידה משפיעות על הפרקטיקה העתידית של המורים המתחילים.
ההשפעה של תיאוריית שלב ההתפתחות על תכניות הכניסה לתפקיד,
החשיבות של סביבת בית הספר והצורך להבהיר מהי מומחיות ,מעלים כולם
שאלות נוקבות .האם מנהלים ,מנטורים וצוות בית הספר יכולים לצפות
מהמורים המתחילים להתמקד על למידת התלמידים? מהו מקומה של
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התמיכה הפסיכולוגית וניהול הלחץ? האם מורים מתחילים מזהים או רוצים
להפוך למומחים? האם המגבלות החברתיות של "פה אנו עושים את זה כך"
פוגעות בשאיפה למומחיות? מה יכול לאפשר למורים לעבור להתמקד
בלמידת התלמידים ,מנגד להתמקדות ב"עצמי"?
בעוד שהרציונאל להתמקדות על פיתוח המומחיות הוא משכנע ,אסור
להתעלם מהמציאות .כמה וכמה חוקרים טענו כי האופי הבלתי נגמר
והמורכב של עבודת ההוראה והציפיות ההולכות וגוברות להשתפר
תמיד הובילו ללחץ והתפכחות של מורים מנוסים רבים ( Kane and
 .)Mallon 2006עבור המורים המתחילים ,הלחץ הוא עצום והם פחות
צפויים לשרוד במידה ולא יזכו לתמיכה הראויה.
אך עדיין ,ההתמקדות על הישרדות מסיטה את תשומת הלב מלמידת
התלמידים

(2006

.)Darling-Hammond

כדי

שמורים מתחילים יהיו

מסוגלים להתמודד מול הסביבה המורכבת של בית הספר ועם למידת
התלמידים ,תכניות הכניסה לתפקיד וההדרכה חייבות להופיע בבתי
ספר שבהם כל המורים מעורבים בפיתרון בעיות ומחויבים ללמידת
התלמידים.

ההקשר
מאז שנת  0985ניו זילנד הפכה מחויבת להתפתחות מקצועית
מוקדמת של המורה .מחויבות זו זכתה למשאבים מדיניים רבים .בניו
זילנד ,כל המורים המתחילים חייבים לקבל אישור הוראה בכדי להפוך
למורים רשמיים .שלב זה אורך לרוב שנתיים שבמהלכן המורים המתחילים
חייבים להוכיח כי הם עומדים בקריטריונים הלאומיים לרישום כמורים.
קריטריונים אלה פותחו על ידי מועצת ההוראה של ניו זילנד וכל בתי
הספר מכירים את המדיניות ,קווי המנחה וזוכים למימון וזמן בכדי
להפוך את המורים החדשים למורים רשמיים .בנוסף ,המורים
החדשים מקבלים גם מנטור וזמן שחרור מהוראה המאפשר להם
להרהר על תפקודם וללמוד בעצמם .לסיום ,שירותי ייעוץ מדיניים
מספקים למורים המתחילים תמיכה דרך סדנאות עבודה.

56

מחקרים לאומיים ובין לאומיים הציגו את ההיבטים החיוביים של
המערכת של ניו זילנד )2115( Wong et al .תיאר את תכנית הכניסה
לתפקיד של ניו זילנד כ"-מעולה".
מצד שני ,מחקרים לאומיים ( )Cameron et al. 2007הציגו חוסר
עקביות באיכות תכנית הכניסה לתפקיד וטוענים כי בתי הספר לא
מספקים תמיכה ספציפית ואיכותית באופן שיטתי .כמובן שניו זילנד לא
לבדה .באנגליה לא כל המורים החדשים מגיעים למעמד המורה
הרשום (.)Totterdell, 2004
המחברים  )2113( Britton et alדיווחו כי התכניות של ניו זילנד
מעוצבות בכדי לתמוך בסטטוס קוו ובהתאמה של המורים למערכת.

הנטייה לתמוך בפרקטיקה המסורתית קיימת גם בארה"ב (.)Sparks, 2005
המחבר  )2117( Cameronטוען כי כדי שתכניות הכניסה לתפקיד
ולהדרכה יהיו אפקטיביות ,הן צריכות להשתלב במבנה ותרבות בית
הספר ודרך כך לגלם את הרעיון כי הכניסה לתפקיד היא כניסה
לקריירת למידה מקצועית ארוכת טווח.
מועצת ההוראה של ניו זילנד פיתחה קווי מנחה לאומיים לתכניות
הכניסה לתפקיד וההדרכה והתפתחות המורים ומנטורים .קווי המנחה
נ בנו בכדי לשנות את ההתמקדות הקיימת במורה עצמו ומעבירים את
תשומת הלב אל עבר כלל הגורמים שצריכים ללמוד בבתי הספר -
תלמידים ,מורים ומנטורים.
מאמר זה בוחן את הדרכים שדרכן  04מורים מתחילים ב 7-בתי ספר
חוו את תכניות הכניסה לתפקיד וההדרכה בכדי לקדם את למידתם
והפעי לות שלהם בכיתות למטרת שיפור הישגי התלמידים.

המקרה הקולקטיבי של למידת והתפתחות המורה המתחיל
השתמשנו בגישת מקרה בוחן במספר אתרים בכדי לחקור את חוויות המורים
המתחילים בתכניות הכניסה לתפקיד .כשבעה בתי ספר בעלי תכניות
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בולטות לכניסה לתפקיד נבחרו .בתי הספר מספגים איזון בין חוויות
המורים המתחילים בבתי ספר מוכרים בסביבות סוציו-כלכליות שונות ומגוון
גילאים.
כ 25-משתתפים היו מעורבים בפרויקט 7 :מנהלים 01 ,מורים מתחילים ו01-
מנטורים .מקורות המידע היו  25תמלילים של ראיונות ,שלוש קבוצות מיקוד
ומידע שנאסף בין השנים .2114-6
התוצאות מציגות בחינה של הדרך שבה תכניות הכניסה לתפקיד
וההדרכה פועלות בכדי להסיט את תשומת הלב של המורים
המתחילים מהישרדות והעצמי אל למידת התלמידים.

מנהלים ומנטורים כממנפי שינוי
בשבעת בתי הספר ,המנהלים והמנטורים נתפסו כשחקנים חשובים
בהשפעה על המורים המתחילים והובלתם להתמקד על למידת
התלמידים .מ 01-המורים המתחילים במחקר זה ,שניים התמקדו על למידת
התלמידים בשלושת החודשים הראשונים של הלימוד ,כ 8-בששת החודשים
הראשונים ו 1-מורים התמקדו בלמידת התלמידים בתשעת החודשים
הראשונים .קיימים ממצאים לכך שדרך מתן הזדמנויות להתפתחות
מקצועית בתנאים בית ספריים מסוימים ,המנהלים השפיעו גם על
המנטורים וגם על המורים המתחילים והדריכו אותם להתמקד
בלמידת התלמידים.

מנוף  :0מנהלי ותרבות בית הספר
המינוף של מנהל בית הספר עודד את מנהיגי ומורי בית הספר לתרום
ללמידת המורים החדשים באופן הרב ביותר .בכל בתי הספר,
המנהלים יצרו תרבויות והשתמשו במשאבים בכדי לספק למידה
אופורטוניסטית

ומתוכננת

שהגיבה

למיידיות

הקיימת

בעבודת

המורים החדשים אך בו בזמן מיקדה אותם על התלמידים.
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הדבר הושג דרך ביטוי מפורש של פילוסופיית בית הספר -המחויבות
לחיזוק הפדגוגיה ולמידת התלמידים .המנהלים ציינו כי הגישה שלהם
להתפתחות המקצועית עברה להתמקד בבניית נקודות חוזק של המורים
דרך רפלקציה על ממצאי התכנון של המורים החדשים והפרקטיקה
שלהם .אחד המנהלים אמר " -בעבר היו שיפוטיים הרבה יותר ,הבחנו וייעצנו
בנוגע לדברים שהצריכו תיקון .כעת אנו מתמקדים על רפלקציה ,משוב,
ממצאים ונתונים ועל שיחות מקצועיות ...הכוח של הלמידה המשותפת".
המנהלים תכננו באופן אסטרטגי וסיפקו משאבים להתפתחות
המקצועית בבית הספר דרך תכניות הכניסה לתפקיד .התועלות
למורה המתחיל יוחסו לציפיות הגבוהות של המנהלים מכל הצוות
המלמד .מנהל ציין " :אנו מנסים להטיל אחריות רבה רבה יותר על הילדים
בגיל צעיר בכדי לעזור להם להפוך למוחות עצמאיים וכל המורים צריכים
לסייע בכך" .אם כן ,המורים החדשים נכנסו לסביבה בה הציפיות מהם
היו גבוהות והמיקוד הקיים עמד על למידת התלמידים והמורים.
החשיפה למודלים טובים לחיקוי נחשבה להכרחית להתפתחות
המורים .גם המנהלים וגם המנטורים טענו כי אפילו עם מומחיות ופתיחות
ללמידה ,מורים חדשים לא יפרחו בסביבה שלא כוללת מודלים לחיקוי
והזדמנויות למידה.
תרבות בית הספר סיפקה למורים המתחילים מודלים של הדרך דרכה
מורים מדברים על חייהם המקצועיים ,מארגנים עצמם ועובדים.
המנהלים דיברו על מקום לשיח מקצועי ,הספרות הקיימת ,שאלות
וחשיבה ביקורתית ועוד .לדוגמא ,אחת המנהלות אמרה " :השיח המקצועי
אצלנו הוא רב .המורים עוסקים כל הזמן בדיונים מקצועיים וצומחים מהם".
אחת המנטוריות הסבירה על מקום השיחות המקצועיות בקידום החשיבה
והפרקטיקה בנוגע ללמידת התלמידים " :השיחות האלה עוזרת המון ,פותחות
אותנו להשקפות חדשות המבטאות עצמן במהירות בלמידת התלמדים".
המורים המתחילים קיבלו בברכה שיח מקצועי על התלמידים – " נהניתי
מהדיונים העמוקים שעסקו בשאלות כמו 'מה אנו יכולים לעשות בכדי
להעמיק את למידת התלמידים'".
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דרך השיחות המקצועיות המורים החדשים החלו להבין יותר את
הציפיות מהם ומהי מומחיות בהוראה .פגישות הצוות היוו מקום
להתפתחות עבור המורים החדישים .אחת המורות אמרה " -פגישות
הצוות שלנו כללו קריאה של חומרים מקצועיים וקיימת בבית הספר תרבות
של חשיבה ורפלקציה".
באופן לא מפתיע ,העבודה המשותפת חיזקה את ביטחון המורים המתחילים
בחיפוש עזרה והניסיון להשתמש בגישות שונות ,במיוחד בזמנים שבהם
תלמיד מסוים לא הצליח להתקדם .המורים דיווחו כי תרבות בית הספר
הייתה חשובה לדרך שבה הם התפתחו ותפסו עצמם והשפיעה על
הביטחון העצמי שלהם והיכולת לשאול שאלות ולבקש עזרה.
המורים המתחילים דיווחו על כך שתחושת חוסר ביטחון פגעה בלמידה
שלהם ,כשרובם טענו כי היה קל מאוד לערער את ביטחונם .מורה מתחיל
טען כי חוסר ביטחון שנבע מתחושת אי וודאות ופגיעות קיבל מענה
על ידי תכנית הכניסה לתפקיד של בית הספר.
גם המורים המתחילים וגם המנטורים טענו כי תרבות בית ספר לא
תומכת מובילה מורים חדשים לסגת לעמדה מבודדת בבית הספר
ופוגעת בהתפתחותם .כמנהלים הבחינו במורה המתבודד בכיתתו הם
חששו מכך" -הלימוד ...הם בתא אחד עם כל הילדים ונמצאים שם לבד.
כשהם סוגרים את הדלת הם לבד .היכן הזרוע המסייעת? כיצד אני יודעת מה
באמת קורה בכיתה?".
בתי הספר השתמשו בכמה אסטרטגיות שונות בכדי לשבור את
הבידוד של המורים המתחילים .אחת הדוגמאות הייתה מיקום המורה
המתחיל והמנטור בסביבה פיזית סמוכה ,מה שהקל על התקשורת
הפורמאלית והא -פורמאלית ואת המשוב המיידי.
חמישה מבתי הספר החזיקו במדיניות דלת פתוחה שקידמה תנועת
מורים אל תוך ומחוצה לכיתות של מורים אחרים ועזרה לחלוק
רעיונות ותובנות ופיתחה שיח מקצועי.
בבתי הספר הייתה קיימת מודעות גבוהה לעומס העבודה וללחץ הרב
על המורים החדשים .עומס העבודה תואר על ידי המנהלים כ"מכריע"
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ונתפס כפוגע בהתקדמות המורה החדש .תכנית הכניסה לתפקיד העניקה
למורים המתחילים זמן ותמיכה בניהול גורמי הלחץ בעבודה.
ההשפעה של עומס העבודה וקבלת ההחלטות המתישה בקשר לסדר
העדיפות הורגשו היטב על ידי המורים המתחילים .אחת מהן אמרה" -
כדי לעשות את העבודה הזו מושלם ,צריך להוציא עליה  31שעות ביום".
המנטור עזר למורים המתחילים להתמודד מול גורמי הלחץ המשויכים
לתפקידם החדש ולעבור לחשוב על למידת התלמידים.

מנוף  :2המנטור
תפקיד המנטור במינוף החשיבה של המורים המתחילים על למידת
התלמידים נתפס כחשוב על ידי כל שבעת המנהלים .אחד המנהלים
טען כי תפקיד המנטור היה לעורר את חשיבת המורה דרך שאלת שאלות
כמו" -מה הילדים לומדים? האם הם נהנים מכך? איך אתה יודע?".
ההנחה הייתה כי המנטורים צריכים להחזיק בכישורים שיאפשרו למורים
המתחילים להתמקד בלמידת התלמידים .מצד שני ,רוב המנטורים לא קיבלו
הכשרה רשמית או קבועה .הנכונות ללמוד ולתמוך בסביבת בית הספר
הייתה ברורה וכל המנטורים והמנהלים דיווחו כי הם יעריכו גישה
לתכניות הכשרה למנטורים .בעוד שהמנטורים סיפקו ברצון תמיכה
ועצה רגשית על ניהול כיתה ועניינים אדמיניסטרטיביים ,ההדרכה
אפשרה למורים המתחילים לחשוב על למידת התלמידים .כל מנטור
עבור עם המורה המתחיל שלו ובנה איתו תכנית שתמכה בדרישות הלמידה
האינדיבידואליות.
ל 04-המנטורים הייתה הבנה משלהם לגבי הוראה טובה אך הבנה זו
לא כבלה אותם והם לא התעקשו ללמד את המורים החדשים לפי
תפיסה זו .גישתם הייתה פתוחה ואפשרה למורים המתחילים לנסות
רעיונות משלהם .המנטורים דיברו עם המורים המתחילים על פדגוגיה
ודרכים לפתור בעיות שאפשרו לאמונות של המורה המחליף על הלימוד
ולמידת התלמידים להתפתח .המנטורים היו מודעים לחשיבות של ביטחון
המורה והרבו להאזין למורים.
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המתיחות בין נתינת הוראות להבטחת הישרדות ומתן חופש למורים
המתחילים להטמיע רעיונות משלהם הורגשה על ידי כל המנטורים .המורים
החדשים טענו כי הכוונה רבה מדי פגעה בביטחון העצמי ומצד שני,
המנטורים חשו לעתים תסכול משום שלא יכלו לומר משהו בסגנון של "אני
מורה כבר  33שנים ואני חושב ש ."...המורים החדשים נעזרו במנטורים וחשו
כי הם עוזרים להם ללמוד מה מהווה חוויית למידה שלמה וכיצד נראית
מומחיות בהוראה.
התמיכה במורים החדשים לנסות רעיונות הובילה לטעויות בלתי
נמנעות ,אך הלמידה מטעויות אלה והדיבור עליהן נחשבו ליעילים
עבור התפתחות המורים המתחילים .לאחר הכישלון ,המנטורים הסבירו
למורים המתחילים מדוע כשלו ואפשרו להם להסיק מסקנות בקשר לכך.

אסטרטגיות של המנטורים
המנטורים השתמשו בכמה אסטרטגיות מוכרות שעזרו למורים
החדשים להתמודד עם עומס העבודה ,הצבת סדר העדיפויות ולשפר
עצמם בפרקטיקות השונות .אסטרטגיות אלה כללו קביעת יעדים,
התבוננויות ,משוב ורפלקציה .קביעת היעדים היוותה תהליך שאפשר
למורה המתחיל לבצע משימה מורכבת דרך פירוקה לתת משימות.
יתרה מכך ,היא מיקדה את המשוב של המנטור וסיפקה ממצאים
להתפתחות המורה.
התבוננויות בכיתה סיפקו הזדמנות למשוב מבוסס ממצאים ושיחות
מקצועיות .המשוב הוא התערבות סכמה הזדמנויות קידמה את
הלמידה ובכמה אחרות פגעה בביטחון המורה .המורים החדשים הדגישו
כי חשוב שהעברת המשוב תהיה רגישה ככל האפשר .המנטורים היו מודעים
למצב הרגשי המעורער של המורים והדגישו את החשיבות של מתן משוב
חיובי שאפשר למורים להתמודד עם הבעיות שחוו ולבנות עצמם בהדרגה.
ההתבוננות של המורים במנטורים הייתה יעילה במיוחד להתפתחות המורים
משום שכך המורים למדו כיצד המנטורים פועלים ויכלו לקחת מהם שיטות
פעולה.
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המנטורים טענו כי הרפלקציה וההערכה דרשו עזרה של בית הספר.
אחד מבתי הספר דרש כי כל המורים יספקו רפלקציה כתובה של חוויית
הלימוד ,למידת התלמידים והישגיהם בכל תקופת לימוד (לרוב  01שבועות).
המורים החדשים זיהו את הרפלקציה ככלי בו הם השתמשו בכדי להתמקד
על למידת התלמידים.
ככל שהמורים החדשים התמקדו יותר על למידת התלמידים ,הם
דיווחו על שיפור בשביעות הרצון מהעבודה .אחת המורות החדשות
אמרה " -אני אוהבת לראות את הילדים מתרגשים כשהם מצליחים להבין
משהו" .היכולת להפיק שביעות רצון מהעבודה הייתה מיוחסת למחויבות
אישית ,לסביבת בית הספר ולתכניות הכניסה לתפקיד וההדרכה.
התועלות לטווח הקצר ( 3-6חודשים) שנוצרו על ידי המנהלים
והנטורים היו פיחות ברמת הלחץ של המורים המתחילים שהפכו
מודעים יותר לציפיות מהם וזיהו את חשיבות פרקטיקת הלימוד בבית
הספר .הפיחות ברמת הלחץ התבסס גם על התפיסה שלכולם מותר
לטעות  -מורים ,תלמידים ,מנטורים ומנהלים.
התועלות לטווח הזמן הבינוני ( 3-9חודשים) היו חשש פחות בנוגע
לניהול הכיתה ועיסוק מוגבר בלמידת התלמידים .יעדי המורים
החדשים השתנו ועברו להתמקד יותר בלמידת התלמידים ופחות
בניהול כיתה .רמת הביטחון השתפרה בקשר להתבוננויות בכיתה
ולקבלת משוב והמורים נטו לקבל יותר את מגרעותיהם ולהתמודד
איתם .בנוסף ,ההתאמה בין פרקטיקת הלימוד של המורים וציפיות בית
הספר גדלה .המורים החדשים הבינו יותר את סוג הלימוד הדרוש מהם וחוו
ביטחון גבוה יותר בקבלת החלטות עצמית בנוגע ללמידת התלמידים ונושאים
הקשורים לכיתה.

דיון
ניתן ללמוד הרבה מבחינת פרקטיקות הכניסה לתפקיד וההדרכה של
המורים המתחילים ושל השילוב בין תמיכה בהישרדות והציפייה כי
המורים המתחילים התמקדו בפיתוח מומחיות להשפעה חיובית על
למידת התלמידים .רבים מעידים על ההיגיון הרב בהתמקדות על למידת
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התלמידים בשלבי הקריירה המוקדמים ובו בזמן ,על הפיתוח של הבנה לגבי
מומחיות בהוראה.
ההתאמה בין מומחיות המורים והישגי התלמידים מוכרת היטב
( ) .)Berliner 1994, Hattie and Clinton 2008כיצד המורה המתחיל
יכול להפוך למסוגל לזהות פרקטיקות לימוד טובות בכדי לפתח הבנה
בנוגע למומחיות בלימוד? המחברים  )3113( Hagger and McIntyreטוענים
כי המומחיות מובנת טוב יותר על ידי שאלת שאלות בנוגע להתאמה,
משמעות ומימוש יעדי המורה והפקת למידה טובה יותר של התלמידים.
במרכז גישה זו עומד דיון וזיהוי של האופי ההולך ומתפתח של המומחיות.
במחקר זה ,המנטורים והמורים המתחילים אימצו את הלמידה
המשותפת וקבעו יחדיו יעדים ,סקרו ממצאים ומידע ,כתבו רפלקציות
והעניקו משוב רב .המיקוד לא עסק בהפיכה ליעיל יותר אלא בעבודה
עם עמיתים ,חדשנות ,למידה מחדש וניצול ידע זה.
הציפייה מהמורים בבתי הספר שנבחנו הייתה שהם ימשיכו ללמוד תמיד ולא
ינוחו על זרי הדפנה .הטעויות התקבלו ולקחים הופקו מהן .הגישה ללמידת
המורים החדשים הייתה מקבילה לזו של מורים וותיקים -עיסוק תמידי
בלמידה ,עצמאות רבה בקשר ליעדי התפתחות מקצועית.
מחקר זה הוכיח כי מנהלים מסוגלים לספק מינוף אמיתי להעברת
החשיבה והפרקטיקה ללמידת התלמידים וזאת דרך בניית תרבות בית
ספרית שבה כל המורים מתמקדים בלמידה ,מתן משאבים לתכניות
כניסה לתפקיד והדרכה ומתן מנטורים המדריכים באופן צמוד את
המורים .תנאי העבודה שנוצרו על ידי המנהל מאפשרים למורים לשאול
שאלות ,לפתור בעיות עם המנטורים ולשפר את למידת התלמידים .המחקר
הוכיח כי התנאים בסביבת בית הספר יכולים לספק תמיכה למורים
בהישרדות וניהול כיתה ובו בזמן בפיתוח פרקטיקות משופרות ללמידת
התלמידים .המחבר  (2116( Baronטוען כי "המשימה המרכזית היא
ליצור מערכות התומכות בלמידת המורים והתפתחותם בבית הספר,
כדרך השגרה".
הבעיה הגדולה ביותר עבור המנטורים הייתה הלמידה בעבודה וזאת
משום שלא ניתנה להם תכנית הכשרה מיוחדת .אך עדיין ,המורים
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החדשים הצביעו ללא הרף על כך שמאפיינים והתנהגויות המנטורים
עזרו להם להתאים עצמם לסביבת ודרישות בית הספר .במידה
והמנטורים יזכו גם לתכניות הכשרה יחודיות הרי שסביר להניח כי
ההשפעה החיובית הזו רק תלך ותגדל.

מסקנה
המנהלים והמנטורים בשבעת בתי הספר שנבחנו הוכיחו כי הם
יכולים

לפעול

כשחקנים

חשובים

בהעברת

המיקוד

ללמידת

התלמידים .העניין הוא שלא כל המורים המתחילים נהנים ממינוף שכזה.

חובה לטפל בשלוש בעיות ליבה:

( )0תפיסה דומיננטית בנוגע לכך שתכנית הכניסה לתפקיד חייבת
להתמקד בניהול כיתה ומתן עזרה למורים המתחילים לשקוד .השקפה
זו מגבילה את החשיבה על פרקטיקות הכניסה לתפקיד ותורמת לתפיסות
הממעיטות בערך המורים החדשים.
( )2חוסר בהבנה קולקטיבית בנוגע לבסיס הידע העומד בלב הלמידה
המקצועית של המנהלים והמנטורים.
( )3בעיה בזיהוי ופיתוח מומחיות של מורים.
מענה על שלוש הבעיות אלה יוביל לחוויית כניסה לתפקיד שלמה
יותר של המורים החדשים ולשיפור למידת תלמידיהם.
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אירלנד
מודלים וכיווני פעולה נדרשים
חוויית הכניסה לתפקיד של מורים מתחילים
בצפון אירלנד :אלה שיש להם ואלה שלא
הכניסה לתפקיד של מורים מתחילים ממשיכה להעסיק בעלי עניין רבים
בעולם ההוראה בשל החשיבות שלה לבניית המורה ופיתוח הקריירה שלו.
בעוד שהצורך בבניית תכניות כניסה לתפקיד ברור ,התכניות הקיימות אינן
אחידות בין בתי הספר השונים בבריטניה .מאמר זה מתאר את חוויית
הכניסה לתפקיד של מורים חדשים בצפון אירלנד .המחקר חשף
השפעה שונה מאוד בין מועמדים למשרות קבועות ומשרות של שנה
אחת ובין מורים זמניים לטווח הקצר.
המורים המועמדים למשרות קבועות נהנו מתכניות כניסה לתפקיד
משמעותיות בעוד שהאחרים לא.
המחברים יציגו גם מודל גמיש של כניסה לתפקיד ,כולל מעורבות
מבוססת שיתוף פעולה של מוסדות ההשכלה הגבוהה ,בתי הספר
וסמכויות ההוראה המקומיות.

פתיח
" המורה ממשיך ללמוד תמיד" ()Osler 2005
הכניסה לתפקיד של מורים מתחילים ( )BTsנמצאת גבוה במדיניות
ההוראה לאחר עשורים של דחיקה לשוליים ( McNally and Oberski
.)2003
לכניסה לתפקיד יש היסטוריה ארוכה .מאז  ,0935התבצעו ניסיונות להעשיר
את שנת הלימודים הראשונה עם מאפיינים של הערכה והתפתחות מקצועית
שיטתית ( .)Heilbronn et al. 2002, 372מדובר בממד קריטי בבנייתו של
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המורה ( )McNally 2002שלו השלכות רבות על אפקטיביות ,שביעות הרצון
ומשך הקריירה של המורה (.)McCormack and Thomas 2003
שנת ההוראה הראשונה של המורים מתוארת במונחים "גרפיים"
במיוחד -הלם משתק ,קפיצה לבריכה ללא מצופים ושינוי טראומטי
ודרמטי ( .)Capel 1998המחברים  )0999( Darling-Hammond et alציינו כי
בעוד שעובדים חדשים במקומות אחרים ממשיכים להשחיז קרניהם תחת
העין המפקחת של מקצוענים וותיקים ומנוסים יותר ,התנאים הנורמטיביים של
מורים חדשים רחוקים שנות אור ממודל זה.
אפילו כשהמורים החדשים מקבלים תמיכה ,בעת המפגש שלהם עם
שלב ההישרדות הרי שהם לרוב נדהמים מהיקף העבודה ומתקשים
ללא סיוע מקצועי ראוי או תכנית כניסה לתפקיד והדרכה על ידי
מנטור ( .)McCormack and Thomas 2003בנוסף ,לעתים מורים
חדשים מלמדים גם מקצועות לא מוכרים ( .)Veenman 1984כל אלה
מחלישים את מחויבות המורה להישאר בעולם ההוראה.
מאמר זה יציג מחקר אמפירי על חוויית הכניסה לתפקיד של מורים
חדשים בצפון אירלנד ויבחן שיפורים אפשריים בפרקטיקה הקיימת.
צפון אירלנד היא המדינה הראשונה בבריטניה שהחלה להשתמש
באופן פורמאלי בתכניות כניסה לתפקיד ( ,)0997אך בעוד שמשרד
החינוך הציג קווי מנחה ברורים ,בפועל -היישום לוקה בחסר .מורים חדשים
רבים עוזבים את עולם ההוראה במהרה וקיימת שונות גבוהה בתכניות
הכניסה לתפקיד הפועלות .למרות זאת ,המחקרים על מורים חדשים
המועסקים על בסיס טווח קצר או מקום שהתפנה ( )Supply baseהם מעטים.
המצב בעייתי משום שמורים אלה מוגדרים כמורים שלא קשורים בחוזה לבית
הספר.

מה כוללות תכניות הכניסה לתפקיד?
בתחילת קריירת ההוראה ,הסיוע והתמיכה במורה החדש הם
מורכבים אך קריטיים ( .)Draper, O’Brien, and Christie 2004מטרת
תכניות הכניסה לתפקיד היא להקדיש זמן קבוע לפגישות סקירה,
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דיונים מובנים עם עמיתים ואיסוף שיטתי של ממצאים לצורך "הערכה
סומטיבית הכרחית" ( .)Harrison 2002המורה החדש צריך לקבל גם
מנטור ,חברי צוות וותיקים צריכים לצפות בו ולסייע לו להשתפר וכך ,הוא
מפתח יכולת לרפלקציה עצמית ביקורתית .תהליך התאקלמות זה חייב
לכלול גם מתן עזרה למורים החדשים ביצירת סביבת לימוד בטוחה ועבודה
אפקטיבית עם ההורים (.)Feiman-Nemser, 2003
הארגון לשיתוף פעולה והתפתחות כלכלית  OECDערך מחקר ()2115
שכלל  25מדינות ובחן את תכניות הכניסה לתפקיד של מורים חדשים.
הממצאים עבור בריטניה לא היו חד משמעיים ולא היה ברור מה בדיוק מהווה
תכניות רלוונטית ומלאה .שלב הכניסה לתפקיד הוא גם כך בעייתי מאוד
וזאת משום שהוא מהווה גשר בין ההכשרה האקדמאית של הסטודנט
לכניסה לתפקיד נעלי המורה .המצב הופך חמור הרבה יותר במקרה של
מורים שלא מקבלים משרות קבועות .המחברת  )3113( Sharpמדווחת כי מצב
זה טומן בחובו השלכות שליליות עבור כל בעלי העניין המעורבים.

תכניות הכניסה לתפקיד הקיימות בבריטניה
אנגליה
כל

המורים

החדשים

חייבים

לעבור

תכנית

כניסה

לתפקיד

שבמסגרתה הם חייבים לעבוד בסטנדרטים שונים .ברגע שהמורה אכן
עומד בהם ,הוא מקבל מעמד "מורה מוסמך" ( .)QTSתכנית הכניסה לתפקיד
אורכת כשלושה סמסטרים וחובה לעמוד בסטנדרטים שלה בתוך  5שנים
בכדי לקבל .)Kyriacou and O’Connor 2003( QTS

למרות שלא נדרש

להתחיל אותה מיידית ,עיכוב ממושך עשוי להשפיע באופן שלילי על
פוטנציאל התעסוקה .באשר למורים המחליפים ,הם יכולים להתחיל את
התכנית ברגע שקיבלו משרה לאורך תקופה של סמסטר אחד ומעלה.המנהל
חייב לשמור תיעוד הקשור לתמיכה ,פיקוח והערכה על המורים החדשים
בכדי להבטיח כניסה לתפקיד עקבית ואחידה ( National Association of
2007a

Teachers

Women

of

Union

and

.)Schoolmasters

פרופיל

ההתפתחות בכניסה לתפקיד ( )CEDPתפקידו לעזור למורים החדשים
לזהות יעדים וצרכים להתפתחות מקצועית.
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וויילס
תכניות הכניסה לתפקיד במדינה מאופיינות בזמן לימוד פחות,
תכניות אינדיבידואליות המבוססות על הCEDP -וסקירת שיטתיות של
ההתקדמות ( National Association of Schoolmasters and Union of
.)Women Teachers 2007b

המורים המחליפים חייבים להיות מועסקים

במשך סמסטר אחד ומעלה בכדי להיכנס לתכנית כניסה לתפקיד .החל מ-
 ,3117המורים החדשים בווילס זוכים לפיקוח בן  2שנים ,הכשרה בתפקיד
והזדמנויות למידה ,כולל תמריצים כספיים על עמידה ביעדים אינדיבידואלים.

צפון אירלנד
גם בצפון אירלנד ,תכנית הכניסה לתפקיד היא בגדר חובה .בניגוד
לאנגליה ו-וויילס ,תכנית זו מבוססת על גישת היכולת (ולא על
סטנדרטים) הדוגלת בהוראת מורים התחלתית ( )ITEוהתפתחות
מקצועית מוקדמת ( .)EPDמאפיין בולט של התכנית הוא ה"שותפות" -
המורה החדש מקבל שותף מוביל בכל שלב -מוסדות ההשכלה
הגבוהה ב ,ITE-רשות החינוך המקומית במהלך הכניסה לתפקיד
() )Education and Library Boards (ELBsובתי הספר במהלך הEPD -
( וועדת הכשרת המורים של צפון אירלנד והוועדה להתפתחות
מקצועית מוקדמת) .השותפויות הללו מבוססות על מודל אינטגרטיבי
המכיר בחשיבות ההתפתחות המקצועית של המורה על פני זמן ומזהה את
ההיבטים החשובים ביותר של הלמידה .בשל המחסור במשרות ההוראה
במדינה ,לא קיים זמן קבוע להשלמת תכנית הכניסה לתפקיד ,אך לרוב היא
אורכת שנה.
עבור המורים המגיעים ללמד לטווח הקצר ,בתי הספר מחויבים לשנות את
תכנית הכילול הרגילה ולהעניק להם גרסה "דחוסה וקצרה יותר" של
התכנית .בתי הספר משתמשים במורים הללו אפילו על בסיס יומי אך לפי
ההנחיות ,מחויבים לתמוך בהם "כמה שאפשר" .המורים הללו ,במידה והם
מלמדים תקופה העולה על  8-01שבועות ,נכנסים לתכנית כניסה לתפקיד,
מבצעים הערכות לגבי חוויית הלימוד ושומרים על תיעוד המשקף את
ההתפתחות המקצועית.

מצד שני ,מורים אלה לרוב נעים בין בתי הספר
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השונים במהירות ולכן כמעט ולא זוכים ליהנות מתכניות כניסה לתפקיד
מקיפות .יתרה מכך ,מיעוט משרות ההוראה בצפון אירלנד מוביל לכך
שמורים רבים לא מלמדים נושאים קבועים או שייכים למגזר הבית ספרי,
ומכאן -אפילו המעמד התעסוקתי שלהם אינו בטוח.

סקוטלנד
בסקוטלנד קיים מודל שונה לחלוטין .דו"ח Scottish Executive ( McCrone
 )Education Department 2000מבטיח כי "פיתוח מוקדם של גישות והרגלים
חיוביים בנוגע להתפתחות מקצועית נחשב כיום לחשוב ביותר עבור המורים
הסקוטיים (.)O’Brien 2004

החל משנת  ,2112קיימת תכנית הכשרה

חובה בת שנה אחת עבור כל המורים החדשים .היעד

של המורים

החדשים הוא לעמוד בסטנדרטים לרישום כמורים (.)SfR

מדובר

בתגובה לחוויית הלימוד הפרגמאטית של מורים חדשים בחוזים קצרי
טווח " -סקנדל הכניסה לתפקיד של המורים דרך אספקה קצרת טווח
( .)McNally, 2002המחברת  McNallyמאשימה את העבר המורכב של
הזנחת המורים החדשים שסבלו מאי המשכיות בחוויית הלימוד שפגעה בכל
ניסיון להפקת תועלת מתכנית כניסה לתפקיד תומכת ויציבה.

הכשרת המורים בצפון אירלנד -ביקוש והיצע
כשתי אוניברסיטאות מספקות את תעודת התואר השני (שאורך שנה) בחינוך
( ,)PGCEשני קולג' ים מספקים תכנית לימודים בת ארבע שנים לתואר ראשון
בהוראה והאוניברסיטה הפתוחה מציעה תכנית  PGCEמשלה .רוב המורים
לומדים בתוך המדינה .משרד החינוך משתמש במודל הביקוש למורים בכדי
לקבוע אילו מורים דרושים בכל שנה ,תוך התחשבות בנושאים כמו הצניחה
היציבה באוכלוסייה בגילאי בית הספר .החיים עבור המורים החדשים קשים,
כשרק  )3112-3111( 33%קיבלו משרות קבועות בשנת הלימוד הראשונה
שלהם.
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דו"ח  Curranהמליץ כבר על מעבר לשיטה הדומה יותר לזו של
סקוטלנד:
" לטעמנו ,קיים צורך בתעסוקה מתמשכת במהלך שנת הלימודים
הראשונה וכמו כן ,צורך בזמינות של הדרכה קבועה כחלק חשוב
מבניית מצוינות בהוראה " (.)Department of Education 2003
רוב ההמלצות הוטמעו ,אך לא זו הנוכחית.

טבלה  0מציגה את המגמות

החשובות על פני חמש שנים בקבלת משרות קבועות וזמניות בבתי הספר
השונים.
מצד שני ,משרד החינוך מתאר את הסדרי הכניסה לתפקיד הקיימים
כ"אפקטיביים למדי ברוב בתי הספר ,במיוחד עבור המורים הזוכים
למשרות קבועות או חוזים זמניים של שנה אחת"( Education and
 .)Training Inspectorate 2005מצד שני ,משרד החינוך גם מודע לכך
כי " כדי לשפר את ההוראה ההסדרים חייבים להבטיח התפתחות
מקצועית של מורים שלהם חוזים קצרי טווח וחוזים למשרה חלקית".
טבלה  .0דפוסי התעסוקה בקרב מורים מתחילים בצפון אירלנד עבור
השנים .2113-2117

התוצאה הבלתי נמנעת של התחרות על משרות ההוראה היא אספקה
לא שווה של תכניות כניסה לתפקיד ,כשסוג התכנית תלוי רבות בסוג
המשרה .מכיוון שכל ארבעת המדינות המרכיבות את בריטניה דורשות
מהמורים-סטודנטים לעמוד בסטנדרטים ספציפיים ,המורים במשרות קצרות
הטווח באנגליה ,וויילס וצפון אירלנד לא זוכים לעשות זאת באופן אפקטיבי
בשל אי קיומה של תקופת העסקה יציבה .מצד שני ,לפי  McNallyהישענות
רבה מדי על מערכת תמיכה מבוססת סטנדרטים היא גם בעייתית משום
שהיא לא עונה על צרכים רבים של המורים החדשים ( .)3113החשיבות של
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הממד הרגשי ברורה ( )McNally and Gray 2006והצורך בהדרכה טבעית
למורים החדשים גם מוכר היטב וזאת בשל התמיכה המקצועית והאישית
המוענקת למורים .במצב הטוב ביותר ,אלה במשרה הקבועה נכנסים לתכנית
הכניסה לתפקיד ומסיימים אותה תוך שנה .במצב הגרוע ביותר ,בעלי
המשרות הזמניות מתחילים את התכנית מאוחר בשנתם הראשונה (אם
בכלל) ,מצב לא הוגן והרסני.
אם כן ,כיצד ניתן לצאת ממצב הרסני זה? מספר המקומות בקורסים
להכשרת המורים הוא נמוך מאוד -מתוך  03נרשמים רק אחד מתקבל .המצב
מתואר כ"נקודת משבר הולכת וקרבה" ()Northern Ireland Assembly 2007
השאלה הרטורית היא" -מה קרה לוועדת החקירה  Curranוהמלצותיה?"

מתודולוגיית ועיצוב המחקר

מחקר בן  3שנים על הכשרת המורים נערך באוניברסיטת אולסטר
( )Ulsterומומן על ידי המועצה לכלכלה ומחקר חברתי בנושא
ההוראה והלימוד ( .)ESRC-TLRPמטרת המחקר הייתה לברר את
השקפות המורים על מגוון נושאים רחב ,כולל  ,ITEכניסה לתפקיד
והשנה הראשונה של הלימוד.
מ 11-הסטודנטים לתואר שני בהוראה שנבחרו דרך דגימה רנדומאלית
מרובדת ( ,)3111-3115נוצר קשר עם  21בשנת  05( 3115-3113שלימדו בבתי
ספר יסודיים ו 05-שלימדו בבתי ספר גבוהים יותר) .שתי הקבוצות כללו
בעיקר נשים ( 32מתוך  21המשתתפים) .ראיונות מובנים "אחד-על-אחד "
נערכו בבתי הספר .הראיונות הוקלטו ותומללו.
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הממצאים
פרופיל התעסוקה
דפוסי התעסוקה מוצגים בטבלה  3וברור כי הם משקפים את קבוצת המדגם
שלנו ( .)3115-3113הנתונים ממשרד החינוך ( )2117מראים כי במהלך
חמשת השנים בין  ,2112-2117רוב המורים החדשים המשיכו לקבל
משרות זמניות ,כשהמצב רק הלך והחמיר עם השנים .הנתונים הרשמיים
לא כללו מידע על המורים המחליפים וזאת למרות שהם היוו חלק משמעותי
מקבוצת המדגם של המשרות הזמניות.

טבלה  .2פרופיל התעסוקה של מורים מתחילים שרואיינו במהלך
השנה .2115-6

חוויית הלימוד בשנה הראשונה
התוצאות חשפו חוויות חיוביות ושליליות כאחד:
מורה מחליף מסוים השווה את החוויה הספוראדית שלו בבתי הספר השונים
עם היתרונות של לימוד של כמה חודשים בבית ספר יחיד-
" התחלתי ללמד כמו איש מכירות הנודד בדרכים .הייתי חייב למכור את
עצמי לבתי ספר רבים ולא זכיתי לשגרה יום יומית במשך חודשים .אך
מדצמבר ועד לאחרונה לימדתי באותו בית הספר והדבר היה כל כך שונה
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וכל כך טוב יותר .זכיתי להכיר מורים אחרים ,להכיר תלמידים ולהכיר את
סגנון הלימוד שלי ".
כשתי מ ורות בילו תקופות כאלה או אחרות במגוון מגזרי בתי ספר ,דבר
שהוביל לחוויה מורכבת ,לאי וודאות ולחוסר ביטחון כלכלי-
" עד דצמבר הספקתי ללמד בבית ספר עירוני גדול ,בית ספר כפרי קטן
וכמה בתי ספר גדולים ,קטנים ,בינוניים ,מי זוכר ,אחרים".
" הסכמתי ללמד ביום שבת בין ס פטמבר לחג המולד משום שאף פעם לא
ידעתי מהו התשלום שאני אמורה לקבל .הייתי צריכה לשלם על הרכש ולא
ידעתי איך .לימדתי סביב  05ימים בחודש ,אך ללא שגרתיות".
בניגוד לכך ,שתי מורות במשרה קבועה אמרו-
" אני עוברת תכנית כניסה לתפקיד ומעבירה חמישה שיעורים .עד עתה,
עבדתי על ניהול התנהגות -קורס סופר שימושי שמלמד אותי כיצד לשלוט
בילדים ".
" אין משרות למורים חדשים בצפון אירלנד ולכן עברתי ללמד בסקוטלנד
במשרה קבועה ".
גם התעסוקה בבתי הספר הגבוהים יותר (חטיבת הביניים והתיכון) הציגה
שונות גבוהה .אחד מהמורים החדשים היה אחראי להיות מורה מחליף עבור
שתי משבצות זמן מרכזיות באותו בית הספר ובימים שונים ,מורה חדשה
אחרת הייתה מורה מחליפה במשך  39שעות שבועיות .מורה נוספת לאמנות
ועיצוב לימדה בשמונה בתי ספר שונים ,ולא יותר משבוע באותו בית הספר.
"נותנים לי ללמד הכל -אנגלית ,מדעים ,מתמטיקה .נושאים שאין לי חצי
מושג לגביהם ...ממש לא משנה כי אני מורה מחליפה".
בוגרת תואר בעיצוב וטכנולוגיה במשרה קבועה לימדה אמנות ,אזרחות ,חינוך
גופני ו"עוד כמה מקצועות בהתאם לצורך" .למורה לאנגלית היה חוזה בן
שנה ללימוד מקצוע אחר לגמרי ,אך היא עדיין הרגישה בת מזל להחזיק
בכלל בעבודה.
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רישום לתכנית הכניסה לתפקיד
רוב המורים החדשים נרשמו לתכנית דרך רשות החינוך המקומית
שלהם ( -)ELBכל ששת המורים במשרות הקבועות 00 ,המורים
הזמניים וחמישה מורים מחליפים .מצד שני ,חמישית מהמדגם כלל לא
החל את תכנית הכניסה לתפקיד .אלה שעשו זאת הבינו בבהירות את
המבנה שלה והשלימו אותה תוך זמן קצר.
" נרשמתי ברגע שהתחלתי את המשרה הקבועה "
" שנת הכניסה לתפקיד שלי הסתיימה עכשיו .המורה המדריך אמר לי -היה
מוכן שנצפה בך ,תכנן את השיעורים היטב ,תוכיח לנו שאתה מוכן "
" נרשמתי עם ה GTC-בסקוטלנד ...כמעט סיימתי...פגישות שבועיות עם
המנטור 01 ...תצפיות בכיתה ומשוב "
מורה מחליף אחד הצליח להמשיך את תכנית הכניסה בשני בתי ספר שונים.
מורה אחרת נרשמה אך וויתרה על כך והאמינה כי הזמן שבילתה בכיתה
חשוב יותר .מאוחר יותר היא התחרטה על כך-
" חשבתי שאני מעדיפה להיות בכיתה אך במבט לאחור חבל מאוד שלא
השלמתי את התכנית בשנה הראשונה .דחיתי אותה סתם "
הנסיבות הייחודיות לבית הספר עשויות לפגוע במורים המחליפים-
" העברתי שיעורים אבל הם לא יכלו לשחרר מורים לצפות בי "
התמונה שונה לחלוטין עבור ששת המורים החדשים שלא נרשמו לתכנית
הכניסה לתפקיד .לא כולם ידעו שהם רשאים להיות נוכחים בקורסים של ה-
 ELBוכולם לא זכו לתמיכה .רוב המורים הללו היו משוכנעים כי תכניות
הכניסה לתפקיד כלל לא מיועדות למורים מחליפים-
" הפסדתי את כל הקורסים הללו למרות שאני כבר מלמד מעל חצי שנה.
עדיין אני צריך להשלים את הקורסים הללו ואני חושש על ההשלכות של
חוסרים אלה על עתידי המקצועי "
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פרופיל הכניסה לקריירה ()CEP
מעל לחצי מהמורים המחליפים התבקשו להציג את ה CEP -שלהם:
כל המורים במשרה הקבועה וחלק מהמורים במשרה הזמנית .אחת
המורות אמרה-
" ה CEP-היה תחת תחום האחריות שלי ואני הייתי צריכה לחשוב לבד במה
להשתפר .כן רשמתי מה אני רוצה להשיג בכמה החודשים הבאים "
מורים שלימדו בבתי הספר המתקדמים יותר גם הציגו שונות גבוהה
בחוויותיהם כתלות במעמד התעסוקתי שלהם .מורים במשרה קבועה אמרו-
" השלמתי את שתי תכניות הפעולה הדרושות "
" זה היה מצוין והגיוני מאוד .ידעתי בדיוק מה לעשות .זה לא היה סתם תרגול
על נייר אלא חלק אינטגרטיבי מההתפתחות המקצועית שלי "
בניגוד לכך ,מורים מחליפים רבים פחות לא התבקשו להציג או להשתמש ב-
 CEPשלהם.

תכניות פעולה אישיות
לרוב המורים החדשים הייתה תכנית פעולה אישית שהייתה קשורה
לצרכיהם בכיתה ובבית הספר .תכנית זו לרוב נבנתה יחד עם המורה
המדריך .מצד שני ,אופי והיקף התכנית היה שונה מאוד.
" הראשונה התאימה מאוד להתפתחות בית הספר ושילבה חקירת שיעורי
מתמטיקה .לאחר מכן גיליתי כי שעת הקרוא וכתוב כמעט ולא קיבלה יחס
ולכן הלכתי ליום הכשרה על קרוא וכתוב שנתן לי רעיונות חדשים לפיתוח
כישורי הבנה "
" הראשונה הייתה על משמעת חיובית והציגה אסטרטגיות כיתה שונות ...היא
עניינה אותי מאוד"
כשבעה מורים חדשים לא זכו לתכנית פעולה.
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מקורות והאופי של התמיכה במהלך הכניסה לתפקיד
המקור המרכזי של התמיכה במהלך הכניסה לתפקיד היה מורים
מתחילים אחרים ,אך גם מורים וותיקים יותר סייעו לעתים דרך
התבוננות ומשוב .המנהלים ובכירי ה  ELB -כמעט ולא היו מעורבים,
כמו גם קולגות מה ,PGCE-סגני מנהלים וראשי מחלקות.
אף מורה מתחיל לא קיבל תמיכה ממועצת הלימוד הכללית ("שומעים מהם
רק כשהם רוצים לקחת כסף מהכיס שלך") .טבלה  2מציגה פירוט של
מקורות התמיכה.

טבלה  .3מקורות התמיכה במורים המתחילים במהלך הכניסה
לתפקיד

רוב אלה שזיהו את אופי התמיכה שהתקבלה אמרו שהיא הייתה
קשורה להתפתחות מקצועית ומתן משאבים .כ 03-משתתפים התייחסו
למתן עצות ועידוד ,ש ש לעזרה עם תכניות פעולה ושלושה להדרכה על
משמעת .כשבעה קיבלו עזרה עם אסטרטגיות לימוד וארבעה קיבלו מידע על
ה ELB-שלהם.
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השקפה כללית על תכנית הכניסה לתפקיד

מהמשתתפים שראו את תכנית הכניסה לתפקיד כחיובית ,רק שניים
לא היו בעלי המשרות הקבועות.
מורים אחרים כלל לא נהנו מתכנית כניסה לתפקיד ולכן לא יכלו
להגיב לשאלה.
" אין לי מושג מה לענות .פשוט לא עשיתי אותה .לא חשתי מבודד אבל גם
לא זכיתי לתמיכה מקיפה "
" מעולם לא הגעתי לחלק השני שלה .אני והמורה המדריך לא חשבנו כי
הדבר יהיה יעיל .ובכלל ,מעולם לא היה לי זמן להשלים אותה .באשר
לתכנית הפעולה ,לקחתי את הנושא של כישורי חשיבה בכיתה .תירוץ לחקור
משהו ...אבל עדיין ,קיימת פה תועלת עבור הכיתה ועבור בית הספר .הרי בין
כל הטושים ,דיבורים וגיליונות העבודה הילדים לא באמת מקבלים זמן
לחשוב על מה שהם עושים ומדוע הם עושים זאת ".

מצוקת המורים המקופחים
מעט מאוד מהמורים במשרות הזמניות והמחליפות חוו חוויה חיובית
מתכנית הכניסה לתפקיד .רובם סבלו משנת לימודים ראשונה
שאופיינה על ידי תעסוקה רנדומאלית שהושגה על ידי "מכירה
עצמית" תוך כדי לימוד תחומים לא מוכרים.
רבים ממורים אלה לא נרשמו לתכנית הכניסה לתפקיד ,לא הכירו את
הרשות המקומית שלהם ,לא קיבלו משוב והדרכה ולכן לא זכו להזדמנות
לצמוח.
הזמן המוגבל והמועט שמורים אלה בילו בבתי הספר השונים הוביל
לחוסר עניין בפרופיל הכניסה לקריירה ( )CEPוכל המורים הללו
הביעו אכזבה מכך שלא השלימו את תכנית הפעולה האישית
המתמקדת בנקודות החוזק והחולשה שלהם .רוב המורים הללו גם לא
יכלו לזהות מקורות תמיכה או רושם כללי על תכנית הכניסה לתפקיד וזאת
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משום שלא נרשמו אליה .לסיום ,ממורים אלה נמנעה תמיכה מקצועית
ורגשית וכמו כן תהליך התאקלמות בריא.

מסקנות
המסר המרכזי הוא שהחיים המקצועיים של מורים מתחילים רבים
עומדים בניגוד שלילי וחד למדיניות תכנית הכניסה לתפקיד אותה
הוחלט ליישם לפני למעלה מעשור.
התכנית עבדה היטב עבור בעלי המשרות הקבועות וחלק מבעלי
המשרות הזמניות אבל לא עבור שאר המשתתפים שחוו תסכול רב.
מורים ללא חוזה לא יכלו לפתח את הזהות וההערכה המקצועית שלהם .מצב
עניינים זה בעייתי משום שמורים אלה לרוב התמודדו גם עם תחומי ונושאי
לימוד לא מוכרים שהחמירו את תחושת חוסר האונים שלהם.
אחת האפשריות לשינוי היא המודל הסקוטי .המחברים Pearson
 )3115( and Robsonמדווחים כי סכמת כניסת המורים לתפקיד "עובדת
היטב ומעניקה חוויה חיובית מאוד עבור מורים רבים וכי חובה
להדגיש את הקשר בין הרשויות המקומיות ובתי הספר" .עבור צפון
אירלנד ,יכול להיות שמדובר במודל ארעי מוצלח אך קיימת ציפייה לפיתרון
ארוך טווח.
להלן מספר מנגנונים חשובים העומדים בלב מודל שכזה:


המנהלים וצוות התכנית חייבים לשים לעצמם למטרה להכניס
כמה שיותר יציבות ותמיכה במורים הזמניים או המחליפים דרך
דיון ,זיהוי ותגובה לצרכיהם המקצועיים .בתי הספר חייבים
לתמוך בכל שלבי ההכשרה של מורים אלה .הרשויות המקומיות
חייבות לבחון כיצד ניתן לממש דרכי פעולה אלה באופן הטוב ביותר
ולקשר אותן לקורסים רלוונטיים עבור מדריכי כניסה לתפקיד שיעזרו
לנהל את המורים המדריכים;



דרך שונה לתכנית כניסה לתפקיד תומכת עשויה להיות פרויקט
הפיילוט הממומן על ידי הממשלה וכולל את כל מוסדות
ההכשרה למורים בצפון אירלנד .במסגרת תכנית זו ,המורים
החדשים נעים בין בתי ספר המתעדים את עבודתם דרך
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השימוש בתיקים אישיים אלקטרוניים ( .)Osler 2005בתי הספר
נדרשים לתעד תכנון ,פרקטיקה ורפלקציה ,לבנות ביטחון
ולתעד התלהבות בלימוד .כל המורים החדשים חייבים ליהנות
מפרקטיקה זו דרך תכנית אחידה המתחילה עם כניסה לתפקיד
ומשתרעת לאורך כל תקופת הלימוד .תכנית שכזו תאפשר למורים
לחקור "מי אני?" ותשפר את תפקודם באופן מתמשך ( McNally and
 .)Oberski 2003כ 7-מ 21-המורים המתחילים במחקר זה לא נהנו
משום תכנית כניסה לתפקיד .הם אמנם מעטים ,אך עדיין משקפים
את התמונה הרחבה.


המחבר  )2115( Oslerהציע להרחיב ולחזק את התפקיד של
ה HEIs-בנוגע לתכנית הכניסה לתפקיד והתפתחות מוקדמת
ומתמשכת של המורה .המחבר הציע כי צוות ה HEI-המעורב
בהכשרת המורים ילמד בבתי הספר במשך תקופה שלא פחותה
מ 4-שבועות בכל שנה ויזכה לשנת שבתון כל חמש שנים.
בנוסף Osler ,תומך בשימוש רב יותר במורים איכותיים כתורמים
במשרה

חלקית

ל "-תיאוריית

הITE-

במוסדות

ההשכלה

הגבוהה" והוסיף כי הדרכה על ידי מורים שכאלה צריכה להיות
חלק מההתפתחות של צוות ה.ITE-מחקר זה הוא חד משמעי
בלשונו -הוא דורש שילוב חלק של תכנית הכניסה לתפקיד עם
ה ITE-תוך כדי אחריות להניע את ה HEI-לבתי הספר ,כולל
תמיכה ממנטור להכשרת מורים .כך ייווצר מעגל המשכיות
בהכשרה ומקסום ההשפעה של מנטורים מוכרים בשבועות הראשונים
של הלימוד .מודל בר קיימא שכזה מאופיין על ידי "הדדיות ,חיבור,
מגוון ,תיאום ,תגובתיות ודינמיות" ( )Britton et al. 2003ועל ידי
התפתחות ושגשוג של המורים החדשים (.)Darling-Hammond 2006
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מקור הנתונים:
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ארה"ב
שימור מורים
מערכת כניסה מקיפה לתפקיד :אמצעי חיוני
לשמירה על מורים מוכשרים
תקציר
מחקרים הוכיחו כי איכות המורה היא הגורם הבודד החשוב ביותר
המשפיע על הישגי התלמידים .מצד שני ,לא מספיק לגייס מועמדים
מוכשרים מאוד לעבודה ולמקם אותם בבתי הספר שם זקוקים להם יותר
מכל .ארה" ב חייבת להשתמש במערכת שתתמוך ותשמור את המורים
הללו בין כותלי בית הספר .מאמר זה טוען כי מחוזות בתי הספר
צריכים להטמיע ולהפעיל לאורך זמן מערכת כניסה לתפקיד מקיפה
שתעודד קהילות למידה מקצועיות דרך רשת תומכת ,וזאת כדי לשמור
את המורים המוכשרים הללו בתפקיד.
במיוחד בתקופה זו ,ההוראה היא מקצוע המעצב את עתיד האומה ,בונה את
הכישורים של כוח העבודה העתידי ומניחה את היסודות לאזרחות טובה
והשתתפות קהילתית מלאה (  .)U.S. Department of Education 2004מחקרים
הוכיחו כי איכות המורים היא הגורם הבודד המשפיע באופן הרב
ביותר על הישגי התלמידים ( Curran and Goldrick 2002; Huang, Yi,
and Haycock 2002; National Commission on Teaching and
America's Future [NCTAF] 2003; Berry 2004; U.S. Department of
 .)Education 2004לכן ,ארה"ב חייבת לדבוק ביעד של מורה מוכשר מאוד
בכל כיתה .אך בפועל ,ל א מספיק פשוט לגייס מורים מוכשרים מאוד
ולהכניס אותם לבתי ספר וכיתות שם זקוקים להם באופן הרב ביותר .ארה"ב
זקוקה למערכת שתשמור את המורים הללו בתפקידם .שימור מורים
מהווה כיום משבר לאומי ולכן האומה זקוקה לאסטרטגיות שיבטיחו
לא רק שיעורי שימור גבוהים יותר ,אלא גם שמירה בפועל של המורים
הטובים ביותר (.)NCTAF 2005
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תכניות הכניסה לתפקיד הקיימות והמוגבלות ,מבוססות לרוב על מודל
האוריינטציה הבסיסי ( ,)NEA Foundation 2002העוזר רק למורים חדשים
ללמוד את תהליכי ומדיניות בית הספר ,להבין את אחריותם ומעניק מענה
לנושאי ניהול כיתה בסיסיים .תוכניות אלה בנויות לרוב סביב סדרה של
סדנאות עבודה .במידה וקיים בהן גם מנטור ,אזי לרוב מדובר במדיניות לא
רשמית והמנטור עצמו נבחר לרוב מטעמי נוחות ולא מטעמי יכולת מקצועית.
מודל זה מתמקד באופן כללי על שלב ההישרדות\גילוי ומחפש לתמוך
במורים חדשים דרך מענה על הצרכים המיידיים שלכם והדרכתם דרך שלב
המעבר ללימוד פרקטי בכיתה ,אך המודל המדובר לא עושה יותר מכך
( .)Curran and Goldrick 2002המערכת הקיימת תומכת לרוב במורים במשך
שנה אחת ואינו מהווה תשובה מספקת עבור מורים הזקוקים לתמיכה.

מערכת כניסה מקיפה לתפקיד
אחד האמצעים לשמירה על מורים מוכשרים שהמחוזות מוציאים
עליהם זמן ,אנרגיות וכסף עשוי להיות מערכת כניסה לתפקיד
מקיפה .לא מדובר בתכנית בלתי תלויה ( .)stand-aloneמערכת שכזאת
תהיה השלב הראשון ברצף של פעילויות לפיתוח המורה שבמסגרתן מורים
חדשים ילמדו להסתגל למקצוע .בסופו של דבר ,סיום תואר להוראה
אסור שייחשב לסוף שלב ההכשרה של המורה וזאת משום שהוא לא
מאפשר למורה לפתח כישורים וניסיון ההכרחיים להתנהלות עצמאית
לגמרי בכיתה ( .)AFT 2001כמה מרכיבים של מערכת זו יכללו תכנית
אוריינטציה ,אימון מובנה ואימון איכות ,תכנון זמן עבור מנטורים ומורים,
פיתוח מקצועי מתמשך ואינטנסיבי ,רשת חיצונית עבור המורים ,תמיכה
מהנהלת בית הספר והערכות מבוססות סטנדרטים קבועים.
בכדי להפוך את המערכת ליעילה ,התכנית תימשך לפחות שנתיים.
מחקרים הראו כי תכניות כניסה לתפקיד עבור מורים חדשים צריכות
להיות ממושכות יותר ( .)AFT 2001תקופת הכניסה לתפקיד עשויה
לעשות את ההבדל בין מורה המצליח בשלב מוקדם בקריירה שלו
לבין מורה שלא ולעשות את ההבדל בין מורה שבוחר להישאר בעולם
ההוראה לבין מורה העוזב אותו .כל המורים המתחילים יידרשו להשתתף
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בתכנית וישויכו למנטור המוכשר לאמן אותם ברמת הכיתה הספציפית
שלהם .ההדרכה של המנטור היא מרכיב חשוב של כל תכנית כניסה
לתפקיד .מורים מתחילים זקוקים לתמיכה ,עצות והדרכה שמורים מנוסים
מסוגלים לספק .הערכה פורמטיבית משלימה את התכנית .במסגרת הערכה
זו מוערכת יכולתו של המורה לעמוד בסטנדרטים שנקבעו על ידי התכנית.
אי תמיכה מופיעה בספרות כסיבה העיקרית לעזיבת עולם ההוראה
וחשובה יותר מהמשכורת ותנאי העבודה ( AFT 2001; Joftus and
.)Maddox-Dolan 2002; Whisnant, Elliott, and Pynchon 2005
מחקרים הוכיחו כי מורים שלא זכו לתכניות כניסה לתפקיד צפויים פי
שתיים לעזוב את המקצוע במסגרת שלושת השנים הראשונות
בתפקיד (.)Education Week 2000; NEA Foundation 2002
מערכות כניסה לתפקיד מעוצבות היטב לא רק שצפויות יותר להשאיר
את המורים התפקיד ,אלא גם צפויות להניע את המורים מהר יותר
מנושאי ניהול כיתה להתמקדות על הוראה (.)NCTAF 1996
נשירה של מורים מתחילים מהווה בעיה רצינית ,ובמיוחד באזורי הכנסה
נמוכה ובנושאים כמו מתמטיקה ,מדעים ,חינוך מיוחד ושפות זרות .ההערכה
היא שכמעט שליש מהמורים בארה"ב עוזבים את המקצוע במהלך
שלושת שנות הלימוד הראשונות וכמעט חצי עוזבים לאחר  5שנים
(2004

Kuenzi

;2002

NCTAF

;2002

Goldrick

and

.)Curran

סטטיסטיקות אלה חמורות אף יותר עבור אזורי הכנסה נמוכה ואזורים
כפריים .בנוסף ,אחוז הנשירה של מורים שנכנסו לתפקיד שלא דרך לימוד
הוראה מסורתי עומד על  .)NCTAF 2002( 31%יתרה מכך ,מורים העוזבים
את התפקיד הם לרוב מורים מוכשרים יותר מהממוצע ( ;NCTAF 1997
 .)Schlechty and Vance 1981עלויות ההחלפה של העוזבים במורים
חדשים נעות בין  8-18אלף דולר לכל מורה ,כתלות בעלויות הלימוד של
התלמידים ( .)Benner 2000הנזק הכלכלי הכולל ,תחת הערכה שמרנית,
עומד על מיליארדי דולרים .מצד שני ,תחלופת המורים היא לא רק מספרים.
העלויות כבדות הרבה יותר מההשפעה של ההפסד בדולרים .העול על
הארגון ועל הצוות הקיים הינו הרסני עבור מחוזות ,בתי ספר ,הורים ותלמידים
מתקשים .המחוזות מאבדים את המומנטום של יוזמות לרפורמה כשהמורים
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עוזבים .בתי הספר מפסידים המשכיות ועקביות ההכרחיים לבניית הקהילה
הבית ספרית .התלמידים נדרשים להסתגל לכמה מורים שונים ומאבדים
קשרים שטוו עם המורים שעזבו ( .)NCTAF 2002; 2005לסיכום ,שיעור גבוה
של נשירת מורים פוגע בהתפתחות והשמירה על קהילת הלמידה
שבמידה ונפגעה ,מובילה להשפעה שלילית על השמירה על המורים
העובדים במערכת וכך נוצר לו מעגל אכזרי ( Ingersoll and Smith
 .)2004הגיע הזמן לנקוט במאמץ מרוכז לשבור את המעגל הזה !
חוסר היכולת של ארה"ב לתמוך במורים מוכשרים בבתי ספר רבים לא נובע
ממספר מורים מועט הנכנס למקצוע אלא על ידי מורים רבים מדי העוזבים
אותו ( .)NCTAF 2003; 2005ההוצאות הכספיות על הגיוס של מורים חדשים
במטרה למלא עמדות חסרות בצוות ההוראה זהות לשפיכת מים לתוך דלי
מלא חורים ( .)Ingersoll and Smith 2003הדרך לענות על המחסור הקיים
היא לא מדיניות גיוס מושכת אלא תמיכה והכשרה של מורים חדשים
בבית הספר עצמו ( .)Curran and Goldrick 2002כשאנו שואלים "כיצד
אנו יכולים למצוא ולהכשיר מורים רבים יותר?" אנו מתמקדים בסימפטום ולא
בבעיה .במקום זאת ,אנו צריכים לשאול "כיצד אנו יכולים לשמור על המורים
הטובים המלמדים כיום במערכת?" (.)NCTAF 2002, 3
כמי שבילתה קרוב לשני עשורים במקצוע ההוראה ,ראיתי מורים רבים באים
והולכים וצפיתי בהשפעות ההרסניות של תופעה זו על הישגי התלמידים
ויציבות בית הספר .בכדי לשמור על מורים מוכשרים בתפקיד ,המדינה
חייבת להטמיע ולהפעיל לאורך זמן תכנית כניסה לתפקיד מקיפה
המעודדת קהילות למידה מקצועיות דרך רשת של תומכים.

מצב תכניות הכניסה לתפקיד בארה"ב


כרגע בארה"ב קיימת ב 33-מדינות מדיניות כניסה לתפקיד ,אך
רק ב 22-מדינות התכניות הללו הן חובה וממומנות על ידי
המדינה (.)NEA



שאר  00המדינות בעלות מדיניות הכניסה לתפקיד משתמשות בה רק
"לכוונה טובה" ולא תומכות בה כלכלית.
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כ 07-מד ינות כלל לא מציעות הדרכת מדיניות או מימון ( American
.)Federation of Teachers [AFT] 2001

תוכניות אלה מקשרות מורים חדשים לרשת של עמיתים ומשאבים .הן
מקלות על הבידוד המאפיין מורים חדשים .תכנית מקיפה לכניסה
לתפקיד מספקת גשר חיוני עבור המורה המתחיל בין לימודיו
במוסדות ההשכלה הגבוהה ללימוד הפרקטי בכיתה ( Feiman-
.)Nemser 2001
מודל תכנית הכניסה לתפקיד המקיף יסייע למורים בשלבי הקריירה
המוקדמים ,אך גם למורים בעלי ניסיון רב יותר .מכיוון שעוד אחת
מהסיבות הבולטות לעזיבת מורים היא החוסר בצמיחה מקצועית
( ,)NCTAF 2005ייווצר גם מסלול מקצועי נוסף עבור המנטורים.
מנטורים מוכשרים ומאומנים הכרחיים להצלחת התכנית .דרך תפיסת
המנטורים כהכרחיים לכל מערכת בית ספרית ,המורים עשויים לשאוף
להתקדם לתפקיד זה ולהפוך גם למנהיגים בית ספריים וכך התמריץ שלהם
לעזוב את המערכת יהיה פחות .דרוש מימון מדיני וממשלתי לשם
הכשרת המנטורים והפיכתם למומחים ומקצועיים .כיום ,הכשרת
מנטורים נתפסת כעול יקר ומיותר על המחוזות הבית ספריים ( NCTAF
 ,)2005אך העלויות של נשירת המורים מהמערכת הן הרבה יותר
גדולות ,וזאת עוד בלי לדבר על הפגיעה בהישגי התלמידים .מחקרים
מוכיחים כי תלמידים הלומדים אצל מורים לא מנוסים  2שנים ברציפות לעולם
לא יצליחו לסגור את הפער האקדמאי ממנו הם סובלים ( Sanders and Rivers
 .)1996המימון של תכנית שכזו יניב דיבידנדים בטווח הארוך ויהיה גם
יעיל

פיננסית,

בהתחשב

בעלויות

הכבדות

של

נשירת

מורים

מהמערכת.

התגמול ים מתכניות הכניסה לתפקיד
תכניות כניסה לתפקיד מקיפות ומעוצבות היטב הוכיחו את ערכן
דרך:
( )0הפחתת שיעורי הנשירה של מורים חדשים;
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( )2חיסכון בעלויות (עלות גיוס מורים חדשים שיחליפו את אלה
שעזבו גבוהה יותר מעלות התכנית).
מורים הזוכים לתכניות שכאלה צפויים יותר להישאר במערכת ( Smith
 .)and Ingersoll 2004; NCTAF 2005לדוגמא ,במהלך תקופה של חמש
שנים ,תכנית ההערכה והתמיכה במורים מתחילים של קליפורניה
הצליחה להפחית את שיעורי הנשירה של המורים בNCTAF ( 2\3 -
 .)2002תכנית זו כללה תכנית כניסה לתפקיד חובה שנמשכה שנתיים
וכללה מורה מנטור שחבר למורים החדשים .התכנית התמקדה בפיתוח של
תכנית כניסה לתפקיד מותאמת אישית שכללה יעדי צמיחה ,אסטרטגיות
ספציפיות למימוש היעדים הללו ותיעוד התקדמות ( .)Kuenzi 2004מורים
בשנתם הראשונה והשנייה לקחו חלק בפעילויות למידה שהתבססו
על ההכשרה שקיבלו במוסדות הלימוד שלהם והובילו למצב של
למידה קבועה לאורך הקריירה.
ה )3115( NCTAF-העריכה כי בכל שנה ,ארה"ב מפסידה כ 3.3-מיליארד דולר
בשל נשירת מורים .מודלים שונים מוכיחים כי יעיל יותר מבחינת עלויות
לספק תכניות כניסה לתפקיד ראויות שיפחיתו את שיעור הנושרים,
וזאת ביחס לאלטרנטיבה -גיוס של מורים חדשים באופן מתמיד.
לדוגמא ,על ידי השימוש בנתונים שנאספו ממחוז בית ספרי בינוני
מקליפורניה ,המחברים  )3117( Villar and Strongגילו כי כל  0דולר
שהושקע בתכנית כניסה לתפקיד כוללת הוביל לתשואה של 0.66
דולר לאחר  5שנים.
היתרונות לטווח ה ארוך של תכניות שכאלה גבוהים בהרבה מהחסרונות.
מנקודת המבט של בניית היכולת ,מערכת זה הוכחה כמפחיתה את שיעורי
הנשירה .מנקודת המבט הכלכלית ,המדינות השונות והממשלה יכולות
להשתמש במיליארדי הדולרים המבוזבזים כיום על גיוס של מורים
חדשים ולהשקיע אותם בתכנית כניסה לתפקיד מקיפה ,במחקר
ופיתוח של תכניות שכאלה ובהון האנושי .החלטה שכזו לא רק
שתוביל לחיסכון כספי בעתיד אלא גם ליציבות מקצועית ארוכת טווח
בתחום ההוראה.
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מסקנה
באופן כללי ,תכניות כניסה לתפקיד מעוצבות היטב וברות קיימא
צריכות להיתפס כחלק מפיתוח מקצועי ארוך טווח.
מורים המקבלים הכשרה טובה יותר לכניסה לתפקיד וביטחון רב יותר
בכישוריהם המקצועיים  -צפויים יותר להישאר בעולם ההוראה .מכיוון
שהמורים לרוב לא מגיעים לשיא יכולת הלימוד שלהם בתחילת הקריירה,
המורים הנשארים במקצוע נהנים מזמן ממושך יותר להשחיז את כישוריהם
והתפתח למ ורים מקצועיים

ובולטים העוזרים לתלמידים לממש

את

הפוטנציאל האקדמאי שלהם .תכניות כניסה מקיפות לתפקיד ,עשויות
להיות נקודת המפתח לשמירה על מורים מוכשרים במערכת ולשיפור
הישגי התלמידים בארה"ב.

מקור הנתונים:

ביבליוגרפיה
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ארה"ב
שימור מורים
תכנית כניסה לתפקיד הממוקדת עבור מורים
עירוניים :מחקר על מוטיבציית המורים
והישארותם בתפקיד
תקציר
מאמר זה מביט על מחקרים שנערכו לאחרונה על תכניות כניסה
לתפקיד והדרכה ומדגים את ההשפעות של תכניות כניסה לתפקיד
מקיפות על המוטיבציה ,שביעות הרצון והשמירה על המורים .ניתוח זה
נ וגד מחקרים קודמים וטוען כי תכנית כניסה לתפקיד מקיפה יכולה להשפיע
באופן חיובי על השמירה על מורים חדשים ועל פיתוים ,ובמיוחד תחת
ההקשר של מורים בבתי ספר עירוניים אותם קשה לאייש .נציג תובנות בנוגע
לאופי הייחודי והתמיכה הייחודית שמורים חדשים צריכים לקבל בסביבה
העירונית המורכבת .ההשלכות בנוגע לתכנית כניסה לתפקיד מוצלחת עבור
מחנכים עירוניים גם יעלו לדיון.

אנו חוזים בשנים האחרונות בהופעה של יותר ויותר תכניות ומשאבים
הקשורים לכניסה חלקה יותר של מורים לתפקידם .המדיניות
מתבססת על ההנחה כי לתכניות הכניסה לתפקיד יש השפעה חיובית
על איכות המורים והישגי התלמידים.
אך עדיין ,כמעט ולא קיימים ממצאים התומכים במאפיינים ייחודיים של
התכניות הללו או ביעילותם ( .)Wang, Odell, & Schwille, 2008באשר
לתכניות המיועדות לבתי ספר עירוניים ,הרי שהממצאים לגבי הצלחת
התכניות נדירים אף יותר ( .)Isenberg et al., 2009; Strong, 2009בכל מקרה,
תוצאות המחקרים אינם חד משמעיים .כמה מחקרים טוענים כי
התכניות המדוברות משפרות את ידע המורים ,הישגי התלמידים,
שביעות רצון המורים והשמירה על המורים בתפקידם (Darling-
97

& Hammond, 1999; Fletcher, Strong, & Villar, 2008; Smith
 )Ingersoll, 2004אך לא קיימת הסכמה בנוגע לאמצעי התמיכה
המתאימים ביותר למורים העירוניים העובדים בבתי הספר העירוניים
הקשים לאיוש .ניתוח זה בוחן את הניסיון של ארבעה מורים חדשים שקיבלו
תכניות תמיכה שונות בשנת הלימודים הראשונה שלהם.
מאמר זה ידגים כיצד תכנית כניסה לתפקיד מקיפה יכולה לעודד
מוטיבציה בקרב המורים החדשים ושמירה עליהם במקצוע.

רקע
חוויותיהם של מורים חדשים נבחנו על ידי חוקרים במשך עשרות שנים כאשר
לרוב התמקדו על האתגרים איתם מתמודדים המורים החדשים ,והתמיכה
שהם מקבלים .המחקר של  )0923( Wallerעל עולם הלימוד הציג את
האתרים של מורים חדשים וציין במיוחד את המאבק שלהם לשמור על
סמכות בכיתה .המחבר  )0981( Veenmanניתח את הבעיות של מורים חדשים
בכיתה ,הציג שמונה אתגרים מרכזיים העומדים מול המורים החדשים והציג
את "הלם המציאות" שהתייחס לשינוי התפיסות של המורה המתחיל
והסתגלותו למציאות הפרקטית של הלימוד.
מחקר זה עודכן לאחרונה על ידי המחברים )2114( Johnson et al
שהביט על החוויות של מורים במהלך שנת הלימודים הראשונה
שלהם וגילה כי הבעיות איתם צריכים להתמודד המורים דומות
לבעיות שהופיעו לפני  21שנים:
(א) משכורת נמוכה;
(ב) קושי לערב תלמידים בשיעור;
(ג) קושי בשמירה על סמכות בכיתה;
בנוסף ,המחברים מצאו בעיות נוספות :לימוד של תלמידים לא
מוכנים ,לימוד תלמידים שאנגלית אינה שפת אימם ,לימוד תלמידים
מתרבויות

שונות,

תכנון

שיעורים

במטרה

לעמוד

בסטנדרטים

והתמודדות עם סטנדרטים ואחריותיות (לקיחת אחריות).
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המחברים  )3111( Smith and Ingersollהשתמשו לאחרונה בסקר בתי הספר
והצוות  0999-3111בכדי לבחון את השפעות התמיכה על השמירה על מורים
מתחילים .הממצאים של מחברים אלה היו כי תכניות כניסה לתפקיד
מקיפות יותר הינן בעלות השפעה חיובית על השמירה על מורים .אך
עדיין ,מחקרים עדכניים יותר הציגו תמיכה מועטה ,או שלא תמכו
בכלל ,בתכניות כניסה לתפקיד מקיפות והשפעותיהן על המורים
( .)Isenberg et al., 2009ממצאים אלה הובילו לצורך לערוך חקירה
מקיפה של תכניות אלה והשלכותיהן (.)Strong, 2009

מסגרת העבודה התיאורטית
התיאוריה של החוויה האופטימלית באה תחת שימוש בכדי לתאר את החוויה
הפסיכולוגית והמוטיבציונית של מקצוענים במגוון תחומים שונים ומתארת
כיצד המקצוענים משיגים "זרימה" המאופיינת על ידי היספגות מלאה
ומוטיבציה פנימית לפעילות מהנה ,במקרה שלנו -לימוד ( Csikszentmihalyi,
 .)1990תיאוריה זו תבוא לידי שימוש בכדי לבדוק כיצד רמות שונות של
תמיכה ואתגר משפיעות על ההתפתחות של מורים חדשים ועל השמירה
עליהם בתפקיד בבתי הספר ובמקצוע.

לפי  ,Csikszentmihalyiקיימים כשני מרכיבים חשובים
הנחוצים לחוויה האופטימלית;
ראשית כל ,האדם חייב לחוות איזון דינמי של אתגר ברמה גבוהה ומיומנות
גבוהה ( .)Moneta & Csikszentmihalyi, 1996האדם צפוי לפעול באופן
האופטימלי כשהוא פוגש באתגר ועונה לו ברמה גבוהה של מיומנות,
זאת בזמן שהוא נהנה מרמה ראויה של תמיכה במיומנות זו .מעבר
לחוויה האופטימלית ,קיימים שלושה ערוצים אחרים של חוויה המבוססים על
דינמיות זו :חרדה ,שביעות רצון ואפתיות ( ; ,Csikszentmihalyi, 1990תרשים
.)0כשהאתגר חזק מהכישורים ,מופיעה חרדה .כשהמיומנות חזקה מהאתגר,
האדם מרגיש רגיעה או שביעות רצון .מצב של מיומנות נמוכה ואתגר ברמה
נמוכה מוביל לאפתיות .איזון זה בין האתגר והמיומנות הוא עדין אך עם
תמיכה ראויה ,אפשרי לשמור על המוטיבציה של המורים החדשים
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ולשפרה .כל אחד ממצבים אלה והתאמתם למסגרת העבודה שלנו ייחקר
במאמר זה .מעבר לאיזון בין התמיכה והאתגר ,מורה חדש חייב לקבל תמיכה
ספציפית

דרך

משוב

עקבי

ומדויק

בכדי

לחוות

חוויה

אופטימלית

( .)Csikszentmihalyi, 1990משוב עקבי ומדויק יכול להגיע במגוון צורות
(תצפית ,רפלקציה עם עמיתים ,ניתוח עבודת התלמידים) ועשוי להיות בעל
השפעה רבה על מוטיבציית המורה החדש ושמירתו בתפקיד .בעוד שמורים
עשויים להגיע עם רמות שונות של מיומנות ,תכנית הכניסה לתפקיד
תפקידה לפתח את הפרקטיקה של המורים החדשים ולהביא אותו
לרמת מיומנות יעילה .מחקר זה יבחן שילוב של היבטים חשובים אלה
ויספק מסגרת עבודה מרתקת לבחינת החוויה של מורים חדשים תחת
תכניות כניסה לתפקיד שונות.

תרשים  .0תחושת האתגר ,תמיכה ופעולה

מאמר זה מתבסס על סקר ומידע מראיונות של  05מורים אפרו-אמריקאים
חדשים בהקשר לתמיכה ולבעיות שהם חווים בשנת הלימודים הראשונה
שלהם בבתי ספר עירוניים ,מגוונים מבחינת גזע ומבחינת שפה בקליפורניה.
מעבר לבחינת ההשפעות של תכניות כניסה לתפקיד מקיפות על המורים
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החדשים ,מחקר זה שם לו למטרה להרחיב את הרעיונות המוקדמים בהקשר
לחוויה של מורים חדשים אפרו-אמריקאים .קודם למחקר ארוך הטווח שנערך
באוניברסיטת קליפורניה ,כמעט ולא היו מחקרים שחקרו את החוויות של
מורים אפרו-אמריקאים חדשים בבתי ספר עירוניים בעלי אוכלוסיית מיעוטים
רבה .מאמר זה הוא אחד מכמה מאמרים בודדים שהתבססו על אותו
מחקר של אוניברסיטת קליפורניה העוזר להבין את החוויות של מורים
אלה בכניסתם למקצוע ההוראה .מחקר זה בוחן את ההשפעות של
תכניות הכניסה לתפקיד המקיפות על מחנכים עירוניים ולכן
אוכלוסיית

המחקר

הייתה

מורים

אפרו-אמריקאים

מבתי

ספר

עירוניים .הדרך בה המדגם הספציפי הזה השפיע על התוצאות תיחקר
במסגרת הדיון שנערוך.
המדגם שלנו התחיל כשתי קבוצות של מורים שעמדו לפני הכניסה לשני בתי
ספר שונים .קודם לפיתוח ארבעת המקרים ,חקרתי את הנתונים הכמותניים
של כל  05המורים החדשים שנאספו דרך סקר בן  15סעיפים ,אותו המורים
מילאו במהלך שנת הלימודים הראשונה או השנייה שלהם .את הסקר נתנו
לקבוצה שלמה של מורים חדשים בסוף השנה הראשונה או השנייה שלהם.
התמיכה הוערכה על ידי תכיפות האתגרים והרמה של האתגרים בעיני
המורים .התכיפות וערך התמיכה סוכמו יחדיו בכדי ליצור אמת מידה מורכבת
של התמיכה ,והתכיפות והאינטנסיביות של האתגר סוכמו יחדיו ויצרו אמת
מידה מורכבת של האתגר .הנתונים האיכותניים העשירו את אמות המידה
הללו ונבעו מראיונות שערנו עם המורים החדשים בשנה בה נכנסו ללמד
בבתי הספר .המורים החדשים רואיינו שלוש פעמים (סתיו ,חורף ,אביב)
במשך  15-91דקות על חוויית הלימוד שלהם .לפני הניתוח ,פיתחנו מילות קוד
עבור "תמיכה" :מחלקה ,עמיתים ,תכנית הכשרה לפני כניסה לתפקיד,
הנהלה ,מחוז ,מנטור ,ועבור "אתגר" -תרבות בית הספרית ,קהילה ,כיתה,
אינטראקציות עם תלמידים ,לחץ של המורים ,הכשרה לפני כניסה לתפקיד.
מילות הקוד מכל התמלילים נספרו ונותחו ובאו תחת שימוש בשילוב עם
התוצאות המורכבות הכמותניות בכדי ליצור את "התוצאה הכוללת עבור
התמיכה והאתגר" ובכדי לסווג את המורים לאחת מבין ארבעת הקטגוריות
הבאות :אתגר

גבוה\תמיכה רבה,

אתגר

גבוה\תמיכה נמוכה,

אתגר

נמוך\תמיכה רבה ואתגר נמוך\תמיכה נמוכה .ארבעה מורים חדשים
שהתאימו בברור לכל אחד מסיווגים אלה נבחרו ובהם התמקדנו במחקר (ראו
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טבלה  0ותרשים  .)3ההשערה הייתה כי מורים אלה יחוו את הדינמיקות של
תיאוריית החוויה האופטימלית.
טבלה .0תוצאות דינמיות של המורים לפי הנתונים האיכותניים
והכמותניים

תרשים  .2תחושת של האתגר ,תמיכה בפעולה וחוויות
המורים

לאחר זיהוי ארבעת המורים ,כתבתי תזכירי מקרה מקיפים בהתבסס על
תמלילי הראיונות שנערכו עימם וזיהיתי נושאים בולטים הקשורים לאופי
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התמיכה ולדינמיקת האתגר .ניתוח זה חשף אינטראקציות בין גורמים
משפיעים ,כולל מערכות יחסים בין:
(א) החוויה של המורים החדשים של התמיכה מההנהלה ,עמיתים
והקהילות הבית ספריות והמוטיבציה שלהם לשפר את פרקטיקת
הלימוד;
(ב) החוויה של האתגר של המורים החדשים והתמיכה בשנתיים
הראשונות של הלימוד והרצון שלהם להישאר בבית הספר ובעולם
ההוראה.
לשם הניתוח השתמשתי בשיטות השוואה קבועות ויחד עם מטריצות ביססתי
השוואות בין כל תחום של תמיכה ואתגר ומגוון ההשלכות על המוטיבציה
וההישארות בתפקיד ( .)Bogdan & Biklen, 1998; Strauss & Corbin,1990

תוצאות
המורים היו כולם מורים לא מנוסים שעבדו בסביבה עירונית קשה לאיוש .אם
כן ,מקרה בוחן זה הוא הדגמה דינמית על ההשפעה של התמיכה
והאתגר על מוטיבציית ומחויבות המורים .החלקים הבאים יבחנו כיצד
הדינמיקה של האתגר והתמיכה משפיעה על המוטיבציה והמחויבות של
המורים החדשים.

תמיכה נמוכה \ אתגר נמוך
" אף אחד לא באמת תומך בך כמורה .אתה צריך לתמוך בעצמך משום
שכולם יכסו את עצמם לפני שיתמכו בך .לא משנה כמה אתה צודק ,לא
משנה כמה המצב מצביע לטובתך ,הם יכסו את עצמם קודם כל " (טנישה,
מורה שנה ראשונה )

תמיכה
במהלך שנת הלימודים הראשונה שלה ,טנישה נכנסה לבית הספר סיינס
מגנט .למרות שהיא הייתה מרוצה מהסביבה המקצועית והתומכת
לכאורה בבית הספר ,התמיכה הוגבלה מאוד בשל חוסר במשוב דרך
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תצפיות ואתגר רציני -תמיכה בתלמידים שלא החזיקו בכישורים
הדרושים לכניסה לקולג' .באמצע השנה ,הפגישות המיוחדות למורים
החדשים בוטלו ותחושותיה כלפי עמיתיה השתנו" -כולם רק רוצים לעשות
את המשימות שלהם ובמידה ואני שואלת משהו ,הם נותנים לי תחושה שאני
פולשת לחייהם" .טנישה לא ראתה באור חיובי את תכנית ההתפתחות
המקצועית שהוצעה על ידי בית הספר והמחוז וזאת משום שהיא התמקדה על
הערכות מצטברות ולא על פיתוח הכישורים שלה כמורה.

אתגר
טנישה הזכירה ללא הרף את חוסר התמיכה בתלמידים האפרו-אמריקאים
ובתלמידים אחרים שלא למדו במסלול לקולג' .למרות שמשאבי בית הספר
הסתיימו לפני סיום שנת הלימודים היא למדה "להסתדר עם מה שיש"
ומיקדה את תשומת הלב על הכנסת מגייסי בתי הספר המקצועיים
( )vocational schoolלכיתתה עבור התלמידים ה"מנותקים יותר" .אך עדיין,
האתגר הגדול ביותר שלה לא הגיע מכיוון התלמידים אלא מכיוון ההורים
שערערו על הדירוג שלה ועל מערכת המשמעת ומכיוון ההנהלה שלא תמכה
בהחלטותיה הקשורות להתנהגות התלמידים והערכתם .תחושת הבידוד,
חוסר התמיכה מצד ההנהלה ועימותים בין התלמידים אפיינו את דבריה.

מערכות יחסים עם המורים האחרים
במהלך שנת הלימוד הראשונה של טנישה היא קיבלה שבחים רבים
מהתלמידים ,הורים וההנהלה .שרר דיסוננס גבוה בין היחס שקיבלה
מההנהלה לבין המציאות שלה כמורה שנה ראשונה .טנישה תיארה מצבים
שבהם קיבלה מחמאות ומייד לאחר מכן לא זכתה לתמיכה מההנהלה .גם
עמיתיה לא תמכו בה ,מה שהוביל לחוסר רצון שלה לשתף איתם פעולה.
היא ציינה כי היא ניסתה ליצור תכנית הערכה עבור המחלקה שלה אך
כשלה משום שחצי מעמיתיה לא נכחו בפגישה .יתרה מכך ,עמיתיה כמעט
ולא הגיעו לפגי שות מחלקה אחרות ולא נתנו לה הזדמנות לפתח את בסיס
הידע או הפדגוגיה שלה .בסופה של השנה הראשונה ,התייאשה לגמרי
מחיפוש תמיכה אצל עמיתיה ופנתה לספרות מקצועית .יחסים מתוחים אלה
הובילו את טניה להתמודד ולהימנע משיתוף פעולה לצורך למידה מקצועית.
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תמיכה מצד ההנהלה
לצד עימותיה עם עמיתיה לעבודה ,טנישה התעמתה גם עם ההנהלה
כשהכשילה תלמידים בסוף הסמסטר הראשון .טנישה טענה כי ההנהלה
העדיפה לעמוד לצד הורים לולא לצדה .ההנהלה דרשה מטנישה לשלוח
מכתב בכתב יד הכולל הסברים על מערכת הדירוג שלה .טנישה התבקשה
גם על ידי המנהל לקבל עבודה שתלמיד הגיש לאחר מועד ההגשה .כשהיא
נשאלה על תמיכה מצד ההנהלה בסקר שערכנו ,טנישה דירגה את התמיכה
שקיבלה כ 3-מ.01-

מוטיבציה והישארות בתפקיד
הקונפליקטים בין המורים ,הורים וההנהלה הובילו את טנישה להאמין כי בית
הספר לא מנוהל באופן אפקטיבי משום שהמורים לא רוצים להתמודד עם
עימותים בין ההורים וההנהלה ופשוט וויתרו ו"לא אכפת להם" .למרות
שטנישה לא התמודדה מול אתגרים רבים ביחס למורים אחרים במקרי הבוחן
שלנו ,חוסר התמיכה גרם לה לעזוב את בית הספר בשל חוסר האכפתיות
מהתלמידים.

תמיכה גבוהה \ אתגר גבוה
" ישנן תקופות קשות ,תקופות שאתה רוצה לעזוב ,אבל מה תעשה במצב זה?
אני? אני אוהב אתגרים .חלקנו רצו לעזוב אך בשל התמיכה שקיבלנו לא
עשינו זאת" (ג'יימי ,מורה שנה ראשונה).
ציטוט זה מדגים את רמת האתגר והתמיכה הגבוהה שג'יימי חווה בשנת
הלימודים הראשונה שלו .הקטעים הבאים יתארו את חוויותיו וידגישו את
התמיכה שקיבל מעמיתיו ומצד ההנהלה.

תמיכה
ג' יימי לימד בשנתו הראשונה בבית ספר חטיבת ביניים שנמצא ליד ביתו והוא
הזכיר ללא הרף את חשיבות המגורים באותה הקהילה בה גרים תלמידיו .הוא
חש שבית הספר התאים לו מאוד והתרשם מאוד מהתמיכה הרבה במורים
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החדשים שבית הספר העניק .התמיכה בו כללה פגישות מחלקה ,שיתוף
פעולה לא פורמאלי עם עמיתים ,התבוננויות ומשוב מהמנהל ,הדרכה ,אימוץ,
סמינרים למורים חדשים ,תכנית אוריינטציה ותכנית התפתחות מקצועית.
ג'יימי האמין כי עמיתיו ראו בו מקצוען ושמחו לקבל אותו לקהילתם .הוא
דירוג את התמיכה שקיבל כ 8-מ.01-

אתגר
יחד עם רמת התמיכה הגבוהה ,ג'יימי חווה מספר אתגרים .כיתות של 21-23
תלמידים המגיעים ממוצא שונה ,בעלי חוויות הגירה שונות ושפות אם שונות
הובילו אותו להלם .הוא התקשה להפוך את השיעורים לאקטיביים בשל מגוון
הרמות הרחב בכיתה ולא הצליח להתמודד מול קווי המנחה הדרושים על ידי
המחוז.
למרות התמיכה הרבה שקיבל ,ג' יימי חש לחץ רב שהוביל אותו לחדר מיון עם
כאבי גב חזקים .הרופא נדהם לשמוע שהוא מורה ולא עובד בנייה .ג'יימי
אמר" -לא הבנתי כמה אני משקיע עד שהלך לי הגב .אז הרגשתי שאני חייב
לקחת צעד לאחור כדי לשרוד" .מכל  37הסעיפים בסקר האתגרים ,ג'יימי
חווה את כל האתגרים חוץ משלושה .האתגר החזק והתכוף ביותר היה
תחושת תשישות ,ניהול כיתה ,מוטיבציה נמוכה של התלמידים ועומס כבד.
הוא חווה את התחושות הללו באופן תכוף מאוד ובעצמה גבוהה מאוד 9 ,מ-
.01

תמיכה מצד ההנהלה
ג'יימי קיבל תמיכה מההנהלה בשנת הלימוד הראשונה שלו (דירג אותה כ7-
מ .)01-למרות מגבלות הזמן ,המנהל שלו שוחח רבות עם הצוות ,מורים
והתלמידים .הוא היה נגיש מאוד ותמך מאוד במורים החדשים .לאחר שסיפק
לג' יימי תכנית אוריינטציה חדשה וצירף אותו לתכנית אקדמיה למורים
חדשים ,המנהל המשיך להעניק לו משאבים וביצע מאמצים רבים לשוחח עם
המורים החדשים.
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לאחר שנתו הראשונה ,ג' יימי חזר לבית הספר שלו מלא במוטיבציה לשפר
את יכולת הלימוד שלו-
" אני באמת מנסה להבין את תהליך הלמידה ויודע שיש לי הרבה לאן לצמוח
בעולם ההוראה .ביצעתי טעויות ,אני הראשון שיודה בכך.

אבל למדתי

שתמיד אפשר להשתפר ולטעות זה בסדר "

תמיכה נמוכה \ אתגר גבוה
" אני מרגישה כאילו אם אני לא אנסה לעשות עבודה טובה יותר ולא אהיה
מורה אדירה באמת ,הרי שאני לא צריכה לעבוד בעבודה הזאת .אני מרגישה
שאני יודע ת יותר מדי ושהידע הזה מוביל אותי להבין שאני לא יודעת מספיק"
(נווה ,מורה שנה ראשונה)
נווה לא קיבלה תמיכה והתמודדה מול אתגרים ברמה גבוהה בשנת הלימוד
הראשונה שלה .בעוד שהיא זכתה לתמיכה מבוססת שיתוף פעולה ,היא
הזכירה שוב ושוב את חוסר ההתאמה שלה עם עמיתיה לעבודה .היא גם
הצביעה על כך היא התמיכה שביקשה עבור ניהול הכיתה והמשמעת לא
התקבלה מעולם.

תמיכה
נווה נכנסה לבית ספר צ'ארטר קטן למחלקת המתמטיקה .היא לימדה שלוש
פעמים בשבוע במהלך תקופת ההכנה שלה והצטרפה למורים לגיאומטריה
במשך יומיים נוספים .היא ראתה את החוויה הזאת כ"עוזרת מאוד"
ההתפתחות המקצועית שבית הספר וארגון הצ'ארטר הציעו התמקדה בתכנון
המתמטיקה אך היא הייתה זקוקה בעיקר לסיוע בניהול כיתה וטכניקות
משמעת .היא הצביעה על כך שקיבלה שני סוגי תמיכה בלבד (מ08-
אפשריים) -זמן תכנון משותף עם מורים אחרים ותזכירים למורה.

117

אתגר
הלחץ של השנה הראשונה הופיע רבות בראיונות של נהווה .באמצע השנה,
היא הגיעה לנקודת השפל .היא חשה שהיא "מכריחה" את התלמידים שלה
ללמוד משהו שהם לא נהנו ממנו .היא חשבה אהבה וכבוד לתלמידים אך בו
בזמן ,הרגישה ש"הם לא רוצים להיות תלמידים ולא יודעים להתמיד" .ללא
עזרה נוספת בניהול הכיתה מלבד זו שקיבלה באוניברסיטה ,נווה הפכה
לנוקשה יותר והרגישה כמו "אוכפת" .היא חוותה את כל סוגי האתגרים33 ,
מהם באופן אינטנסיבי ו\או תכוף .האתגר הגדול ביותר שלה היה התנגדות
התלמידים לתרבות האקדמאית ,תחושת תשישות ,מוטיבציה נמוכה של
תלמידים ,בעיות עם תלמידים אינדיבידואלים ,משכורת נמוכה וקבוצת הייעוץ
שלה.
למרות שמחלקת המתמטיקה של נווה המשיכה להיפגש באופן קבוע
לפעילויות תכנון ,היא עדיין חשבה שהיא לא מקבלת תמיכה בניהול הכיתה:
" אין לנו באמת זמן לחשוב על האסטרטגיות שיגרמו לילדים להקשיב .העצה
היחידה שאני מקבלת היא לזרוק תלמידים מהכיתה" .דרך התנהלות זו
הפריעה לנווה ובנוסף ,היא ציינה כי הופעל עליה לחץ רב מצד הצוות לטפל
בנושאים הללו ללא הכנסת ההנהלה לעניינים.

מערכות יחסים עם עמיתים
בכדי לטפל בבעיותיה בניהול הכיתה והחוויה הכללית של תמיכה נמוכה,
נווה פנתה ליצירת מערכות יחסים עם עמיתיה .מצד שני ,היא התלוננה על
כך שאין לה הרבה מאפיינים משותפים עם עמיתיה ,במיוחד במונחי הרקע
המשותף.

תמיכה מצד ההנהלה
נווה ציינה כי ההנהלה כמעט ולא עזרה לה .המנהל שלה הציע לה "להירגע
ולא לנסות לשפר הכל כל הזמן" בגלל שנתה הראשונה בתפקיד .היא חשה
כי התצפיות מצד האחראים עליה לא עזרו משום שלא היה להם רקע
במתמטיקה.
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באמצע השנה נווה חשבה לעזוב את בית הספר משום שחשה צורך בתמיכה
רבה יותר .היא רצתה לקבל משוב רב יותר ולקבל סיוע מצד מנטור
למתמטיקה .במהלך הזמן אתגר ניהול הכיתה הפך חמור יותר והשפיע על
המוטיבציה שלה ללמד .בסתיו היא הצהירה" -ישנם ימים רבים שאני פשוט
לא רוצה לצאת מהמיטה ולהגיע לבית הספר...בחיים לא אוכל להמשיך ככה
חמש שנים ...זה נראה כמו נצח" .ההחלטה הסופית של נווה לעזוב את בית
הספר הייתה מבוססת על הצורך בתמיכה וכמו כן על תחושת אי יציבות
כללית בבית הספר .בנקודת האמצע של השנה 3 ,מ 1-המורים למתמטיקה
עזבו את בית הספר "בשל חוסר התמיכה" .בסופו של דבר ,היא עזבה גם את
בית הספר ,לימדה שנה נוספת בבית ספר אחר ועזבה את עולם ההוראה.

תמיכה רבה \ אתגר נמוך
"חשתי ברת מזל להיות בבית הספר הזה .זה היה שווה הכל -הלילות בהם
הלכתי לישון מאוחר ,הטרחה שביצירת קשרים חדשים ...אהבתי את הצוות
ואת הילדים...עדיין לא חוויתי חוויה שלילית " (קרי ,מורה שנה ראשונה)
במהלך שנת הלימוד הראשונה של קרי ,היא קיבלה תמיכה מצד עמיתיה
וההנהלה דרך שיתוף פעולה ומשוב כנה .כשקרי נכנסה לבית הספר ,היא
השתמשה במשאבים שונים בכדי ליצור קשרים בבית הספר ולהיכנס
ל"עמדה" שהייתה מתאימה לה .היא עבדה בבית ספר צ'ארטר קטן עם כמה
מחבריה לתואר וטענה כי הדבר הוביל ל"הבדל עצום".

תמיכה
לפני שנת הלימודים קרי הצטרפה עם מורים אחרים לתכנית אוריינטציה
שכללה שבועיים של התפתחות מקצועית ,שיתוף פעולה ובניית קהילה.
במהלך שנת הלימודים ,היא נהנתה מכמה פגישות לא פורמאליות עם
המנהל שדן איתה ביעדיה ,תכנית הלימודים ,תכנית ההתקדמות ,ימי שחרור
מהלימודים לצורך עבודה צמודה עם המורה לאנגלית ,ימי פיתוח צוות ,מספר
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תצפיות ומשובים ,הדרכה ,שיתופי פעולה שבועיים וכמה קשרים לא
פורמאליים עם פרופסורים מתכנית הלימודים שלה.

אתגר
רוב האתגר של קרי נבע מנושאי ניהול זמן ועומס עבודה כבד .היא חוותה כ-
 03אתגרים שונים אך לא חוותה אף אחד מהם בעוצמה גבוהה או בתכיפות
גבוהה.

תמיכת ההנהלה
קרי העריכה רבות את המנהל שלה ותיארה אותו כ"אדם כריזמטי ואנרגטי
מאוד שעוזר לך לחזור לראות את הדברים דרך ההשקפה הנכונה .קרי חשה
כי התמיכה שקיבלה מהמנהל עזרה לה לתפקד באופן יעיל .במהלך הזמן
מערכת היחסים עם צוות ההנהלה הבכיר הפכה קרובה יותר והביקורת
שקיבלה תמיד הייתה קונסטרוקטיבית.

מערכות יחסים עם עמיתים
קרי הזכירה באופן תכוף את ההיבטים החיוביים של מערכת היחסים שלה
עם עמיתיה למקצוע .בדומה לטנישה ,גם היא פנתה רבות לעמיתיה בחודשי
הלימוד הראשונים אך קיבלה משוב חיובי הרבה יותר" .הרגשתי חלק בלתי
נפרד מהצוות למרות שהייתי חדשה ולא ידעתי דבר .פשוט הקשבתי למה
שיש להם לומר" .אפילו בתחילת השנה ,כשהבעתי דעה כמו "אני לא חושבת
שזאת הדרך ללמד ילדים אנגלית ,וברור שטעיתי במבט לאחור ,הם קיבלו
דעתי באופן מכובד".

מוטיבציה והישארות בתפקיד
קרי הכירה בכך ששיתוף הפעולה והכבוד שקיבלה מעמיתיה העניקו לה
דחיפה רצינית בלימוד ובסופה של השנה הראשונה היא כבר הייתה קצרת
רוח להתחיל את השנה הבאה .היא עדיין הייתה מלאת תשוקה להוראה
וחשבה על מסלולי התקדמות שונים בעולם זה.

111

דיון
החוויות השונות של המורים מדגישות את השפעות התמיכה בשלב
הכניסה לתפקיד על המוטיבציה ,דרך ההתנהלות וההישארות
בתפקיד של המורים החדשים.
הנתונים מצביעים על כך כי תמיכה בעת הכניסה לתפקיד משפיעה
חיובית על ההישארות של המורה במערכת ועל ההתפתחות שלו
בסביבה העירונית.

הדינמיקה

של

התמיכה

והאתגר

ביצירת

מחויבות

ומוטיבציה
התמיכה ניתנה במגוון צורות ,כולל הדרכה ,התפתחות מקצועית ,שיתוף
פעולה ,משוב בונה דרך פגישות עם עמיתים והנהלה ודרך תצפיות ומשוב
ממורים מנוסים .ג'יימי וקרי נהנו ממערכות מקיפה של כניסה לתפקיד שתמכו
בהתפתחותם כמורים ובשיתוף פעולה עם המורים האחרים .התמיכה שלהם
הגיעה במגוון צורות והוערכה על ידם באופן רב משום שהיא ענתה על
צרכיהם -לצמוח כמקצוענים .בניגוד לכך ,טנישה ונווה לא קיבלו תמיכה רבה
וגם התמיכה המועטת שכן התקבלה לא התאימה לצורך שלהן לצמוח
בתפקיד .מקרים אלה מוכיחים שתכנית מקיפה לכניסה לתפקיד מסייעת
למורים ל התמודד מול קשיים ומעניקה להם מוטיבציה להמשיך ולחפש
תמיכה בכדי להשתפר באופן תמידי .ללא תמיכה ,המורים מתקשים
להתמודד עם אתגרים ,מתוסכלים ממערכות היחסים שלהם עם עמיתיהם
ועם ההנהלה ונכנסים אפילו להלם ,כמו נווה ,כשהבעיות הרבות מובילות
אותם לפעול באופן שלא מרגיש טבעי ,אופטימי או אכפתי.
הדיכוטומיה של )0991( Csikszentmihalyi and Csikszentmihalyi
עבור ארבעת מקרי הבוחן שלנו מצביעה על כך שלשימוש בתיאוריית
הזרימה כמנגנון לחקירת חוויות הקריירה המוקדמות (תרשים  )3יש
יתרונות .האיזון הנתפס בין התמיכה והאתגר קשור באופן רב
למוטיבציית ומחויבות המורה.
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תרשים  .3חוויית האתגר ,תמיכה בפעולה ,חוויית המורה
וההישארות בתפקיד.

לדוגמא ,למרות שג'יימי חווה קשיים הוא זכה לתמיכה רבה מצד עמיתיו
וההנהלה והתמלא שוב במוטיבציה .קרי הייתה מלאת מוטיבציה והמשיכה
להביע דעותיה ולצמוח כמורה .היא התעניינה בהזדמנויות שונות לפיתוח
מנהיגות ונשארה מחויבת למקצוע ,לבית הספר ולקהילה.
הדינמיקה המוצגת בתיאוריית החוויה האופטימלית הקשורה לתחושת
האפתיה והחרדה גם הופיעה במקרי הבוחן שלנו ומאשרת את הסברה כי
תמיכה נמוכה ואתגר נמוך מובילים למוטיבציה נמוכה .במקרה זה ,טנישה לא
קיבלה הדרכה ,לא שיתפה פעולה עם אחרים ולא נהנתה מרשת קשרים עם
מורים חדשים .במהלך הזמן היא חשה כי היא לא מסוגלת לצמוח יותר
ואיבדה את המוטיבציה ללמד .חוסר התמיכה והאופי האינדיבידואליסטי של
בית הספר הובילה לאפתיה ,תחושה המשויכת עם תמיכה נמוכה ואתגר
נמוך.
נווה סבלה מתמיכה עלובה בשנתה הראשונה .מעט התמיכה שהיא כן
קיבלה לא ענתה על צרכיה ולא עודדה אותה להמשיך לפתח את כישוריה
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ולפתח מחויבות למקצוע .במקום זאת ,היא חוותה חרדה רבה ועברה לבית
ספר אחר בכדי לקבל תמיכה רבה יותר .נסיבות דומות בבית הספר הבא
הובילו אותה לעזוב את המקצוע (טבלה .)3

טבלה  .2המרכיבים הבסיסיים של חוויית המורים

החשיבות של רשת חברתית תומכת המאזינה למורה החדש
עמיתים :מקבלים את המורה החדש כסוכן לרפורמה בית ספרית
במסגרת ארבעת המקרים שלנו ,התגלו כמה הבדלים עמוקים
במערכות היחסים של המורים החדשים עם עמיתיהם .שיתוף
הפעולה ,כשהיה נוכח ,היווה כלי חשוב לשיפור פרקטיקת ההוראה
של המורים הללו .התמיכה מצד העמיתים ללימוד חשובה מאוד עבור
המורה החדש (.)Hall, Johnson, & Bowman, 1995; Luft & Cox, 2001
למעשה ,מורים צפויים יותר להישאר במחוז כשהם חשים מקושרים לקהילת
הלמידה המקומית ,כשמערכות היחסים הבין אישיות הן באיכות גבוהה
ומבוססות על כבוד ואמון ( .)Wong & Asquith, 2002מחקרים מצביעים על
כך שבתי ספר צריכים להתמקד על פיתוח מבנים בית ספריים
המקדמים קהילות חליפין בין מורים וותיקים וחדשים וזאת במקום
התמקדות רק על עניין ההדרכה (.)Wong, 2004
ממצאים אלה תומכים בממצאי מחקרים אחרים המצביעים על כך כי מורים
חדשים צפויים יותר להישאר בתפקיד ובבית הספר כשהם עובדים
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בתרבות מקצועית אינטגרטיבית המקדמת אינטרקציה תכופה והדדית
בין חברי הצוות בעלי ניסיון שונה (.)Kardos & Johnson, 2007

כניסה לתפקיד בגישת "עשה זאת בעצמך" ואקלים הכניסה
לתפקיד
נווה חשה כי שיתוף הפעולה עם עמיתיה למקצוע עוזר מאוד אך התמיכה
שלהם לא הצליחה לגרום לה לנהל את הכיתה כראוי .היא החלה לפקפק
ביכולתה להצליח עם התלמידים וקיבלה עידוד מההנהלה לחפש עזרה כדרך
הישרדות .ג'יי מי הוזמן לפגישות לא פורמאליות עם עמיתים וותיקים שעזרו לו
להתמודד עם בעיות דומות .גישת העשה זאת בעצמך לא הובילה לצמיחה
המקצועית של נווה .המורים החדשים לא צפויים לדעת מה הם צריכים או
להבין מהן האפשרויות העומדות מולן .הנתונים מצביעים על כך כי תמיכה
מקיפה בעת הכניסה לתפקיד מאפשרת למורים החדשים למקד מאמציהם
על פיתוח כישורים ולא על התרפסות מול מורים אחרים בבקשת עזרה.
תרבות בית הספר גם היא אחראית על צמיחת המורים .קרי וטנישה אתגרו
את עמיתיהן אך פגשו בתגובות שונות .טנישה זכתה להתעלמות וקרי חוותה
תגובה מכובדת ותומכת .דרך מערכות יחסים חזקות הנבנות בקהילת המורים,
המורה מסוגל למצוא דרכים להתפתחות אישית ומקצועית בתפקיד.

תפקיד ההנהלה בתמיכה במורה החדש :בניית אקלים של
סיוע בכניסה לתפקיד
המקרים שבחנו הצביעו על שונות גבוהה בתמיכה במורים החדשים
מצד ההנהלה .ג'יימי חש כי המנהל ים היו זמינים וקשובים מאוד לצרכים של
המורים החדשים .נווה ציינה כי ההנהלה כלל לא עזרה לה לשרוד מנטאלית
והמנהל שלה לא העניק לה תמיכה בונה ולא אפשר לה להתפתח מקצועית.
היא גם לא זכתה לקואצ'ינג של מאמן מתמטיקה בכיר.
המידע מצביע על התפקיד החשוב של המנהלים בהתפתחות תחושת
הרצון להתפתח מקצועית של המורים החדשים .קרי וטנישה חוו עימותים
עם ההנהלה אך בעוד שקרי זכתה לביקורת בשל חוסר התקשורת שלה
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בנוגע למצב מסוים ,היא עדיין זכתה לכבוד רב .תכנית ההערכה שלה
וההחלטה להכשיל תלמידים זכו לתמיכה והמצב הוביל במהרה להבנה טובה
יותר של דרישות ההנהלה .טנישה זכתה להתעלמות מצרכיה מצד ההנהלה
ועמיתיה למקצוע .בנוסף ,ההנהלה גם לא עמדה מאחוריה מול הורים זועמים
שערערו על החלטותיה להכשיל את ילדיהם .כך ,הסמכות שלה נפגעה
קשות ועמדתה כמקצוענית עורערה .הקול שלה כמורה חדשה הושתק על ידי
חוסר תמיכה.

ת מיכה ממוקדת בבתי ספר עירוניים בעלי אחוז מיעוטים
גבוה
קיימים סוגים שונים של תכניות כניסה לתפקיד עבור מורים חדשים.
תכנית כללית לכניסה לתפקיד עשויה הייתה למנוע את ההלם שנווה נכנסה
אליו בשנתה הראשונה ,אך מתן סיוע ספציפי בניהול הכיתה והתנגדות
התלמידים לתרבות הא קדמאית יכול שהיו מסייעים לענות על צרכיה באופן
ספציפי יותר .נווה לא זכתה לתמיכה ממוקדת בקשיים שחוותה בכיתה .חובה
על פקולטות ומנהלים להכיר בקשיים הללו ולהעניק להם מענה .קשיים
קריטיים נוספים הם עימותים בין התלמידים על רקע גזעי או תרבותי,
לימוד שונה עבור תלמידים ממוצא שונה ,מוטיבציה נמוכה של
תלמידים ,קצב התקדמות בחומר ,לשון והתנגדות תלמידים לתרבות
האקדמאית .ללא תמיכה נוספת וספציפית בבעיות אלה ,המורים
החדשים יתמקדו בהישרדות ולא בצמיחה מקצועית.

תכנית כניסה לתפקיד מקיפה למורים ממוצא אתני שונה
המורים שהשתתפו במחקר זה היו כולם ממוצא אתני לא לבן .בעוד שמחקר
זה לא בחן את האתגרים הייחודיים של מורים חדשים ממוצאות
אתניים שונים ספציפית ,חשוב לציין כי מחקרים אחרים כן עשו זאת
( Achinstein & Ogawa, 2011; Achinstein & Aguirre, 2008; Foster,
 )1997וגילו כי מורים אלה מתמודדים עם כמה אתגרים נוספים
ספציפיים כמורים חדשים כמו תפיסתם כמודל חיקוי ,סוכני שינוי
ועוד.
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בנוסף ,מורים אלה עשויים להתבסס על "ההון הרב תרבותי ההולך ונבנה
שלהם" בכדי להתמודד מול קשיים המעצבים את חוויית הלימוד ( Achinstein
 .)& Ogawa, 2011; Achinstein & Aguirre, 2008מחברים אלה הצביעו על
המחויבות העמוקה שמורים אלה מביאים לכיתה ועל האמונה הרבה שלהם
בתלמידים .מחקרים על תכניות הכניסה לתפקיד ומחקרים על ההוראה
באופן כללי צריכים לבחון באופן עמוק יותר את הממצאים הללו בכדי
לחשוף מאפיינים נוספים של מורים לא לבנים.

מסקנה
ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות של תכניות כניסה לתפקיד
מקיפות עבור מורים חדשים ,את התפקיד של העמיתים וההנהלה
בתמיכה במורים החדשים ואת הצורך בתמיכה ספציפית בצרכים של
מורים חדשים העובדים בבתי ספר עירוניים בעלי אחוז מיעוטים גבוה.
תמיכה שכזאת תעניק למורים תחושת אחריות הדרושה לפיתוח
מוטיבציה להתפתחות מקצועית ומחויבות לבית הספר.
המחקר חשף את החשיבות של תכנית כניסה לתפקיד מקיפה ויכולתה
להעניק מענה כללי וממוקד לצרכי המורים .פרישה של מורה בשנתו
הראשונה מהתפקיד לא נראית לכאורה כהפסד גדול עבור בית הספר אך
בפועל ,מדובר במורה שכבר החל להכיר את בית הספר ,את התלמידים,
ההורים ,העמיתים ,תכנית הלימודים והפרקטיקה .כל אובדן של מורה
חדש מוביל לעלויות החלפה כבדות .הממצאים מוכיחים שתכנית
מקיפה לכניסה לתפקיד מונעים מונעות עזיבה של מורים.
חובה גם להכיר בצרכים הספציפיים של המורים החדשים .תכניות
הכניסה לתפקיד חייבות להתמקד על תמיכה מקיפה הכוללת
מערכות יחסים חזקות עם עמיתים למקצוע וההנהלה וכמו כן
להתמקד בהתפתחות מקצועית העונה על הצרכים הספציפיים של
המורים .תכנית שכזאת תוביל לבניית מוטיבציה לצמיחה מקצועית בקרב
המורים החדשים ולהוביל להישארות של מורים רבים יותר בבית הספר בפרט
ובעולם ההוראה בכלל.
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מקור הנתונים:
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מדינות הOECD-
הכוון והגמשה

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 של המסלולים המסורתיים.
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,
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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 מדינ ות 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:
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בינלאומי
ניתוח איכותי
ללמוד כיצד (לא) להפוך למורה :ניתוח איכותי
של נושא הכניסה להוראה

המאמר מדווח על  02חקרי מקרה של מתכשרים להוראה ,בהם
נבחנה השאלה כיצד ההתנסויות במהלך העבודה המעשית משפיעות
על החלטות הבוגרים להמשיך בהוראה.
במחקר נבדקה השאלה כיצד משפיעות ההתנסויות המעשיות על ההנעה של
המתכשרים להגיע להחלטה על כניסה למקצוע ההוראה? המסגרות העיוניות
שהמחקר נסמך עליהן הן המחקר על חשיבת מורים והמסורת הפרשנית
בסוציולוגיה .לאור זאת ,ההיעשות למורה נתפשת כ:


תהליך

מתמשך

של

התפתחות

מקצועית,

הנובעת

מהאינטראקציה החברתית המשמעותית בין המתכשר לבין
הסביבה המקצועית שלו (.)Kelchtermans, 2007


בתהליך ההתנסות המתכשרים אינם פועלים כמשתתפים
פסיביים ,אלא כסוכנים פעילים המפרשים את התנסויותיהם,
דנים בהן ולומדים מהן ( Kelchtermans,& Ballet, 2002,
 .) Beauchamp & Thomas,2009ויש לכך ,לדעת החוקרים ,תפקיד
בהתגבשות ובקבלת ההחלטה אם להיכנס למקצוע או לנטוש אותו.

המושג המרכזי במחקר הוא :הבנה עצמית ( self-understanding
 ,(Kelchtermans, 2009ההבנה העצמית היא דינמית ומתייחסת
להבנה של אדם את עצמו וגם לברור ההתנסויות שלו והשפעתן עליו.
למושג חמישה מרכיבים:
( )0דימוי עצמי -מרכיב תיאורי המתייחס לדרך בה מורים מאפיינים עצמם
כמורים;
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( )3הערכה ( )esteemעצמית -מרכיב הערכתי המתייחס להערכה של
המורה את ההוראה הממשית שלו כולל משוב מאחרים;
( )2תפיסת תפקיד -מרכיב נורמטיבי המשקף את ההבנה של מה שצריך
לעשות כדי לחוש שהתפקוד המקצועי נכון;
( )1מוטיבציה לתפקיד – מתייחס להנעות שגורמות לאנשים לבחור להיות
מורים ,להישאר במקצוע או לוותר עליו .מרכיב זה מהווה את נקודת המוצא
של המחקר הנוכחי;
( )5פרספקטיבה עתידית – חושפת את הציפיות של המורה לגבי עתידו
בהוראה ומראה כיצד גם מצב של זמניות( )temporalityחודר להבנת העצמי:
הפעולות של האדם בהווה מושפעות מהתנסויות משמעותיות בעבר
ומהציפיות לעתיד.

גורמים המש פיעים על תפיסות והחלטות של מתכשרים

א) בסיפורים של מורים ומתכשרים על ההתנסויות שלהם בהוראה או
בהכשרה מועלים תמיד אירועים ייחודיים ,שלבים או אנשים אשר -
במבט לאחור  -הובילו לשינוי או ארגון מחודש של מסגרות הפרשנות
האישיות שלהם .בין האירועים הנ"ל ניתן לציין את תקופת ההתנסות
המעשית כתקופה שמתרחשות בה התנסויות חברתיות רבות השפעה
בכיוונים אלה (.)Smagorinsky et al., 2004

ב) העימות בין ההבנה העצמית המקצועית והתיאוריה החינוכית כפי
שנידונו

והתפתחו

בתקופת

ההכשרה

מצד

אחד

וההיחשפות

למורכבויות של המציאות ההוראתית מצד שני מוביל לעיתים קרובות
למתחים ,לספקות ולשינויים במסגרות הפרשנות האישית" .הלם
המעשה" שמתכשרים מדווחים עליו נובע ממה שקורה בכיתה ומתהליך
החיברות בבית הספר כארגון ( .)Kelchtermans,& Ballet, 2002יש להם
אמונות על הוראה טובה ועל התנאים הרצויים להשגתה ,יש להם גם
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אינטרסים מקצועיים המובילים אותם לפעולות היוצרות תנאים אלה או
משקמות אותם כשהם נעלמים.

במאמר מוצגים בפירוט שלושה חקרי-מקרה המייצגים תהליכים שונים
שעלו מסיפורי הנחקרים:
 )0מעבר מהנעה נמוכה להנעה גבוהה;
 )3מעבר מהנעה גבוהה ולא ממוקדת להנעה גבוהה וממוקדת במקצוע;
 )2מעבר מהנעה גבוהה להנעה נמוכה.

ממצאי המחקר :הגורמים שהשפיעו על הבחירה במקצוע
ההוראה

א) תהליך ההתפתחות המקצועית – לתהליך זה של אישור עצמי
כמה פנים:
 )0תחושת מסוגלות הנובעת מהישגים בהוראה שעיקרה היכולת
המקצועית או יכולת ההשפעה על תלמידים ,שהם המהווים את
הסטנדרט (הנותן לגיטימציה) שלאורו שופטים המורים את העשייה
המקצועית שלהם וחשים סיפוק ממנה;
 )Simons & Kelchtermans, 2008) ,2008 ,Kelchtermans Ballet & ); .)3הכרה
חברתית ,מצד אחרים משמעותיים .בעיקר נמצאה חשובה ההכרה מצד
המורים החונכים/המאמנים שהם ,לדעת המתכשרים במחקר ,בעלי תפקיד
פדגוגי וחינוכי חיובי ומכאן השפעתם על תחושת האישור העצמי של
המתכשרים;
 )2איומים על תחושת היכולת המקצועית הנובעים מכך ש0ו 2 -לעיל
הם תהליכים "שבירים" וצריך שיחזרו ויקרו .הם גם מהווים פוטנציאל
לאיומים הנזכרים ובהם :התנסות בכישלון אישי כתוצאה מפער בין תפישת
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התפקיד לבין הערכת הביצוע שלו ,עמידה בפני ביקורת של האחרים
המשמעותיים .התכחשות ליכולותיהם המקצועיות גרמו לחוסר בטחון
ולספקות בקרב הנחקרים.
ב) היחסים החברתיים-מקצועיים בבית הספר – השאיפה
להכרה מקצועית של המתכשרים להוראה ,מראה שההתפתחות של ההבנה
העצמית המקצועית שלהם כוללת את ההבנה של משמעות האינטראקציות
החברתיות שבהן הם מעורבים:
 .)0יחסים חברתיים-מקצועיים חיוביים עם החונכים דווחו כתנאי חיוני
להוראה .דובר על יחסים ידידותיים ואכפתיים שאישרו שוב ושוב את
יכולותיהם ,וקידמו את בטחונם העצמי ואת גישתם החיובית למקצוע ההוראה.
יחסים אלה יכלו גם להיות מקור למתח ולדכדוך כאשר התערבויות החונכים
לא תאמו את צרכי הסטודנטים או את הבנתם מהי הוראה טובה;
 )3יחסים חברתיים-מקצועיים עם ובין חברי הצוות  -החונכים נתפשים
ע" י

המתכשרים

כמייצגים

של

התרבות

הארגונית

הבית-ספרית

( )Kelchtermans, 2006שהיא תוצאה של אינטראקציות יומיומיות בין חברי
הצוות ,על ההנחות ,הנורמות והערכים הבסיסיים שלה .תחושת פער בין
תפישת תפקיד אישית לבין הנורמות והערכים המקובלים בבית הספר מציבה
אתגר בפני ההנעה של המתכשרים .תחושת העמיתות הקיימת בבית הספר
מושפעת מתחושת הקבלה שהמתכשרים חווים ,גם אם מדובר בשהות זמנית
בו .העדר תחושת קשר עם עמיתים העלה תחושות של התפכחות (מאשליות)
ושל אכזבה ונוצר איום על ההנעה לעסוק בהוראה.

סיכום
הניתוח הפרשני של השינויים בהנעה של הנחקרים לעסוק בהוראה הראה
שתהליכי הלמידה וההתפתחות שמתכשרים מעורבים בהם משפיעים
גם על היווצרות סימני שאלה מוסריים ,רגשות והתייחסויות לנושאים
של כוח והשפעה ( .)Kelchtermans, 2009המצב שבו תחושת האישיות
שלהם כמורים עמדה בסיכון או בסימן שאלה ,התגלה כגורם
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המשפיע ביותר על ההנעה ועל השינויים בה בתהליכי בחינת הכניסה
למקצוע ,ההתמדה בו או הנשירה ממנו.
למרות שהיבטים מקצועיים של המקצוע כמו הבנת תחום הדעת ,שליטה
בדרכי הוראה וכדו' הם העומדים בחזית העניין של מתכשרים להוראה,
הסתבר שהם הפכו לפחות בולטים בהשוואה למאמץ של ההתמודדות עם
היבטים נורמטיביים ,רגשיים וחברתיים שלה.

ההשתמעויות החשובות להכשרת מורים:
 )0על מורי המורים לשאוף לסייע למתכשרים לפתח דימויים
מציאותיים על המקצוע ועל עצמם כמורים ,זאת ע"י שיבוצם
בהתנסות מעשית תקפה המשקפת את המקצוע כפי שהוא;
 )3יכולת הבנה והתמודדות עם היבטים רגשיים וחברתיים של
ההוראה צריכים לעמוד על סדר היום של תוכניות ההכשרה
ומתכנניהן ( .)Pinnegar, 2005על מורי המורים להתייחס גם לאתגרים
החברתיים והרגשיים האינטנסיביים הקשורים להתכשרות למקצוע;
 )2על תוכניות ההתנסות המעשית לתת מקום מרכזי להזדמנויות
לשיתוף ,לאיתגור ולדיון של המתכשרים בהתנסויות אלה .ראוי
לאתגר את המתכשרים להיות מודעים לדרכים שבהם תחושת עצמם
כמורים (מוטיבציה ,תפיסת תפקיד ,הערכה עצמית וכו' כנ"ל) מעוצבת
על ידי ההקשרים והקשרים שבהם הם מעורבים במסגרות ההתנסות
המעשית ( )Rodgers & Scott, 2008ולחשוב על כך בחשיבה רפלקטיבית.
השימוש במושג ה"הבנה העצמית" של המתכשרים כמסגרת עיונית
מאפשר להעלות ולבקר מתחים העולים מתוך אמונותיהם העמוקות,
הידע והמטרות ותנאי העבודה במוסדות החינוך השונים שהם נתקלים
בהם במהלך ההכשרה וגם במהלך ההתמחות .)Kelchtermans, 2010

126

ביבליוגרפיה

Ballet, K., & Kelchtermans, (2008). Workload and willingness to change:
Disentangling the experience of intensified working conditions, Journal of
.Curriculum Studies, 40, 47-67
Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teaching identity: an
overview of issues in the literature and implications for teacher education,
.Cambridge Journal of Education, 39, 175-189
Kelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as
.workplace conditions: A review, Zeitschrift fur Padagogik, 52, 220-237
Kelchtermans, G. (2007). Professional commitment beyond contract:
Teachers' self-understanding, vulnerability and reflection, in: J. Butcher &
L. McDonald (Eds.), Making a difference: Challenges for teachers, teaching
.and teacher education, Rotterdam: Sense Publishers, 35-53
Kelchtermans, G. ( 2009). Who I am in how I teach is the message: Selfunderstading, vulnerability and reflection, Teachers and Teaching: Theory
.and Practice, 15, 257-272
Kelchtermans, G. (2010). Narratives and biography in teacher education in:
E. Baker et al., (Eds.), International Encyclopedia of Education (3rd ed.),
.Amsterdam: Elsevier
Kelchtermans, G. & Ballet, K., (2002). The micropolitics of teacher
induction: A narrative-biographical study on teacher socialization, Teaching
.and Teacher Education, 18, 105-120
Pinnegar, S. (2005). Identity development, moral authority and the teacher
educator, in: G.F. Hoban (Ed.), The missing links in teacher education
design: Developing a multi-linked conceptual framework, Dordrecht:
.Springer, 259-279
Rodgers, C.R., & Scott, K.H. (2008). The development of the personal self
and professional identity in learning to teach, in: M. Cochran-Smith, S. et
al., (Eds.) Handbook of research on teacher education: Enduring questions
.in changing contexts (3rd ed.) New York: Routledge, 732-755
Simons, M., & Kelchtermans, G. (2008). Teacher professionalism in Flemish
policy on teacher education: A critical analysis of the decree on teacher
education in Belgium, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14,
.283-294
Smagorinsky, P., et al., (2004). Tensions in learning to teach:
Accommodation and the development of a teaching identity, Journal of
Teacher Education, 55, 8-24
127

מקור הנתונים:
המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת
ופורסם בפורטל מס"ע:
Available at:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=4959
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ארה"ב
התנסויות מהשטח
התנסויות של מורי שנה ראשונה :האם הן
שונות לגבי מורים שהוכשרו במסלולים
מסורתיים לעומת מסלולים חלופיים?
פיתוח מסלולי הכשרה חלופיים החל עוד בשנות ה 81 -של המאה הקודמת
במעט מקומות והתרחב ביותר .כיום ההערכה בארה"ב היא שכשליש
מהמורים החדשים הם בוגרי מסלולים חלופיים.
מסלולים מסורתיים וחלופיים  -מסלולים חלופיים להכשרת מורים עשויים
להיות שונים אלה מאלה במונחים של דרישות סיום ,אחריות העל התוכנית,
משך ואינטנסיביות .באופן כללי משתתפים בתוכניות אלה חסרי תואר ראשון,
בעלי תואר ראשון ו/או לומדים לתואר שני .רובם מלמדים תוך כדי לימודים.
המחקר המתואר במאמר זה התייחס לשאלות :מי הם המצטרפים למסלולים
החלופיים( ,?)Humphrey & Wechsler, 2007מה המוטיבציה לכך( & Chin
 ?)Young, 2007ובמה שונות התנסויות ההוראה בשנה הראשונה של בוגרי
הכשרה חלופית מאלה של בוגרי תוכניות מסורתיות ( Suell & Piotrowski,
 ?)2007המחקרים הנ"ל סיפקו רק מידע מוצק מועט בשאלות הללו.
תוכניות לקליטת מורים מתחילים – התוכניות הקיימות לקליטת מורים
מתחילים אינן מתוכננות למתן חינוך ( )educationנוסף אלא תמיכה ,הדרכה
והכוונה במהלך השנה הראשונה ,אף שהן עשויות להיות שונות זו מזו .כל
התוכניות כוללות סוג כזה או אחר של חונכות ,כשרוב החונכים מאמינים
שעליהם לתת תמיכה רגשית וטכנית בעיקר(  .)Wang & Odell, 2002מחקרים
מצביעים על חשיבות הקשר בין הפעלת חונכות לבין הקטנת שיעור
התחלופה הנשירה של מורים בבתי הספר .עוד נמצא שמורים שהשתתפו
בפעילויות קליטה שונות נטו פחות לנשירה .החשיבות של מתן גיוון
בפעילויות הקליטה בנוסף לחונכות של אחד-על –אחד שנמצאה כחשובה,
צריכה לעורר את מודעות בתי הספר לעניין זה( .) Johnson, 2004אחת
התוצאות החשובות של חונכות היא חיזוק חושת המסוגלות של המורה
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המתחיל ,כשהשנים הראשונות הן קריטיות בעניין זה( Shaughnessy, 2004,
.)Hayes, 2006

מסלולים חלופיים ותוכניות קליטה – הצורך בתמיכה בשנה הראשונה
חשוב לבוגרי מסלולים חלופיים ומסורתיים כאחד .מחקר זה ביקש לאסוף
מידע מקבוצת מורים מתחילים ביחס לשאלות על ההתנסות בשנה הראשונה
כדי לזהות אם קיימים הבדלים בצורכי התמיכה בין בוגרי שני סוגי
המסלולים.
מה נמצא במחקר? – ממצאי הסקר מראים שיש יותר דמיון משוני בין
מורי שנה א' בשני סוגי ההכשרה – המסורתית או החלופית.
למשל :אחוז המורים שדווחו על הסכמה/הסכמה רבה ביחס לשיפור
כשירויותיהם ע"י החונכות:
מסורתי(

הכשירות

חלופי ((N=20

(N=63
התמודדות עם לחץ בעבודה

78

דרישות

מקצועיות 78

התמודדות

עם

011
91

במונחים של זמן
ניהול בעיות משמעת בכיתה

79

91

הבנת תחום הדעת (ה)S.M.-

80

31

מאגר של אסטרטגיות הוראה

79

85

שיתוף פעולה עם מורים אחרים

87

95

תכנון שיעורים

73

75

תקשורת עם הורים

80

81

תקשורת עם הנהלה

75

75

הערכת עבודות תלמידים

71

91

רפלקציה על ההוראה

87

95
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תפיסת ההתנסויות ע"י המורים המתחילים -

גם בארבע מערכות

השאלות שבי קשו מהמורים לדרג את ההתנסויות השונות שלהם במהלך
השנה הראשונה לא נמצאו הבדלים כנ"ל .למשל:
( )0השוואה בין ההתנסויות בפועל לבין הציפיות מהן -רוב הנחקרים ,משני
סוגי המסלולים ,הצביעו על כך שההתנסויות התאימו לציפיות;
( )3שיעור הזמן שעמד לרשותם לבצע מגוון של פעילויות הוראה (תכנון
שיעור ,מתן ציונים ,סיוע לתלמידים בודדים והוראה בכיתה) – רוב הנחקרים,
משני סוגי המסלולים ,הצביעו על כך שהיה להם די זמן להוראה בכיתה.
רק מחצית דווחו על זמן מספיק לתכנון ,לציינון ולסיוע לבודדים.
( )1-2דירוג

התחושה לגבי התמיכה מהמנהלים ויכולת ההשפעה של

המתחילים על קבלת החלטות בבית הספר – גם בכך לא נמצאו הבדלים בין
בוגרי שני הסוגי המסלולים.
תפיסות של הוראה כקריירה  -רוב גדול של הנחקרים ,משני סוגי
המסלולים ,הביעו שביעות רצון מבחירתם בהוראה כקריירה .המורים לא
הצביעו על כוונות לעזוב את ההוראה למען קריירה אחרת .רוב המורים ,משני
סוגי המסלולים ,גם אמרו שהסיכוי שיפרשו בתום  5שנים אינו גבוה או לא
סביר בכלל.
השפעה על תחושת מסוגלות – לא נמצאה משמעות לסוג ההכשרה לגבי
תחושת המסוגלות.
עם זאת ,נמצאו הבדלים ,אמנם ללא מובהקות סטטיסטית ,בין שתי
הקבוצות( במגבלה של ההבדל במספרי העונים) -

למשל ,נראה

שבוגרי המסלולים החלופיים הרוויחו יותר ברוב התחומים ,אם כי לא בצורה
סטטיסטית מובהקת ,

מהחונכות והקליטה מאשר בוגרי המסלולים

המסורתיים .עם זאת הם דיווחו על צורך פחות בתמיכה בהבנת תחום הדעת
שהם מלמדים .ככלל מורי המסלולים החלופיים הם בעלי יכולת טובה
מבחינת הידע הדיסציפלינרי שכן הם בעלי תואר ראשון או מקביל לו בתחום.
יש גם הבדלים מועטים ברמת שביעות הרצון מהתמיכה ועוד.
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סיכום  -תוצאות המחקר מספקות מידע ביחס להתנסויות של מורים
מתחילים ,ההכשרה שלהם לקראת ההתנסויות הללו וההשפעה של
תוכניות הקליטה שנתנו להם.
ניתן להכליל מן הממצאים ולומר שהכשרת מורים ותוכניות קליטה
צריכות לקחת בחשבון את הצרכים הייחודיים של בוגרי מסלולים
חלופיים לאור ההתנסויות הקודמות שלהם וציפיותיהם .ברור שמערכות
תמיכה טובות והשפעה שיש למורים בתהליכי קבלת החלטות בבית הספר
חשובות לבוגרים אלה ,במיוחד במונחים של תחושת מסוגלות כמורים
ושביעות רצון אישית מההוראה.
תחושת מסוגלות של מורים ושביעות רצון מההוראה כקריירה הם שני
מרכיבים חשובים להתמדה בתחום .ככל שיותר בוגר מסלולים
חלופיים נכנסים להוראה יש צורך בשיקולי דעת רציניים ביחס
לצרכיהם הייחודיים בתהליך ההכשרה ובשנת ההוראה הראשונה.
ניתן לעשות זאת תוך שיתוף בין תוכניות הקליטה הניתנות לבוגרים
"המסורתיים" לבין – "החלופיים" .מאמץ שיתופי זה יקודם באמצעות
מחקר נוסף על דרכי התמיכה המתאימות לכל אחת מן האוכלוסיות.
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בריטניה
התנסויות מהשטח
הקשבה לקולם של מורים מתחילים
רקע
מורים מתחילים והרישות החברתי שלהם– המעבר מההכשרה
להוראה בפועל היא תהליך הדורש תמיכה ,השתלבות במקום
העבודה ופיתוח הבנה של הסביבה החדשה (.)Tickle,2000
למורים המתחילים זוהי תקופה חשובה של הצבת ציפיות לטווח ארוך וגיבוש
הזהות המקצועית .בשלב זה הם פגיעים למדי והקריירה שלהם אינה יכולה
להתפתח בתרבות בית-ספרית שלילית ( .)Day et al., 2006מחקר זה בדק
את אופי הרשתות החברתיות והקשרים שמורים יוצרים בתקופת
ההכשרה להוראה ובשנות העבודה הראשונות שלהם מנקודת מבטם
האישית .העניין המעשי והמחקרי ברשתות וביצירתן הולך וגדל
(.) Castells, 2000,Veugelers & O'Hair, 2005
המחקרים

בתחום

עוסקים

במבנים

יעילים

של

רשתות

( )Hargreaves,2003,2004ובפרקטיקות יעילות של רישות ברמות ארגוניות
ובין-ארגוניות (  .)Bell et al., 2006, McLaughlin, et al., 2008נקודת המבט
האישית ,האגוצנטרית ,על תהליכי הרישות הדינאמיים נחקרה הרבה
פחות ,ומחקר זה תורם לזווית ראייה זו.
השאלה הנחקרת היתה" :אילו מהנושאים שמורים מדברים עליהם
פועלים כגורמים מקדמים או מעכבים יצירה והשתתפות ברשתות
חברתיות בבית הספר?"
המעבר למקום עבודה חדש – ניתן למצוא במחקר כמה זוויות ראייה על
השתלבות מורים מתחילים בבית הספר:
תמיכה והעדר תמיכה  -התמונה המתקבלת על היקלטות מורים
במהלך שנות העבודה הראשונות היא של תמיכה לשיפור תחושת
המסוגלות של המתחילים ובו בזמן  -של פגיעה בתחושה זו ( Day et
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 .)al., 2007תמונה מעורבת זו תועדה במחקר ,במיוחד בהקשר לתפקודם של
מורים חונכים ( )Rajuan, et al., 2007, Remington-Smith, 2007ובהקשר של
המשא והמתן המתקיים בדבר גבולות וקשרים בינם לבין המורים המתחילים
(.)Barnett, 2008
זווית ראיה חברתית-תרבותית ( )Wenger ,1998זווית ראייה זו רואה
בהצטרפות המתחילים לקהיליית המעשה הבית-ספרית הזדמנות
להתנסות בנורמות התרבותיות ובציפיות של הקהילה לקראת עבודה
משותפת להשגת מטרות משותפות ( .)Laker et al., 2008בהקשר זה
קיימים מחקרים המצביעים על קשר בין יחסים חלשים וזמניים
בקהיליות המעשה לבין הכנסת שינויים והתפתחות מקצועית ואישית
של המשתתפים בהן (Fox et , Lawrence, 2007,Granovetter, 1973
.)al., 2006
למידה במקום העבודה – היבט זה ,ההולך ומתפתח במחקר ,לוקח
בחשבון את הסיפורים הביוגראפיים האישיים על מעבר של מתחילים
לתרבויות חברתיות וארגוניות קיימות ואת מאפייניהם והשפעותיהם
).)Evans et al., 2006

המחקר
אוכלוסיית המחקר כללה מורים מתחילים בשלוש שנות העבודה
הראשונות ( 00– 8מורים) .כלי המחקר היו ראיונות ושאלונים וכלי לניתוח
רשתות /מפות שבאמצעותו תיארו הנחקרים את ערוצי התקשורת שלהם עם
אנשים ,קבוצות ומקורות/משאבים .בנוסף שלושה מהמורים עברו ראיונות
בשיטה של  .stimulated recall interviewהמאמר מתאר שלושה חקרי
מקרה אלה.
מסגרת הניתוח של הממצאים שעלו מנתוני המפות הייתה כלהלן:
תת-שאלות המחקר

מסגרת הקידוד

מה מקדם את הרישות החברתי של

נגישות*  /אפשרות לקשרים

מורים מתחילים?

135

תת-שאלות המחקר

מסגרת הקידוד

מה מעכב רישות חברתי של מורים

מגבלות* על יצירת קשרים

מתחילים?
מה גורם להעדר קשרים?

העדר קשרים (מצביע על "חורים"
מבניים פוטנציאליים או מגבלות
אחרות)()Burt,2001

מה מאפיין את המורים המתחילים
בפעילות ליצירת קשרים חברתיים/
רישות חברתי?

התנהגות פרואקטיבית ,פיקוח מודע
()Nardi et al., 2000

מה עובר בין מורים מתחילים לבין

איזה ידע ו/או הבנות עוברים? אילו

אחרים?

חומרים עוברים פיסית?

מי מוערך ומדוע?

הערך של הקשרים ,תחושות
לגביהם?()Fox et al., 2006
קשרים חיצוניים מעבר לבית הספר
קשרים קודמים בהם נעשה שימוש

מהי ההשפעה של עבודה ברשת

זהות נוספה כשנמצא שמורים רבים

חברתית בית ספרית על המורים?

דברו על שימוש בקשריהם לקבלת
משוב על הדימוי העצמי והערך
שלהם.

מסגרת ניתוח זו התבססה על מרכיבי עבודה קודמים ברשתות חברתית כפי
שהוערכו על ידי מורים ועל נושאים חדשים שעלו מהנתונים.
*נותחו בתת-קטגוריות :פיסי ,מבני ,תרבותי ,יחסי ואישי.

הממצאים
א) החשיבות של קשרי עמיתים בתוך בית הספר – קשרים שיש בהם
אמון ,הבנה הדדית ואחריות קולקטיבית נמצאו חשובים יותר מאשר
פעולה משותפת .נמצא שהקשר עם עמיתים מוערכים עשוי להמשיך ולהיות
משמעותי עם יש הזדמנויות לקיימו בבית הספר ומחוצה לו .מיהם העמיתים
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המוערכים בעיני המורים? האם הם בעלי תפקידים דומים או האם כל מורה
אחר המעורר אמון וכבוד ויש לו דעות דומות על הוראה נתפש כעמית שניתן
ליצור עם קשרים? חילוקי הדעות מסבירים גם את קיומם של קשרים חוץ בית-
ספריים שעלו בכל שלושה חקרי המקרה.
ממצא מפתיע היה העושר של הרשתות החברתיות שתיארו הנחקרים
והמקום המרכזי שניתן לקשרים חיצוניים .השימוש שנעשה בגורמים
החיצוניים היה לקבלת תמיכה רגשית וגם לעצות ,למקורות ולהשראה
מקצועית (.)Fox & Wilson, 2008
ב) רישות חברתי מודע -היוזמה בהתקשרות עם אחרים כדי לפעול
ביעילות ולאור רעיונות ואמונות שיש למורים המתחילים מראה
מחויבות אמיתית למקצוע ההוראה .הדבר מצביע על יצירת מודעות
ליצירת קישורים חברתיים ועל כישורים לכך :יצירה ,ארגון וניהול והפעלה
(.)Nardi et al., 2000
ג) השתמעויות לקליטת מורים מתחילים – הקשבה לקולם של מורים
המדברים על התנסויותיהם במסגרות אותנטיות עשויה לספק
למערכת התמיכה במורה המתחיל בבית הספר ומחוץ לו הזדמנות
לרפלקציה על מה שמורים מתחילים מעריכים ביותר ,כמו גם על מה
שקיים ומה שחסר (ראה הפנייה לקשרים מחוץ לבית הספר) .חשוב שבתי
הספר יכירו ברצון של מורים מתחלים ליצור קשרים עם מורים רבים,
גם מחוץ להקשר המידי של עבודתם .המורים המתחילים מביעים גם צורך
של השתייכות ועל בית הספר להבהיר להם מה מצופה מהם כדי שאכן
יתקבלו כשייכים לבית הספר ,לשכתב הגיל או למחלקה בה הם מלמדים.
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בינלאומי
התנסויות מהשטח
חונכות למורים מתחילים :מה שאנו יודעים
ומה שאיננו יודעים

מאז שנות ה ,81-מוכרת החונכות הבית ספרית כבעלת תפקיד חשוב
הן בתקופת ההכשרה ,והן במהלך הכניסה להוראה ולאורך שנות
ההוראה הראשונות.
המאמר סוקר מחקרים שונים במטה לברר מה ידוע ומה  -לא על
חונכות למורים מתחילים .הסקירה ,הכוללת  071פריטים (מתוך 981
שנסקרו) שהיו בהם ממצאי מחקרים אמפיריים על חונכות למורים מתחילים
המאופיינת ב"שיטתיות" ו"נרטיביות".

הגדרת החונכות במאמר -חונכות מוגדרת במאמר כתמיכה אישית
"אחד על אחד" :מורה מתחיל או מורה פחות מנוסה נתמך ע"י מורה
מנוסה ,ומטרתה לסייע בפיתוח המומחיות של המונחה ולאפשר לו
כניסה טובה לתרבות המקצועית של ההוראה והשתלבות בהקשר
העבודה הייחודי.
הסקירה עוסקת במורים בשלוש שנות ההוראה הראשונות .ככלל
נמצא שעשויות להיות לחונכות מטרות מגוונות ודרכי עבודה שונות
להשגתן והיא עשויה להתקיים בשלבים שונים של ההתפתחות
המקצועית של המונחה.

בסיס הידע על חונכות למורים מתחילים – מחקרים מקיפים על חונכות
למורים מתחילים החלו רק בשנות ה ) Little,1990(91-ולמרות מיעוטם היחסי
נוסף חומר מחקרי חשוב בנושא .מה נלמד מהסקירה שלפנינו?
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א .רווחים פוטנציאליים של חונכות
למורים המתחילים  -חונכות היא הצורה החשובה והיעילה ביותר של
תמיכה בהתפתחות המקצועית של מורים מתחילים .בין היתר היא
מפחיתה את תחושת הבידוד ,מגבירה ביטחון והערכה-עצמית,
מצמיחה מקצועית ומשפרת רפלקציה אישית ויכולות לפתרון בעיות
( .(McIntyre & Hagger,1996חונכות מספקת תמיכה רגשית ופסיכולוגית,
מאפשרת להתגבר על התנסויות קשות ומגבירה את תחושת הסיפוק
מהעבודה (  .)Bullough,2005, Lindgern,2005,Marable & Raimondi,2007בכך
שהיא מסייעת בפיתוח יכולות של ניהול כיתה ומשמעת ,ניהול זמן
והתמודדות עם עומס עבודה עשויה החונכת לתרום לצמצום הנשירה
מהמקצוע (.)Malderez et al,.2117
אולם העדויות על השפעת החונכות על התפתחות מקצועית של
מתחילים עדיין מוגבלות בגלל קשיים לחקור את השטח ולנוכח הקושי
להבחין בין השפעות בו-זמניות של גורמים שונים.

לחונכים – החונכות עשויה להשפיע על ההתפתחות האישית
והמקצועית של המורים החונכים עצמם (.)Hagger & McIntyre, 2006
המחקרים מצביעים על שיפור תהליכי הלמידה שלהם מתוך רפלקציה
עצמית וביקורתית על ההוראה (למשלAbell et al., 1995, Simpson et ( ,
 ,al., 2007ועל הזדמנויות לשוחח עם אחרים ,עמיתים לחונכות ,מנחי סדנאות
חונכים ומתמחים ,על הוראה ולמידה באופן כללי ולאור הקשר העבודה
הייחודי שלהם ( .)Hagger & McIntyre, 2006חונכים נמצאו מדברים על
רכישת "רעיונות חדשים" ו"זוויות ראייה חדשות")Davies et al.,1999
) ,על שיפור כישורי תקשורת ועל הרחבת הידע שלהם על צרכי
המורה המתחיל והתפתחות המקצועית ((.Moor, et al., 2005
הצלחת המתמחים מגבירה בקרב החונכים תחושות של הצלחה
וגאווה  ,))Beck & Kosnick, 2000מגבשת את זהותם ומעמדם
המקצועיים ו"מרעננת" את העיסוק במקצוע (.) Moor, et al., 2005
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לבתי ספר ולמערכות חינוך – יש להניח שהרווחים של תהליכי החונכות
למתחילים ולמורי מורים שהו זכרו משפיעים על איכות ההוראה ותורמים לבתי
הספר ולמערכות החינוך ,אך הדיווח המחקרי על כך אינו רב .נמצא
שתוכניות חונכות מסייעות בהפחתת הנשירה של מתחילים וחונכים
מהמערכת ,ותורמות לפיתוח תרבות של התפתחות מקצועית בבתי
הספר(.)Ingersoll & Kralik,2004,Moor et al., 2005

ב .מחירים פוטנציאליים של חונכות למורים מתחילים
לחונכים – לא כל הרווחים הנ"ל אכן מתממשים בפועל .עומס
העבודה הגדול המוטל על החונכים פוגע ביכולתם לקלוט מורים
מתחילים בצורה טובה ( .Lee & Feng,2007,(Maynard, 2000יש חונכים
החשים בדידות ,חוסר ביטחון ,עצבנות ,איום ואף אי-התאמה לנוכח
הצורך להיחשף ולחשוף את עבודתם המקצועית בפני המונחים
(.)Bullough, 2005

למורים המתחילים ולמערכות החינוכיות – ב 05-השנים האחרונות נמצאו
מחקרים לא מועטים שהצביעו על שונות באופי ובאיכות של תהליכי
חונכות ועל עדויות לקיום חונכות לא נכונה ובעלת תוצאות שליליות
על למידת המונחים ומכאן – על בתי הספר בכלל.

ממצאי הסקירה בהקשר זה הם:

 .0חוסר בתמיכה רגשית למונחים בגלל העדר נגישות ואף הוספה של
עומס עבודה על מתכשרים ו/או מתמחים ( Smith & Maclay, 2007 ,(Beck
.& Kosnick, 2000

 .3היעדר הצבת אתגרים למתכשרים בכך שלא ניתנים אוטונומיה
מספקת וחופש להכניס חידושים ( Edwards, 1998 ,Malderez, et al.,2007,
.)Beck & Kosnick, 2000
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 .2תפישת תפקיד החונך רק במונחים של מתן מקום לניסוי וטעייה
ושל רציונליות טכנית ,ניהול כיתה וכדומה( & Lee & Feng, 2007,Franke
 ,)Dahlgren,1996,Wright & Bottery ,1997והחלשת ההיבטים הפדגוגיים
והרפלקטיביים שבחונכות נכונה (.) Sundli,2007,Lindgern,2005

הכשלים הללו נמצאו כ:
 מזרזים נשירת מורים מתחילים מלימודים ומעבודה במקוםלהפחיתה (( -,Hobson et al.,2006פוגעים בהבנה של הפער בין תיאוריה
למעשה ובסיוע להבנת החשיבות של היבטים תיאורטיים בעבודת ההוראה
((.Graham,2006, Hascher,Cocrad, & Moser,2004

 מקדמים אימוץ של נורמות ופרקטיקות קונבנציונאליות ושמרנותבכלל ומעכבים פיתוח וייצוב ידע של גישות מתקדמות וממוקדות
לומד(.)Clarke, & Jarvis-Selinger,2005, Wang & Odell,2002

ג .התנאים לחונכות יעילה

הסקירה מצביעה על גורמים המשפיעים על הצלחת חונכות או
לחילופין על סוגים שונים של תוכניות חונכות בהקשרים מגוונים
המשותפים לקבוצת מחקרים:

.0תמיכה הקשרית – לגורמים הקשריים יש השפעה רבה על הצלחת
החונכות .מדובר ב:
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 מתן יותר משאבי זמן פנוי לחונכים ללימוד התפקיד ולפגישותשיטתיות עם המונחים (,)Bullough,2005

 מתן תגמול כספי הולם ו/או צורות תיגמול אחרות( Simpson et al.,,)2007

 קיומה של סביבה בית ספר פתוחה וחופשית מסטנדרטים מחמיריםלהוראה והמאופיינת בתרבות של קולגיאלית ולמידה(( & Yusko,
,Feiman-Nemser,2008, Whisnant, Elliot & Pynchon,2005

 מעורבות של חונכים בעיצוב ובהערכה של התוכניות ( & Evans)Abbott,1997

 -קיום תוכניות חונכות קוהרנטיות ולא מקוטעות (.)Goodlad, 1990

בחירת חונכים – לא כל המורים הטובים יכולים להיות חונכים טובים ,ולא
כל החונכים הטובים יכולים להיות חונכים לכל המורים המתחילים .על
חונכים להיות:
-

מורים טובים המסוגלים להדגים הוראה מקצועית

ויעילה((,Roehrig et al., 2008
-

מומחים בתחום הדעת שהם מלמדים ובהוראה,

-

נכונים לחשוף את ההוראה ואת שיקולי הדעת שלהם ( Simpson

,)et al., 2007
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-

תומכים ,נגישים ,לא-שיפוטיים ואמינים ,בעלי גישה חיובית

וכישורי האזנה ואמפתיה כמו גם נכונות ויכולת להתעניין בעבודה
ובחיים של המורה המתחיל(,)Rippon et al., 2006

-

בעלי מוכנות להיות חונכים ולגלות מחויבות לתפקיד

זה(.)Lindgern,2005

הקישור בין חונך לבין מונחה צריך להיעשות מתוך שיקול דעת ,על פי
החוזקות והמגבלות של המונחה ולפי יכולתם לקיים קשרי חונך-
מונחה הדדיים טובים .רצוי שיהיה להם תחום דעת משותף ושהחונכים לא
יהיו בתפקיד ניהול בבית הספר.

אסטרטגיות של חונכות – על חונכים לראות במונחים לומדים מבוגרים,
להתחשב בסגנונות הלמידה האישיים שלהם ולהבטיח שאסטרטגיות
החונכות והתמיכה ייענו לצורכי המונחים .זיהוי וחקר תפישות על הוראה,
התכשרות וחונכות צריכות להוות את התכנים הראשוניים של
החונכות(.)Rajuan et al., 2007
המחקרים זיהו גישות ,אסטרטגיות וטקטיקות יעילות לחונכות
בהקשרים שונים ומגוונים:
-

מתן תמיכה רגשית ותחושת קבלה(,)Rippon & Martin, 2006

פינוי זמן לעבודה שיטתית ולשיח בלתי-פורמלי עם
המונחים(,) Johnson et al., 2006

מתן מידה הולמת של אוטונומיה ועידוד לפיתוח סגנונות
ההוראה האישיים של המונחים

(,)Harrison et al., 2006
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קיום תצפיות בשיעורים(של החונכים ושל המונחים) בצירוף
שיחות משוב וחקר משותף של השיעורים (,)Schmidt, 2008

הצבת אתגרים אמיתיים בשילוב תמיכה ,חשיבה ברמה גבוהה
ורפלקציה על הוראה ולמידה בפני המונחים(Feiman-Nemser, 2001
).

הכשרת חונכים – מחקרים רבים ממליצים על קורסים להכשרת
חונכים כדי להבטיח חונכות טובה

( .)Crasborn et al., 2008רצוי שההכשרה:

 תכלול פיתוח והכרה של אסטרטגיות מתוכננות לסיוע לפיתוחזהותם כחונכים(,)Bullough, 2005

 תיעשה בקבוצות תמיכה המאפשרות יציאה מהבדידות ,פיתוח דיוןמשותף על חונכות ופיתוח כשירויות חונכות באמצעות שיחות על
חונכות ועל פדגוגיה (,) Carroll, 2005, Orland, 2001
 תפנה לקריאת מחקרים מתאימים המתייחסים לפעילויות שלחונכים,

 תעזור להבין את הערך והרווחים הפוטנציאליים של דיון בנושאיםפדגוגיים עם המונחים,

 תפתח את כישורי התקשורת הבין אישיים של החונכים ואתיכולותיהם לעודד את המונחים לרפלקציה על פעולותיהם( Crasborn
.)et al., 2008

ד .מה לא ידוע לנו על חונכות?
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הנושאים ,שלדעת הסוקרים ,ניכר בהם חוסר של עדויות מחקריות מבוססות
המופיעים בסקירה:

 .0העלות של החונכות בהשוואה לשיטות תמיכה אחרות למורים
מתחילים;

 .2דרכים להגברת הנכונות של מונחים לקבל הנחיה;

 .3השפעת החונכות בטווח הקצר או הארוך על הלמידה של תלמידי
המונחים והחונכים;

 .4הקשר בין השתתפות בתוכניות חונכות לבין ההתמדה או הנשירה
של החונכים ממקצוע ההוראה;

 .5ההשפעה של השתתפות החונכים בסוגים שונים של הכשרת
חונכים על יעילותם ועל ההתפתחות המקצועית ו/או האישית של
המונחים.

 .6חשיבות ההתאמה או אי-ההסכמה בין מורה חונך לבין מורה
מונחה לגבי אמונותיהם החינוכיות;

 .7תכנון ,הוראה ורפלקציה משותפים לחונך ולמונחה כדרך בעלת
פוטנציאל גדול לאפשר התפתחות מקצועית של המונחה;

 .8הקשר בין אסטרטגיות החונכות השונות הננקטות לבין התוצרים
או הרווחים המושגים בתהליכי החונכות;

 .9שאלת ההפרדה בין הערכה לבין תמיכה בתהליך החונכות ,והקשר
ליכולת ליצור יחס המבוסס על אמון הדדי ולקיחת סיכונים ללא
חשש;
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 .01הרווחים הקיימים בהפעלת חונכות בלתי-פורמלית ( Tracey, et
.)al., 2008

מגבלות המחקרים ומגבלות הסקירה
)0רוב המחקרים מבוססים בעיקר על תפישות וסיפורים של מנחים
ומונחים שנמסרו בראיונות ו/או סקרים ,ורק מיעוטם משווים תוצרים
ממורים המשתתפים בתוכניות חונכות לבין כאלה שאינם משתתפים
בה;
 )3סיפורי משתתפים ובעיקר חונכים ,עם כל חשיבותם ומרכזיותם,
עשויים ללקות בהעדר תוקף ואמינות מסיבות שונות (למשל ,רציה
חברתית) .לאור זאת ראוי לחזק את בסיס הידע הקיים ע"י שימוש רב
יותר במחקר תצפיתי או במחקרים אקספרימנטליים שיש בהם מדגם
גדול יותר ( .)Roehrig et al., 2008, Smith & Ingersoll, 2004

עם זאת המשקל של עדויות מחקריות לגבי מאפיינים אלה ואחרים של
חונכות מחייב מאמצים נוספים כדי לחקור ולתאר אותם בצורה מלאה
יותר .זהו אידיאל שעשוי לתת השראה לקובעי מדיניות ,למורי-מורים
ולמורים החונכים עצמם ומנהלי בתי הספר שלהם.
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בריטניה
התנסויות מהשטח
שינוי קריירה ותכנית לכניסה מהירה לתפקיד:
השקפות המורים על ההתפתחות המקצועית
המוקדמת שלהם

במאמר זה ההתפתחות המקצועית המוקדמת של מורים מבוגרים
שנכנסו לקריירת ההוראה דרך הסבת מקצוע באנגליה תוצג ותיחקר.
נעקוב אחר ההתפתחות של ארבעה אנשים ששינו את מסלול הקריירה
שלהם דרך השימוש במודל של למידה מקצועית המדגיש לימוד וכישורים
מקצועיים .קיימים ממצאים לכך שאלה המקבלים תכנית כניסה
לתפקיד נהנים מכניסה חלקה יותר לעולם הלימוד וזאת למרות ששנת
ההתמחות הראשונה היא מאתגרת ,תובענית ובעלת דרישות ומכילה
רמה גבוהה של מחויבות וקשיחות של המורים לעתיד .גורמים מבוססי
הקשר כמו תמיכת בית הספר והלמידה ממורים מנוסים הינם חיוניים
להתפתחות המקצועית המוקדמת של המורים לעתיד .הממצאים של המחקר
ינותחו בהתייחס למודל וכמו כן למחקרים על התפתחות מורים במסגרת
עבודה של למידה סוציו-תרבותית.

פתיח
מאמר זה מתמקד על התפתחות מוקדם בקריירה של מורים בוגרים
שביצעו שינוי קריירה ונכנסו לעולם הלימוד דרך מסלול שינוי קריירה
באנגליה שנקרא  .)Graduate teacher programme( GTPהמחקר
מתבסס על ההשקפה הסוציו-תרבותית על הלמידה המקצועית של המורים.
בהתבסס על מחקר ניסוי ( )Griffiths 2007שהתמקד בחוויות לפני כניסה
לתפקיד של מורים הלומדים בתכנית ה ,GTP-מחקר זה עקב אחר מורים
מתחילים בשנת הלימוד הראשונה והשלישית שלהם וחקר את חוויות
הקריירה המוקדמות שלהם .המחקר שאל :אילו כישורים וחוויות רלוונטיות
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מורים בוגרים שנכנסו למערכת מביאים למקצוע ההוראה? מהם המאפיינים
של ההתמחות ,כניסה לתפקיד וחוויות הקריירה המוקדמות עבור המורים
המבוגרים-חדשים? מהו האופי של הלמידה וההתפתחות המקצועית בסביבת
בית הספר?

הקשר המחקר :תכנית הGTP-

הכשת מורים בבית הספר היא כיום פרקטיקה מוכרת ברחבי העולם
( ,)Lewin and Stuart 2003למרות שהיא לובשת צורות רבות ( Eraut
 )2000בשל מגוון רחב של סיבות חברתיות ,תרבותיות ,היסטוריות,
פוליטיות וכלכליות.
באנגליה ,למרות שרוב תכניות הכשרת המורים נערכות על ידי
אוניברסיטאות העובדות בשותפות עם בתי הספר ( Furlong et al.
 ,)2006; Hobson et al. 2006מספר הולך וגדל של מורים נכנסים
למערכת דרך תכנית המורים הבוגרים ( .)GTPהתכנית הראשונה מסוג
זה יצאה לדרך בשנת  0998בכדי לענות על מחסור במורים .המטרה הייתה
למשוך אנשים מבוגרים לעולם ההוראה .תכנית פעולה זו אפשרה לבתי
הספר להשתמש במורים לא מוכשרים ולספק התמחות בתשלום ,שאורכת
לרוב שנה .התכניות מנוהלות על ידי מגוון ספקים ,כולל רשויות
מקומיות ,אוניברסיטאות ומאגד בתי הספר המשרתים בין 05-211
מורים לעתיד (.)Ofsted 2007
הנכנסים המבוגרים הללו למערכת עברו שינוי קריירה או שעבדו קודם לכן
בעולם ההוראה בתפקידים אחרים כמו סייעי לימוד .מחקר זה יתמקד
באלה שערכו שינוי קריירה ,שכמה מהם עבדו בעבר בעולם החינוך.
למרות שההגדרה של גיל המינימום אינה חשובה יותר בשל החקיקה נגד
אפליה מבוססת גיל ,רוב הנכנסים לתכנית ה GTP-הם אנשים מעל גיל ,31
כשהגיל הממוצע עומד על  .25כל הנכנסים לתכנית חייבים להחזיק בתואר
ראשון .בעוד שהכשרת המורים המסורתית לרוב מניעה את המורים לפני
שירות מהרקע התיאורטי לפרקטיקה (2006

,)Kelly

תכנית הGTP-

מתמקדת הרבה בפרקטיקה ופחות בתיאוריה .רוב המורים לעתיד
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בתכנית נמצאים  4-5ימים בבתי ספר מתחילת התכנית במשך שנה
שלמה ומבלים שישה שבועות נוספים בבית ספר אחר .לכן ,בית
הספר מהווה את סביבת הלמידה המרכזית עבור המורים הללו ( Lave
 .)and Wenger 1991שנת ה  GTP-תיקרא במאמר שנת התמחות.
יותר ויותר מחקרים על תכנית הFoster and Bird 2006; ( GTP-
 )Griffiths 2007ודוחות מחקר לאומיים ( )Ofsted 2007מצביעים על
שונות גבוהה באיכות ההתמחות ותמיכת בית הספר .מחקרים אלה
גילו כי תכנית ה GTP-מושכת מועמדים מחויבים ומקצועיים בעלי
כישורים גבוהים וניסיון עבר רב מעבודות קודמות ,מה שהופך אותם
לאנשים המנצלים באופן מלא את הזדמנויות ההתפתחות ולהתקדם
בלימוד .מצד שני ,ההתקדמות קשורה באופן הדוק לאופי ההתמחות בבית
הספר הספציפי שבכוחו לרומם או להפיל את המורה ( Dunne 2005; Ofsted
 .)2007; Smith and McLay 2007עד עתה ,כמעט ולא קיימים ממצאים העוזרים
להסביר כיצד מורים הנכנסים לתפקיד דרך ה GTP-מפתחים את הקריירה
המקצועית שלהם.
מחקר זה מתמקד על מורים שנכנסו לעולם הלימוד דרך ארבע
תכניות  GTPבדרום אנגליה .כל ארבעת התכניות מוכרות על ידי
הממשלה .התכניות שונות במידת מה אחת מהשנייה .לדוגמא ,למרות שכל
הספקים מציעים הכשרה מרכזית כלשהי ,הכשרה זו שונה בתוכנה ,אורכה
ותכיפותה .בנוסף ,קיימת גם שונות בין בתי הספר השונים.

לפני שנפנה

למורים עצמם ,חשוב לבחון ממצאים קודמים על אנשים ששינו קריירה ונכנסו
לעולם הלימוד וכמו כן מודלים של התפתחות ולמידה מקצועית של המורים
שיבואו תחת שימוש כמסגרת עבודה קונספטואלית ותיאורטית לניתוח
המידע.

משני הקריירה
המטרה ההתחלתית של ה GTP-הייתה להכניס אנשים מבוגרים
לעולם הלימוד )2113( Priyardharshini and Robinson .זיהו שישה
סוגים עיקריים של משני קריירה שנכנסו לעולם הלימוד:


שינוי קריירה מוקדם;
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הקרייריסט המצליח;



הקרייריסט הסדרתי;




הפרילנסר;
המתחיל המאוחר וההורה.

קיימות כמה וכמה סיבות לשנות קריירה ולהיכנס לעולם ההוראה.
לדוגמא ,חוסר שביעות רצון עם מסלול הקריירה הקיים ,מוטיבציה
ללימוד ותפיסה חיובית ואתית בנוגע ללימוד ועוד.
הנכנסים המבוגרים לעולם ההוראה מביאים עימם מגוון של ניסיון
חיים ועבודה ומגוון רחב של כישורים ואיכויות אישיות ( Griffiths
 .)2002; Kaldi 2009גם אלה שכבר עובדים בסביבת ההוראה או בעבודה
אחרת עם ילדים ומתבגרים מביאים עימם פרקטיקה מקצועית רלוונטית
(.)Andersson and Hellberg, 2008
המחברים  )0995( Furlong and Maynardהדגישו שלבים דומים של
התפתחות בקרב מורים בשלבי הכשרה בבריטניה .המחקר שלהם
הדגיש את חשיבות התפקיד של המנטור בבית הספר העוזר להניע
את המורים דרך שלבי ההתפתחות השונים .במודלים אלה ואחרים,
המומחיות אינה נחשבת כמשהו שניתן להשיג במשך שבע שנים לפחות.
שלבי ההתפתחות כלולים במודלים של מעגל הקריירה של התפתחות
המורה (.)Fessler and Christensen 1992; Kelchtermans 1993
מודלים אלה מדגישים גם את החשיבות של הביוגרפיה האישית
והאינטראקציה עם גורמים סביבתיים וחברתיים.
תיאורטיקנים סוציו-תרבותיים כמו  )0990( Lave and Wengerטענו כי פיתוח
מומחיות המורה טבוע בפרקטיקות החברתיות ובדיונים בסביבת בית הספר.
המחברים מדגישים את האופי הקולקטיבי של הלמידה המקצועית
הנבנית באופן אקטיבי ונבנית מחדש באופן תמידי תוך מגע עם מורים
ותלמידים )2116( Kelly .מתאר את ה"ידיעה בפועל" הזו כ"תהליך
דינמי הנולד מהפעילות המשותפת של מורים ותלמידים יחדיו".
מחקרים על הכשרה במקום העבודה גם חיוניים לזיהוי סוגי למידה מקצועית
וגורמים חשובים המשפיעים על ההתקדמות של מורים בשלבי הקריירה
המוקדמים בסביבות שונות.
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בהתבסס על כך ,מחקרים קודמים פיתחו כלי קונספטואלי בו נשתמש גם אנו
על למידה מקצועית (תרשים .)Jacklin, Griffiths, and Robinson 2006( ,)0
שלבי ההתפתחות ממורה מתחיל למומחה מופיעים במודל אך בו בזמן,
המודל מאפשר התקדמות שונה בתחומי הלימוד ותחומים מקצועיים אחרים.
המרכיב המעגלי גם קיים במודל וזאת בכדי לסמל כי מורים חוזרים
לשלבים מוקדמים יותר בשל סביבה חדשה או נסיבות חדשות כמו
הפסקה בקריירה או שינוי בית ספר וכיתה .בנוסף ,המודל שימושי
כדרך למעקב אחר ההתקדמות במהלך הזמן ומאפשר השוואות בין
מורים .מודל זה הוכיח עצמו בעבר ככלי שימושי בניתוח חוויות הקריירה
המוקדמות של מורים שהשתתפו בתכניות ההכשרה המסורתיות למורים
ושימושי במיוחד עבור משני הקריירה שהשתתפו במחקר זה.

תרשים  .0מודל הלמידה המקצועית ( Jacklin, Griffiths, and
)Robinson 2006

מתודולוגיה
במחקר זה נחקרה ההתפתחות המקצועית המוקדמת של מורים
שהוכשרו בתכנית ה .GTP-גישת המחקר הייתה מחקר בוחן במטרה לזהות
את האופי הייחודי של חוויית המורים וכמו כן דפוסים של התפתחות
מקצועית.

158

המידע נאסף דרך שאלונים ,שיחות טלפון וראיונות .לשאלונים ענו 15
משתתפים ,ש 35-מהם הסכימו גם להתראיין .מכל הראיונות שנערכו ,מחקר
זה יציג ארבעה מקרי בוחן ייצוגיים באופן מפורט .מקרים אלה מייצגים מגוון
גילאי ,מינים ,שלבים ,ספקים ,בתי ספור ,שנות ודפוסי לימוד וחוויות שונות
לפני ואחרי הכניסה לבית הספר .פרנסיס (גיל  )10היא רואת חשבון לשעבר
וראש חוג המתמטיקה בבית ספר חטיבת ביניים ובעלת מעל  2שנות ניסיון.
סו ( )20היא מתמחה בשפות ברמת חטיבת הביניים ולה  3שנות ניסיון .מארק
( )22מתמחה באנגלית ונמצא בשנת הלימוד הראשונה שלו בבית ספר עצמאי
וטרישה ( ,)35מורה בב ית ספר יסודי עם ניסיון של שנה אחרת שעבדה בעבר
בעולם הפרסום.

מהישרדות להתמודדות :ניסיון קודם ונחישות

במבט לאחור על שנת ההתמחות ,מספר ממצאים מעניינים מתגלים .רוב
המורים ראו את שנת ההתמחות כשנה קשה ואינטנסיבית למרות
שאלה שהחזיקו בניסיון קודם בעולם ההוראה נהנו מחוויה קלה יותר.
המרואיינים דיברו על סוג האדם שצפוי להצליח בתכנית ה -GTP-אדם נחוש
ועצמאי .הם גם ציינו כי הם התקדמו הרבה יותר מהר ממורים שהגיעו
דרך מערכת ההכשרה המסורתית.
היכולת להעביר כישורים קיימים לסביבה החדשה ,החיונית עבור
למידה בעבודה ( )Eraut 2004; A. Fuller et al. 2007עשויה להיות
חשובה במיוחד עבור מורים לעתיד במסלול ה.GTP-
מחקרים קודמים חשפו כי ככל שגיל ההתחלה מבוגר יותר ,הניסיון
הקודם של מורים אלה העניק להם נקודת התחלה חזקה יותר בעולם
ההוראה ( .)Brookes 2005; Foster and Bird 2006מחקר זה חשף
ממצאים דומים.

כל המורים ,חוץ משניים )95%( ,היו בעלי ניסיון בעבודה

קודמת וזאת מנגד ל 53%-ממדגם גדול של מורים מתחילים שנכנסו לעולם
ההוראה דרך התכניות המסורתיות (.)Griffiths, Jacklin, and Robinson 2002
כמה מהמשתתפים ציינו את הערך של הניסיון הזה .לדוגמא ,פרנסיס ראתה
את הניסיון שלה בחברת חשבונאות כהכנה טובה ללימוד מתמטיקה .היא
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הייתה "קרייריסטית מצליחה" והחזיקה בידע רב שיושם בהקשרים שונים
בעבודה.
כמעט חצי מהמשתתפים ( )42%עבדו עם ילדים ומתבגרים או
בעבודה הקשורה להוראה לפני ה  ,GTP-מה שהניב להם ניסיון
שימושי .לדוגמא ,סו ומארק היו פרילנסרים שביצעו מגוון רחב של עבודות,
כולל לימוד בחו"ל .מארק ראה זאת כנקודת התחלה חשובה" :אני יודע איך
לעמוד בכיתה ,מה לעשות" 2 .מ 1-המורים תכננו להתקדם להוראה ולא
לקריירות אחרות .לדוגמא ,טרישה הייתה "משנת קריירה צעירה" שלאחר
שעבדה בפרסום ,הפכה לסייעת למידה ( )TAכחלק מהכנה מתוכננת
ללימוד" -התאקלמתי הרבה יותר מהר בשל ניסיון העבר שלי" היא מציינת.
בניגוד לכך ,פרנסיס הגיעה לעולם ההוראה כשהפכה לאימא ללא ניסיון
קודם ,דבר שעשוי להסביר חלקית את הבעיות המוקדמות שלה במהלך שנת
ה.GTP-
עבור כמה מורים ,הכניסה לשנת ההתמחות הייתה חלקה וקלה
יחסית .טרישה לדוגמא אמרה " -למדתי הרבה ב -GTP-ארבעה ימים בבית
ספר ,יום אחד באוניברסיטה -זה התאים לי מצוין .הרגיש כמו חברת צוות
ראויה ובית הספר התייחס אלי בכבוד ולא נתן לי להרגיש נחותה ".
מרואיינים אחרים גם חשו דברים דומים .סו למשל נהנתה מהניסיון שלה
בהוראה ובנתה לעצמה מוקדם מאוד זהות מקצועית בעוד שהיא לומדת את
הבסיס התיאורטי להוראה .מצד שני ,ניסיון עבר "לכשעצמו" ,במיוחד אם לא
היה קשור לבתי ספר ,לא מנע משנת ההתמחות להיות חוויה קשה עבור כמה
מורים .פרנסיס מספרת" -ביום הראשון שהתחלתי את הקורס המורה
למתמטיקה נשלח לבית ספר אחר ונשארתי לבד בכיתה .זה היה טוב עבודה
אך העבודה הייתה מאוד קשה וזרקה אותי ישר למים .הרגשתי שאני תורמת,
שאני לא מהווה נטל ,שאני לא יכולה לחלות".
פרנסיס נשארה אם כן ללא ברירה .המורה למתמטיקה נשלח לבית ספר
אחר מחברת צוות "עודפת" היא הפכה לחברה אינטגראלית ,דבר שהוביל
עבודה לחוויה מעורבת שכללה התלהבות ושביעות רצון ,אך בו בזמן גם
מחויבות ונחישות .חוסר הניסיון שלה בהוראה התלווה לתמיכה לא מספקת
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של בית הספר וסביבת ההוראה .לרוב ,לא מקובל כי מורה בשנת ההתמחות
יהפוך למורה מן המניין.
כל המורים שרואיינו הדגישו את הצורך להיות אנשים מיוחדים למדי
בכדי לשרוד את ה GTP-ולהצליח .התכונות הנדרשות היו אקטיביות,
נחישות ועצמאות .טרישה אמרה" -אתה חייב להיות קשוח" .הצורך להיות
אקטיבי ועצמאי הודגש על ידי סו " -אני נזרקתי למים העמוקים ואהבתי את
זה! אני חושבת שהמורה חייב להיות אקטיבי מאוד ואני מכירה בוגרים רבים
שכשלו בתכנית משום שציפו שיובילו אותם קדימה .המורה חייב לפתור
בעיות כמה שיותר מהר ולא כולם מסוגלים לעשות זאת".
ממצא בלתי צפוי נוסף היה כי שישה מהמרואיינים ,כולל ארבעת
מקרי הבוחן שלנו ,השוו באופן ספונטני את הזהות העצמית שלהם
בשנת

ההתמחות

למורים

חדשים

שעברו

בתכניות

ההכשרה

המסורתיות .מארק אמר " -אני חושב שהקרנתי ביטחון בהשוואה למורים
מתחילים אחרים" .טרישה אמרה" -מורה חדשה שהפכה לחברתי לא הייתה
מוכנה כמוני להיכנס לכיתה ,אפילו לא קרוב לכך".
מוכנו ת וביטחון עצמי אלה לא נוצרו רק כתוצאה ממאפיינים אישיים
אלא גם כתוצאה מגורמים סביבתיים בבית הספר .מארק הסביר" -צוות
הניהול הבכיר שילב אותי בבית הספר וראה בי מורה מהמניין" .טרישה
אמרה" -בית הספר אף פעם לא ראה בי סטודנטית" .פרנסיס אמרה" -אתה
מתקבל כחבר צוות מהמניין ,לא כמורה חדש" .כ 71%-מהמשתתפים במדגם
הצביעו על תמיכה חזקה מצדם של עמיתים בשנת ההתמחות וכל ארבעת
מקרי הובחן שלנו הציגו ממצאים בנוגע להדרכה ותמיכה להן זכו.סו
הסבירה " -בית הספר מעניק תמיכה טובה מאוד .המורים במסלול שלנו
משויכים לכיתות על בסיס מורה נוסף ומקבלים תמיכה בתכנון .במידה
ומתגלות בעיות ,אתה יודע בדיוק למי לפנות .במידה וקיימות בעיות ניהול
כיתה ,תמיד קיבלנו יחס של מורים מהמניין .קיבלנו את הגב מההנהלה מול
הכיתות שלימדנו" .טרישה אמרה " -הם אף פעם לא אמרו 'אנו משאירים
אותך לבד' אך הם כן שמרו על מרחק .מדובר היה באיזון מעולה -תומך
ומרוחק".
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ניתן לראות כי הניסיון הקודם של המורים המתחילים הללו היה
שימושי לשנת ההתמחות שלהם ,שהפכה לקלה יותר במידה והניסיון
הקודם היה קשור לעולם ההוראה או הלימוד .בנוסף ,איכות חוויית
בית הספר והאינטראקציה עם מורים מנוסים גם היוותה גורם חשוב
בהקלה על שנת ההתמחות .רק פרנסיס ציינה חוויה קשה מאוד בשנת
ההתמחות הראשונה שלה בשל החוסר בגורמים אלה.

מהתמודדות

לחקירה:

כניסה

חלקה

לתפקיד,

תמיכה

ולמידה מאחרים
במונחים של מודל ההתפתחות המקצועית ,כל ארבעת מקרי הבוחן
הגיעו לפחות לשלב ההתמודדות בלימוד והתקדמו מהר יותר
מהמורים

החדשים

שעברו

במסלולי

ההכשרה

הרגילים.

72%

מהמשתתפים במדגם הכללי טענו כי אופי שנת ההתמחות ,כולל התבוננות
במורים אחרים ואחריות על כיתה ,העניק להם יתרון 2 .מ 1-המרואיינים שלנו
תיארו את שנת הכניסה לתפקיד כקלה .טרישה ייחסה את המעבר החלק
שלה לשנת הכניסה לתפקיד לאופי האינטנסיבי של ה GTP-והמשכיות
הלימוד באותו בית ספר .היא אומרת" -למדתי כבר לנהל כיתה ,לא רק
ללמד ...דברים קטנים שעושים הבדל .ההתמודדות בשנת ההתמחות חישלה
אותי והפכה את שנת הכניסה לתפקיד לפשוטה הרבה יותר ביחס לאחרים.
כבר ידעתי איך הכל עובד".
סו ציינה דברים דומים " -שנת הכניסה לתפקיד שלי לא הייתה דומה לזו של
המורים מהמסלולים הרגישים .ניהול הכיתה עבר היה מוטבע בי והייתי רגילה
לעבוד עם הגורמים השונים בבית הספר .תכננתי כבר שיעורים ,לימדתי כבר
לבדי בכיתה .יצרתי כבר יחסים עם הצוות".
סו וטרישה הציגו היבטים מקצועיים כמו תכנון וניהול כיתה שכבר נלמדו
והוטמעו בהן ,דבר זה אפשר להן להיות בטוחות ,להתמודד בקלות עם
הקשיים ולהיכנס באופן חלק לקהילה הבית ספרית ( Lave and Wenger
.)1991
החוויה של מארק הייתה קשה יותר " -הכל שונה אם אתה מלמד בבית ספר
סגור (בית ספר בו התלמידים גם מתגוררים) .אני מדריך בית ,מדריך אקדמאי
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לכמה תלמידים אינדיבידואלים .אני עושה משמרת לילה אחת לפחות בשבוע
ואז אני האדם האחראי על הבית".
מארק קיבל אחריות רבה בשנת הכניסה לתפקיד שלו והבית ספר
הסגור הציג לו כמה אתגרים חדשים .הוא הדגיש את החשיבות של
קיום מערכת יחסים טובה עם חברי צוות כלליים" -צוות הקרקע" כך הוא
קרה להם .הכוונה היא לצוות המזכירות ,צוות חדר האוכל ,צוות החדרניות.
הדרישות המקצועיות של התפקיד שמילא קיבלו עדיפות על פני הלימוד
בכיתה ,מה שהפך את שנת הכניסה לתפקיד למאתגרת מאוד.
כל המרואיינים הדגישו את המשכיות העבודה באותו בית הספר
לאחר שנת ההתמחות .הכרת הסביבה והצוות הובילה לתחושת
ביטחון רבה שאפשרה למרואיינים להתמודד טוב יותר עם דרישות
שנת הכניסה לתפקיד .חברי הצוות היוו מקור תמיכה חשוב ,ובמיוחד
המנטורים .החשיבות של המנטור מופיעה במחקרים רבים על הכשרת
מורים התחלתית ( Edwards and Collison 1996; Yeomans and Sampson
 )1994אך נראית כחשובה אפילו יותר ב ,GTP-תכנית שבה המורה כמעט לא
זוכה להכשרה מחוץ לכותלי בית הספר .במחקר זה ההשפעה והתמיכה של
המנטורים ועמיתים אחרים הופיעה בקרב  71%מהמשתתפים .פרנסיס תיארה
את המנטור שלה כבעל ההשפעה החשובה ביותר " -הוא היה אדם גדול,
בעל וותק של מעל ל 21-שנים .הוא לימד את הילדים שלי בבית הספר
והרגשתי תחושת כבוד לעבוד עימו .הוא לקח אותי תחת חסותו".
פרנסיס מתארת את יראת הכבוד שחשה בשל הניסיון הרב של
המנטור .תחושה זו הובילה למערכת יחסים לא שווה ומגוננת ,אך
עדיין חיובית מאוד .במקרה של מארק ,המנטור שלו גם העניק עצות והניע
את המורה החדש " -הוא היה אקטיבי מאוד .לא הייתי צריך ללכת אליו
ולשאול משהו .הוא פשוט היה אומר 'אנחנו צריכים לעשות את זה' או 'הגיע
הזמן להתבוננות הבאה שלך' .הוא היה הוגן מאוד ועשה רבות בכדי להכניס
אותי לעניינים .הוא הציע קורסים חדשים ,נושאים חדשים ,הכל כדי שאוכל
להתפתח מהר יותר.
פרנסיס ומארק נהנו מחסותו של אותו המנטור בשנת ההתמחות ושנת
הכניסה לתפקיד ,מה שהעניק להם המשכיות .הפתיחות של המנטור
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הייתה חשובה ,כמו גם היכולת של המורה מתחיל לחפש ולקחת
עצות .דיאלוג פתוח וקונסטרוקטיבי היווה גורם למידה חשוב ,כפי
שטרישה הסבירה" -המנטורית שלי פתוחה מאוד ,נהדרת .במידה ויש לי
שאלות מטופשות אני פשוט שואלת אותה ומקבלת הסבר .היו לי כמה בעיות
בהתחלה עם ניהול הכיתה והיא ישבה והכינה אותי לשיעורים הבאים ,נתנה
דוגמאות .למרות שהיא אישה עסוקה היא עדיין מצאה את הזמן .תמיד היא
הייתה קונסטרוקטיבית מאוד בהתבוננויות שלה ותמיד חיובית".סו למדה גם
הרבה על ניהול התנהגות דרך התבוננות ועבודה לצד מורים מנוסים כחלק
מתכנית הכניסה לתפקיד שלה והתייחסה לכך כ"יתרון חשוב".
בעוד שניהול ההתנהגות מהווה את נקודת החוזק של מורי  GTPרבים ( Ofsted
 ,)2007הידע הסובייקטיבי זוהה כנקודת חולשה ,במיוחד בקרב מורים
המומחים למקצוע מסוים ברמת חטיבת הביניים וזאת בשל מסלול ההכשרה
המהיר והמצומצם .מצד שני ,חשוב להבחין בין ידע סובייקטיבי ופדגוגיה
סובייקטיבית .על ארבעת המורים שלנו נכנסו לעולם ההוראה עם ידע
סובייקטיבי חזק מהתואר הראשון שלמדו ומהניסיון בעבודה הקודמת .הם
לא למדו פדגוגיה סובייקטיבית ,אותה השיגו מהחוויה בפועל בבית הספר
שהודרכה על ידי מקצוענים מנוסים.
לדוגמא ,למרות שמארק הורה כי לימוד של אנגלית ברמה מתקדמת בשנתו
השנייה כמורה היה מאתגר ,הוא הצביע על התקדמות מרשימה
בפדגוגיה שלו דרך עבודה עם עמיתים ותכנון יחידות עבודה .גם כאן,
הכניסה למים העמוקים היוותה עבור המורים נקודת קושי שהובילה
לצמיחה משמעותית ומהירה באופן כמעט מיידי .בעוד ש39%-
מהמורים במדגם ציינו את ניהול ההתנהגות כתחום בו התפתחו אופן
הרב ביותר ,כל המורים זיהו לפחות היבט אחד של מומחיות בתחום
לימוד שפיתחו על ידי למידה ממורים אחרים.
בבתי הספר של סו וטרישה ,הייתה מדיניות ספציפית שעודדה התבוננות
עמיתים ,תכנון משותף ושיתוף פעולה של כל צוות ההוראה .מדיניות זו
התגלתה על ידי מחקרים כמקדמת התפתחות מקצועית ( Cordingley et al.
 .)2003החשיבות של העבודה עם מורים מנוסים ,מנטורים או עמיתים אחרים,
היוותה גורם מפתח להתפתחות המקצועית המוקדמת של מורי ה.GTP-
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נעים

לקראת

יכולת

גבוהה

ואיזון:

לקיחת

אחריות

והתפתחות מקצועית נוספת
בסופה של שנת הכניסה לתפקיד ,כל ארבעת המורים ביססו את עצמם
בהצלחה כמורים בעלי יכולת גבוהה והחלו נוע לשלב הניסויי ()exploratory
יותר של הלימוד בכיתה .הם השתמשו בגישה ריאליסטית בנוגע למה שכלול
בדרישות המקצועיות הרחבות יותר והשאיפה להתקדם.
 58%מכלל המדגם שלנו מילאו תפקיד שכלל אחריות ברמה כזאת או
אחרת בסופה של השנה הראשונה או השנייה של הלימוד שלהם.
 42%מהמדגם כבר ביצעו תפקידים רבים יותר מתפקיד ההוראה
הישיר .טרישה לדוגמא ניהלה את הפקת מחזה בית הספר ,ניהלה קבוצת
ק ריאה שבועית עם סופרים מבקרים והייתה מתאמת הקורא וכתוב בתחילת
השנה השנייה שלה בתפקיד.מארק החל לעבוד עם תלמידים עם צרכים
מיוחדים וגילה הזדמנויות אפקטיביות יותר לבניית מערכות יחסים וניהול
מפגשי תמיכה.
סו ,לאחר שנתיים של ניסיון ,הייתה כבר מתאמת הלשון עבור שלב המפתח
( 2ילדים בני  )00-01ועמדה לעבור לבית אחר בכדי לקבל תפקיד של מורה
בעלת כישורים מתקדמים ( .)ASTסו תיארה כיצד היועצת אספה ממצאים על
התקדמותה דרך תצפיות והקלטות וידאו " -היא הייתה מסוגלת לראות את
הפרקטיקה שלי מתפתחת .הייתי מאוד אקטיבית ועברתי במהירות לקחת
תחומי אחריות חדשים .חיפשתי ואספתי מידע ללא הרף מאחרים וחיפשתי
כל הזמן להתפתח .בניתי את הידע המקצועי שלי ואז בניתי אותו מחדש".
העבודה עם מומחים חיצוניים התגלה בצורה אפקטיבית במיוחד של
התפתחות מקצועית מתמשכת ( )CPDבמחקר שנערך על ידי Cordingley et
 .)3112( al.בדומה לסו ,כל המורים במדגם התפתחו מעבר לתפקיד הלימוד
מאז שהתחילו ללמד )3117( Fuller et al .הצביעו על החשיבות של "עיסוק
במגוון פעילויות נרחב ,כולל למידה תיאורטית ,בעבודה ומחוצה לה" וזאת
בכדי לגוון את חוויית הלימוד המצומצמת.
ההפיכה למנטור הייתה סוג התקדמות נוסף .טרישה הדריכה סטודנט
 PGCEבשנת הכניסה לתפקיד שלו ואמרה –"הוא בטח מי משום שהייתה
בנעליו בדיוק בשנה שעברה" .גם סו ופרנסיס הפכו במהרה למנטוריות
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שתמכו במורי  GTPלעתיד .סו אמרה" -עשיתי זאת בכדי לאפשר להם לממש
את הפוטנציאל שלהם" .מצד שני ,ניתן לטעון כי הניסיון המוגבל של
המנטוריות הללו עשוי שלא להספיק בכדי להדריך באופן יעיל את המורים
לעתיד .אך עדיין ,המומחיות ההולכת וצומחת של נשים אלה אפשרה להן
להשתתף באופן מלא יותר במגוון תפקידים שונים בסביבת בית הספר.
פרנסיס הייתה המנוסה ביותר מבין ארבעת המורים אך שלא כמו סו ,היא לא
חשה ביטחון לצאת מבית הספר בו עבדה .היא קיבלה את תפקיד ראש
המחלקה בסופה של שנת הלימוד השלישית ומצאה את התפקיד "מאתגר
אך מהנה מאוד!" .היא תכננה להתקדם הלאה אל עבר מחלקה גדולה יותר
ולהתפתח עוד יותר ,דבר שקרה בשנה העוקבת כבית הספר שלה התמזג עם
בית ספר אחר ברמת חטיבת ביניים .היא אמרה – "אני רוצה לתרום יותר ,אני
רואה את התרומה שלי מפיקה תוצאות ורוצה עוד ועוד" .מצד שני ,היא לא
ראתה עצמה מנהלת וזאת בשל החשש של מורים בשלב מסוים שלא
להתקדם אל תפקידי הניהול הבכירים בשל הקשיים הרבים שהם טומנים
בחובם ()Jacklin, Griffiths, and Robinson 2006
התגמול העיקרי של הלימוד עבור כל ארבעת המורים ו 73%-מכלל המדגם
היה עבודה עם ילדים ומתבגרים והצפייה בהם מתפתחים .פרנסיס אמרה" -
זה מדהים ,אי אפשר להסיט את המבט .מתן עזרה לילדים לעלות רמה,
להגיע להישגים .זה אמנם קשה מאוד רגשית אבל תמיד מביטים קדימה".
שילוב זה של תיאורים חיוביים ושליליים אפיין גם את סו" -אני אוהבת את זה!
אני מנסה לפתח את הילדים בכל דרך שאני יכולה ולהעניק להם סיכוי .זה
מאתגר מאוד מצד שני".
המילה "מאתגר" הופיעה פעמים רבות בכל הראיונות .עבור מארק-
"הייתה קיימת סכמה מוחשית להכחדת חיי החברה .העיסוק בבית הספר
פשוט רוקן את החיים האישיים" .קשיים נוספים היו עבודת הניירת ,פגישות
עם הורים זועמים וחוסר זמן להקים משפחה.
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מסקנות
למרות הקשיים היחסיים של שנת ההתמחות ,שנת הכניסה לתפקיד
עבור מורי ה GTP -הייתה קלה יחסית והם ראו עצמם כמורים כבר
מנקודת התחלתה .הממצא הבלתי הצפוי היה כי המרואיינים ראו את
ההתמחות שלהם והמעבר לעולם ההוראה כקלים יותר ביחס למורים
שנכנסו להוראה דרך מסלולי ההכשרה המסורתיים .מצד שני ,למרות
שעצמאות בשלב מוקדם של העיסוק במקצוע נתפסה באופן חיובי ,אחריות
רבה מדי עשויה לפגוע במורים ,כפי שקרה עם פרנסיס בשנת ההתמחות
שלה .המורים הדגישו את הצורך להיות אקטיביים ונחושים בכדי
לצלוח את שנת ההתמחות וכמו כן ,הצביעו על היתרונות עבור מורים
בוגרים יותר.
המאפיינים האישיים לבדם לא הספיקו בכדי להבטיח הצלחה .גורמי חיזוי
נוספים להשתלבות של המורים במערכת וצמיחתם היו סביבת בית
הספר והתמיכה מעמיתים וההנהלה הבכירה .בדומה למחקרים
אחרים ( ,)Eraut 2004המורים ציינו כי למדו רבות מהעבודה לצד
עמיתים וותיקים וכי המנטור היה משמעותי מאוד להתפתחותם
המוקדמת.
ממצא נוסף הוא האינטראקציה המורכבת בין המורה האינדיבידואל,
העמיתים שלו והתלמידים .הידע הפרקטי השתלב בהדרגה עם הכרת
הפרקטיקה ( )Kelly 2006במסגרת תהליך מתמשך של למידה
משותפת ומאתגרת.
יותר מחצי מהמדגם החזיקו בתפקידים הנושאים בחובם אחריות
בשלב מוקדם של הקריירה וראו בברור את מסלול ההתפתחות
שלהם.
מצד שני ,ככל שהמורים הלכו והתפתחו הם היו צריכים לאזן יותר ויותר בין
החיים האישיים והמקצועיים שלהם .נראה כי יועצים מקצועיים יהיו מסוגלים
לסייע למורים במציאת איזון זה )3117( Fuller et al .הדגישו את החשיבות של
הגישה למגוון רחב של חוויות למידה ומבחינים בין סביבת עבודה "רחבות"
ו"מוגבלות" .אחת המגבלות הברורות של ה GTP-היא ההגבלה להתמחות
בבית ספר אחד המגבילה את הניסיון של המורים .בנוסף ,הפרקטיקה
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הפדגוגית שהמורים הללו לומדים גם היא מוגבלת מאוד .נראה כי
החלפת בתי ספר ,או לפחות התנסות בכמה חוויות שוניות בתוך
ומחוצה לבית הספר ,יחד עם הזדמנויות התפתחות חיצוניות נוספות,
יהוו נתיב חשוב בהרחבת האופקים והרחבת המומחיות של המורים.
השלכות המחקר הן הבאות:


ראשית כל קיים צורך מתמשך לכך שהמורים המתמחים לא
יתפקדו כמורים ראשיים של כיתה מסוימת וזאת כדי למנוע לחצים
מיותרים בשלב מוקדם מדי;



שנית ,ההכשרה של המנטורים צריכה להיות רחבה יותר
ולהתאים יותר לצרכים של המורים המתחילים;



שלישית ,תמיכה ושיתוף פעולה של כל צוות ההוראה חשובות
בכדי לסייע למורים החדשים להתפתח וללמוד .תרבות בית
הספר כסביבת למידה היא גורם חשוב המשפיע רבות על
הלמידה המקצועית (;)Berliner 2001; Kelly 2006



רביעית ,הגישה להתנסויות שונות בבית הספר והתפתחות
חיצונית לבית הספר ברמה כלשהי גם חשובות להגדלת
הזדמנויות הלמידה והימנעות מהמגבלות של גישות פדגוגיות
מוגבלות (.)Fuller et al. 2007

מודל הלמידה המקצועית של Jacklin, Griffiths, and Robinson
( )2116היווה מסגרת עבודה קונספטואלית שימושית מאוד לניתוח
מקרי הבוחן של שלבי התפתחות המורים במונחי כישורי כיתה
ודרישות מקצועיות רחבות .תיאוריות סוציו-תרבותיות על הלימוד ( Berliner
 )2001; Kelly 2006; Lave and Wenger 1991תמיד היוו דרך יעילה להבין
תהליכי למידה מסוימים של מורים מתחילים.
מקור הנתונים
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ביבליוגרפיה
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קנדה
התנסויות מהשטח
קולות מהשטח :תפיסות של מורים בשנתם
הראשונה על הנתק בין תכניות ההכנה של
המורים והמציאות בבית הספר

תקציר
מטרת מחקר איכותני-פנומנולוגי זה הייתה לחקור נושאים נפוצים
הקיימים בחווית הלימוד של מורים חדשים  .בנוסף ,נחקור גם גורמים
המשפעים על החלטות המורים להישאר או לעזוב את המקצוע.
ראיונות חצי-מובנים באו תחת שימוש בכדי לחקור את חוויותיהם של 31
מורים בשנתם הראשונה בשלושה מחוזות שונים בבריטיש קולומביה,
קנדה.
מחקר זה הוכיח כי מפתחי תכנית הלימודים של תכניות ההכנה
למורים ומנהיגי בתי הספר יכולים לסייע לשפר את אחוז הנשארים
בתפקיד ולהקל על הנתק בין האקדמיה לפרקטיקה דרך מתן כישורי
הישרדות ההכרחיים במטרה להעניק מענה לדרישות בית הספר.
בסופו של דבר ,מחקר זה הצביע על הפער הגדול הקיים בין הציפיות
לעתיד של המורים החדשים והמציאות בבית הספר וכיצד פער זה
משפיע על אחוז הנשארים בתפקיד.

פתיח
מורים הנכנסים לעולם ההוראה נמשכים להוראה כמקצוע בשל הדרך
בה הם רואים את תפקיד המורה ( .)Anhorn, 2008המחברת Culross
( )2117דיווחה כי מה שהניע אותה להישאר במקצוע היא האהבה
ללמידה המתמשכת וללימוד .המחנכים שבעי רצון מתפקידים כמורים
בשל האהבה הגדולה ללימוד תלמידים ולחומר הנלמד (.)Loui, 2006
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למרות תחושת המימוש ושביעות הרצון ,מורים רבים ( 33%לפי
 )2115 ,Roulston, Legette and Womackעוזרים את המקצוע במסגרת
שלושת השנים הראשונות שלה הלימוד .הספרות מצביעה על כך כי
אחוז זה נע  25-51%עבור חמשת השנים הראשונות ( Bang, Kern,
 )Luft, & Roehrig, 2007; Ingersoll, 2001של הלימוד.
ברגע שהמורה החדש נכנס לכיתה ,הציפיות שלו בקשר למקצוע
והמציאות שהוא פוגש בכיתה עשויות להיות שונות .מקצוע ההוראה
הוא קריירה מורכבת מאוד ואלה הבוחנים עיסוק במקצוע זה חייבים
לחשוב היטב מדוע הם רוצים להיכנס למקצוע.
לפי " - )2116( Murshidi, Konting, Elias, and Fooiכשהמורה המתחיל
נכנס לצוות ההוראה הוא לרוב יחווה הלם מציאות הנובע מהמפגש
עם המורכבות של משימת ההוראה .המציאות של הלימוד בפועל
שונה מאוד מהציפיות לעתים" .מורים חדשים לא מבינים כמה מורכב
המקצוע שבחרו .רבים מהם מתארים את שנתם הראשונה כזמן
הישרדות .חוקרים רבים קראו לשנה הראשונה מצב שבו המורה חייב
"לשחות או לטבוע" ( ;Amoroso, 2005; Cobbold, 2007; Hill, 2004
 .)Howe, 2006; Lundeen, 2004מורים חדשים צריכים להבין כיצד
לשרוד מול אתגרי הלימוד והאינטרקציות היום יומיות עם המנהלים,
עמיתים וההורים .כשהם נכנסים לכיתה ,המציאות הקשה עומדת
לרוב בניגוד לציפיות המוקדמות שלהם.

מסגרת העבודה התיאורטית
במקצוע ההוראה ,שיעור המורים החדשים העוזבים את המקצוע מהווה בעיה
רצינית עבור בתי הספר והמחוזות ( Bransford, Darling-Hammond, & LePage,
 )2005ולכן חשוב לבחון את הסיבות לכך .מכיוון שלא מדובר בבעיה חדשה,
הבנת הציפיות של המורים החדשים לגבי המקצוע שבחרו וכיצד
ציפיות אלה עומדות בקנה אחד עם חוויית הלימוד הממשית היא
חשובה (.)Ingersoll, 2004
במהלך שנות הקריירה הראשונות ,המורים החדשים מתמודדים מול
מספר קשיים שונים ( )Darling-Hammond & Bransford, 2005וככל
שהמקצוע משתנה ,כך גם הציפיות ,המודלים למנהיגות והתפתחות
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המורה ( .)Anhorn, 2008; Melnick & Meister, 2008הציפיות מהמורה
משתנות במהרה .מורים שלא זוכים לסיוע ,ידע ,הכשרה ותמיכה
במהלך שנת הלימודים הראשונה שלהם עשויים לחוות תחושת נטישה
ובלבול (.)Ingersoll, 2001a
שיעורי הנשירה הגבוהים קשורים למגוון נושאים שהמורים החדשים
חווים בפרקטיקת ההוראה שלהם .מחקרים רבים הצביעו על הבעיות
הבאות:
(א) עבודת ניירת עצומה;
(ב) חוסר משאבים;
(ג) תחושת בידוד;
(ד) משכורת נמוכה;
(ה) חוסר בתמיכה מצד ההורים;
(ו) כיתות גדולות מאוד;
(ז) הישגים נמוכים של התלמידים;
(ח) חוסר תמיכה מצד ההנהלה;
(ט) חוסר בהכרה;
(י) גישות התלמידים;
(יא) אחריותיות ברמה גבוהה מדי;
(יב) חוסר שביעות רצון מהעבודה;
(יג) שחיקה;
(יד) לחץ ( Liu, 2007; Quinn & Andrews, 2004; Roth & Tobin,
.)2005
הקושי המרכזי הוא לספק את צרכי התלמידים בעלי היכולות השונות ,המוצא
השונה ,שפת האם השונה והשימוש במגוון רחב של אסטרטגיות שיהוו מענה
לצרכי כל התלמידים (.)Ewing & Manuel, 2005
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מבחינה היסטורית ,הקשר בין תכניות ההכנה של המורים וההוראה
בפועל הוא רופף ומשפיע על רמת המוכנות של המורים החדשים
(.)Bruneau, Hoz, & Silberstein, 1997; Schulz, 2005
התפקיד של הפקולטה בתכניות הכשרת המורים הוא להכשיר את
המורים ולהכין אותם לעמוד בדרישות היום יום של הכיתה ( Beck et
.)al.; Darling-Hammond, & Bransford, 2005
במחקר קודם שנערך בבית ספר יסודי ,חוסר שביעות הרצון בקרב
המורים החדשים היה עצום בשל הפער הגדול בין תכנית ההכשרה
ועולם הלימוד ( .)Barrett Kutcy & Schulz, 2006המחברים חשפו כי
תכניות ההכנה של המורים לא מכינות אותם למציאות אותה הם
פוגשים בכיתה.
מפתחי תכניות הלימוד מדגישים יתר על המידה את המרכיב
התיאורטי ולא מקדישים מספיק תשומת לב למרכיב הפרקטיקה
והלימוד בפועל ( Beck et. al., 2007; Bransford et al., 2005; Brzycki
.)& Dudt, 2005; Schulz, 2005
המחברים  )3118( Melnick and Meisterטענו כי בלתי אפשרי לחקות את
סביבת בית הספר באוניברסיטה אך שהאחריות על הצלחת המורים החדשים
בעולם ההוראה לא רובצת רק על תכניות ההכנה שלהם במסגרת הלימודים
במוסדות ההשכלה הגבוהה (.)Murshidi et al., 2006

מתודולוגיה ותהליך המחקר
מחקר זה הוא מחקר איכותני-פנומנולוגי שחקר נושאים נפוצים
שהתגלו בתיאורי החוויות של מורים חדשים בהקשר לפער בין תכנית
ההכנה למקצוע והמציאות הבית ספרית .בנוסף ,מחקר זה חקר גם
סיבות להישארות או עזיבה של המקצוע .ראיונות חצי-מובנים באו תחת
שימוש בכדי לחקור את חוויותיהם של  31מורים בשנתם הראשונה בשלושה
מחוזות שונים בבריטיש קולומביה ,קנדה ( Kelowna, North Okanagan-
.)Shuswap, and Delta school
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איסוף וניתוח המידע
תהליך איסוף המידע התבצע בשישה בתי ספר ברמת חטיבת הביניים
בשלושת המחוזות שצוינו לעיל .ראיונות חצי מובנים נערכו עם  31מורים
מתחילים שלימדו בבתי הספר במשך שנה אחת ומטה .רק המורים בעלי
החוזים הקבועים או הזמניים השתתפו במחקר.
במהלך תקופה בת שמונה שבועות (מאי  -3119יולי  )3119נערכו ראיונות עם
המורים לאחר קבלת הסכמה להשתתפות במחקר .הראיונות עקבו אחרי רצף
השאלות שנכתב בכלי המחקר .ראשית כל ,החוקרים אספו מידע דמוגרפי.
שנית ,נשאלו השאלות הפתוחות הקשורות לשאלות המחקר המרכזיות.
לאחר מכן ,נשאלו שאלות פתוחות בכדי לבחון נושאים או דפוסים נפוצים.
משום ששאלות המחקר היו פתוחות ,התקבלו מגוון תגובות .כשכמה
משתתפים ציינו תשובה זהה או דומה לשאלות ,החלו להיווצר דפוסים.
תשובות דומות החלו להרכיב נושאים משותפים שמאוחר יותר סווגו לתוך
קטגוריות.
לאחר מכן החוקרים ביצוע ניתוח של הנתונים וזיהו נושאים ודפוסים משותפים
שעלו מהראיונות .שיטת בחינת המידע הייתה השיטה של )0991( Moustakas
בנוסף לתהליך ידני .במסגרת תהליך זה ,קיבוץ וניתוח המידע התבצע על פי
קידוד ומילים וביטויי סיווג.

ממצאים ודיון
הנושאים והדפוסים החשובים התגלו במהרה בתהליך בחינת התמלילים.
שמונת נושאי הליבה יוצגו כעת.

נושא  :0אהבה למקצוע
משתתפי המחקר ( )011%הצביעו על אהבה לעבודה ולמתן השראה
לתלמידים ולעשיית הבדל בחיי התלמידים כסיבה לכניסה למקצוע
ההוראה.

175

 95%הצהירו כי החזון שהניע אותם לבחור בקריירה זו היה מורה שהעניק
להם השראה כשהם היו תלמידים .מורים שכאלה עזרו לבנות את גישת
המשתתפים לתלמידים ולתכנית הלימודים .הפעולה כמודל לחיקוי עבור
התלמידים ,העברת התשוקה ללימוד דרך הלימוד בכיתה ,הפיכת
השיעורים לרלוונטיים כמה שאפשר ,הבנייה של אווירת תקשורת
ואמון בכיתה וטיפוח מערכות יחסים מהווים כישורים חשובים
להצלחה בעולם ההוראה.
תיאוריית המוטיבצ יה קשורה לנושא זה משום שכשמערכת היחסים בין
המורה-תלמיד מתפתחת ,נוצרת תקשורת ונבנה אמון וכך בדיוק נבנית
תחושת ההישג של המורה ( .)Robbins, 2005גורמים מוטיבציונים שכאלה
תורמים לרמות גבוהות של חוללות עצמית שמובילות בתורן לרמות
גבוהות יותר של ביצועים ,שביעות רצון ,מערכות יחסים חיוביות עם
תלמידים ופחות לחץ.
תיאוריית התפיסה ( )perception theoryרלוונטית מאוד עבור מורים
מתחילים וזאת משום שבשל ניסיון העבר שלהם עם המורים שלהם,
הם מחזיקים בציפיות גבוהות בנוגע לתפקידם כמורים ( & Evans
 .)Tribble, 1986הצורך לעשות הבדל ולבנות קשרים עם התלמידים תומך
ברעיון הגורס כי המוראל של המורה המתחיל משפיע על למידת התלמידים,
דבר התורם לשביעות רצון בעבודה ,שיעורי הישארות בתפקיד גבוהים יותר
והצלחה בכיתה ( .)Anhorn, 2008; Culross, 2007; Ingersoll, 2004

נושא  :2קריירה מתגמלת
 011%מהמשתתפים הסכימו כי ההוראה היא קריירה מתגמלת ו51%-
הצביעו על עניין בלימוד תחום לימוד מסוים .המשתתפים אמרו כי
הקריירה מתגמלת כשההוראה פועלת ככוח המניע העוזר לתלמידים להפוך
לאזרחים מועילים בחברה .בהתאם לספרות ,המוראל של המורה משפיע
על למידת תלמידיו ( .)Johnson, 2006; Kinsey, 2006כשהמורל גבוה,
הקריירה מתגמלת יותר.
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המשתתפים חוו תחושת מימוש והנאה בשל הידע ,חוויות ומשאבים
שהושגו כתוצאה מלימוד תחום המומחיות העיקרי שלהם .דבר זה
יכול להקל על עומס העבודה בשנה הראשונה ולגרום למורים
החדשים להצליח יותר בכיתה .כשהמורים לימדו כמה קורסים שלא כללו
את תחום המומחיות שלהם ,התפתח פער משום שתכניות ההכנה הכינו אותם
לתכנון שיעורים רק בתחום ספציפי אחד .המרכיב הפרקטי של תכנית
הלימודים חייב לאפשר למורים לעתיד ללמד מגוון מקצועות אותם
המורה לעתיד לא מכיר כדי להכין את המורים להתמודדות מול
מציאות בית הספר.
חברי הפקולטה המעצבים את תכניות ההכנה לתפקיד חייבים לקחת
בחשבון את הבעיות והחוויות של המורים החדשים בכיתה בכדי
להבין טוב יותר כיצד לעזור להם להתכונן ללימוד הממשי וכדי ליצור
התאמה בין ציפיותיהם לבין מציאות הלימוד.
 31%טענו כי תמיכה מצד עמיתים ואחוות מורים מובילים לתחושת
שייכות .בכדי ללמד באופן מוצלח ,המורים החדשים חייבים להחזיק
בקהילה תומכת של עמיתים (.)Anhorn, 2008
בהתאם לספרות ,תמיכה חברתית חזקה תורמת לרמת גבוהה של
שביעות רצון מהעבודה וחוללות עצמית ,תחושת לחץ פחותה ושיעורי
הישארות גבוהים יותר.
שיתו ף הפעולה והתמיכה של מורים וותיקים מאפשרים למורים לחוש תחושת
כניסה לקהילת הלמידה הבית ספרית ,תחושה שבונה הערכה עצמית .מכל
המורים ,המורים החדשים חייבים לקבל כמה שיותר תמיכה בכדי לבנות את
יכולתם לבצע את מקצועם באופן היעיל ביותר.
מערכות יחסים חיוביות עם עמיתים עוזרות ליצור קואליציה המספקת
תמיכה רגשית ומשפיעה על ההישארות בתפקיד של מורים בשנתם
הראשונה ,שביעות רצון ולימוד ברמה גבוהה ( ;Anhorn, 2008
 .)Schlichte et al., 2005תכניות ההדרכה יעזרו למורים החדשים
לקבל כלי הישרדות שתכניות ההתפתחות המקצועית וההכנה לא
מסוגלות לספק.
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נושא  :3הניתוק
 011%ממשתתפי המחקר הצביעו על הפער הקיים בין הציפיות
מהמקצוע והמציאות הבית ספרית .קודם לכניסה לבית הספר75% ,
מהמורים האמינו כי כל התלמידים יבינו את השיעורים ושההורים יתמכו
באופן טבעי במורים במצבים בהם הילד לא התנהג כראוי 55% .האמינו כי
התלמידים ירצו ללמוד 011% .מהמשתתפים טענו כי תפיסות שגויות
לגבי המקצוע קיימות בשל אי ההתאמה של תכנית ההכנה למציאות
הבית ספרית.
משתתפים רבים אמרו כי התשוקה והמוטיבציה שהייתה קיימת בבית הספר
כשהם למדו בו ,כבר לא קיימת כיום 55% .לא החזיקו בציפיות בנוגע לניהול
הכיתה משום שלא האמינו כי ניהול הכיתה יהווה בעיה .ניהול הכיתה קשור
לתפקיד החשוב של התפקוד כמורה וכשהניהול אינו מוצלח ,התוצאות
הרסניות.
המשתתפים טענו כי תכנית ההכנה לא העניקה להם כישורי ניהול
כיתה .סיוע דרך סדנאות עבודה וסמינרים על ניהול כיתה בתחילת
שנת הלימודים יעזור למורים לפתח הבנה ברורה לגבי המצופה מהם
בכיתה .הזדמנויות התפתחות מקצועית שכאלה ימזערו את הפער
שהמורים החדשים חווים במהלך שנת הלימודים הראשונה ויעניקו
להם כישורים להתמודד מול הכיתה.
 011%מהמשתתפים טענו כי הלימוד מכיל הרבה יותר עבודה ממה
שחשבו 55% .הצביעו על חוסר תמיכה וטענו כי קיים נתק בתחומי
פרקטיות בלימוד ,למידת תלמידים ,תלמידים אפאתיים ,עומס עבודה,
תמיכה ,קשר עם הורים ,תיעוד ,שמירת תיעוד וניהול כיתה .במצב
שכזה המורים חשו מנותקים ,מה שהוביל אותם לחוש תסכול ,חוסר שביעות
רצון ,חרדה ,לחץ ,בידוד וחוללות עצמית נמוכה.
המשתתפים דיווחו על כך שחוסר ההיכרות עם בית הספר והדרישות
הרבות לא נכללו בקבוצת הציפיות שלהם .מנהיגי חינוך וחברי
פקולטה צריכים לספק תכניות כניסה לתפקיד\אוריינטציה שיעזרו
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למורים החדשים ביצירת סביבת לימודים מוצלחת .תכניות הכניסה
לתפקיד יכ ולות להתבסס על תכניות הכנה קיימות ולהוביל לשיעורי נשירה
נמוכים יותר.

נושא  :4למידת התלמידים
כל המשתתפים הכירו בכך כי התלמידים לומדים בקצב ובאיכות שונה וכי
כדי לתכנן שיעור באופן יעיל ,חובה לכלול סגנון לימוד אינדיבידואלי במטרה
לענות על צרכי התלמידים .הישגים גבוהים יותר של התלמידים נבעו
מהשימוש בשיטות הוראה שונות ופרקטיקות לימוד אינקלוסיביות .תכנית
השיעור הכללית עונה על הצרכים של כמה תלמידים בלבד ולשאר
התלמידים אין מוטיבציה ורצון ללמוד משום שצרכי הלמידה שלהם לא
מקבלים מענה .המורים חייבים להשתמש בכמה אסטרטגיות לימוד
שונות בכדי להגיע באופן האפקטיבי ביותר לכל תלמיד ולמקסם את
הלמידה.
ההגדרה של למידה "מבודלת" אומרת כי הלימוד האינדיבידואלי חשוב
להצלחת התלמידים .תיאוריית הירארכיית הצרכים של  Maslowטוענת כי
הצורך הבסיסי והנמוך ביותר של האדם חייב להתממש לפני צרכים גבוהים
יותר .במידה והתלמידים לא מסוגלים להבין את השיעור או להשלים משימה,
תחושת השווי העצמי ,ביטחון ובטיחות שלהם נפגעת ומונעת מהם לממש את
יכולותיהם.
כשהתלמידים מממשים את עצמם ,המורה חש ממומש בעצמו ,צורך הנמצא
גבוה יותר בהירארכיית הצרכים של  .)0951( Maslowתחושה זו היא משהו
שמורים חדשים מצפים לו משום למידת התלמידים עומדת במרכז תהליך
הלימוד .שיעורים אפקטיביים תורמים לשמירה גבוהה יותר על מורים בתפקיד
בשל תחושת ההישג ומהמענה על צרכי התלמידים .בהתאם לתיאוריית
החוללות העצמית ( ,)Bandura, 1977השמירה על מערכת יחסים חיובית
בין התלמידים והמורה מאפשרת לתלמידים לרצות ללמוד יותר ,עוד
סיבה לחיזוק תחושת המימוש של המורה.
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ההבנה של הדרך שדרכה יוצרים תכנית שיעור העונה על צרכי למידה שונים
הכרחית עבור המורים החדשים ולכן תכנית ההכשרה חייבת לספק להם
משאבים

לבצע

התאמות

בשיעורים

במטרה

לקדם

לימוד

אינדיבידואלי .מנהיגי החינוך וחברי הפקולטה צריכים לעמוד בחזית
תנועה זו דרך מתן זמן שחרור משיעורים והזדמנות למורים לעבוד
לצד מורים וותיקים .כך המורים החדשים יזכו להזדמנות ללמוד כיצד
לתכנן שיעורים ויחידות למידה באופן אפקטיבי .שיתוף פעולה של
מורים חדשים עם וותיקים מהווה כלי חשוב לצמיחה והתפתחות
מקצועית (.)Anhorn, 2008

נושא  :5תכניות הכנה
 011%מהמשתתפים טענו כי הקורסים התיאורטיים של תכנית
ההכנה לא היו רלוונטיים ללימוד הפרקטי ואמרו כי חובה לכלול
קורסים לניהול כיתה בתכנית זו .אסטרטגיות ומשאבים לניהול כיתה
הכרחיים להישרדות המורים וניהול הכיתה והלימוד שזורים יחדיו ולא יכולים
להתקיים אחד ללא השני .מחקרים טוענים כי היסוד ליכולת הוראה
טובה היא שליטה אפקטיבית בכיתה ( & Anhorn, 2008; Melnick
.)Meister, 2008
מפתחי תכניות לימודים חייבים לבחון מחדש את הרלוונטיות של
הקורסים התיאורטיים ולסייע למורים לפתח יכולת הוראה.
הרעיון כי מסגרת העבודה התיאורטית בהוראה יוצרת בדרך כלשהי יסוד
לתיאוריה פורמאלית שתגרום למורים לצמוח חייב להיבחן מחדש .פרקטיקה
רבה יותר בתכניות ההכנה היא מאפיין חשוב להפיכת התיאוריה
לפרקטיקה (.)Darling-Hammond, 2003
כישורי המתודולוגיה שנלמדו בתכנית ההכנה נחשבו על ידי המשתתפים
לאסטרטגיות

מוצלחות.

אסטרטגיות

כמו

הדגמה,

מניפולציות,

טכנולוגיה ,משאבי הוראה ,רעיונות הוראה ,משוב ,משחקי תפקידים,
שיתוף

פעולה

עם

עמיתים

וחלוקת

משאבים

היו

ראויות

ואינפורמטיביות .מכיוון שקורסים במתודולוגיה בתכניות הכשרת
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המורים קשורים לתחום הלימוד ,המשאבים הזמינים הללו מהווים
עבור המורים החדשים כלי הישרדות.
כשתכניות השיעור מתוכננות כראוי ,המורים יפתחו ביטחון ונוחות
לעמוד מול הכיתה ,מה שיוביל לרצון רב יותר להישאר בתפקיד
ותחושת שביעות רצון .ר פלקציה על הידע והחלקים התיאורטיים של
תכנית ההכנה חשובה להפיכת התיאוריה לפרקטיקה .כפי שטוענים Bruneau
 ,)3113( et al.גישת לימוד טרנסמיסיבית ( )transmissiveלא משפרת את מצב
המורה החדש ולא גורמת לו להכיר את מורכבות המקצוע.
ההכנה קשורה לניהול הכיתה .כשהמורה החדש מוכן היטב,
השיעורים רצים באופן חלק יותר והתלמידים יטו להשתתף יותר
בשיעור ולהאזין .כשהמורה חש בטוח כי התלמידים מתנהגים כראוי,
הוא ימצא דרכים טובות יותר להציג את החומר לתלמידים.
אלה הממומנים על תכניות ההכנה חייבים לשקול מחדש את
הקורסים הקיימים וליצור קורסים ראויים לניהול כיתה ולימוד שיקבלו
על החלטת המורים החדשים להישאר במקצוע .הכנסת אסטרטגיות
ניהול כיתה לניסיון הפרקטי תהפוך את יכולת ניהול הכיתה הממשית
של המורים לטובה הרבה יותר.

נושא  :6מרכיבים פרקטיים
 91%מהמשתתפים רצו שילוב של פעילויות פרקטיות הרלוונטיות
ללימוד בכיתה בתכניות ההכנה .אסטרטגיות הניתנות ליישום בעולם
הממשי וניהול כיתה הן פעילויות שהמשתתפים ציינו כי חבל שלא
למדו.
המורים לעתיד צריכים להתנסות בתרחישי משחק תפקידים בכדי
ללמוד רעיונות ופרקטיקות שיוכלו להיות מיושמים בבית הספר.
שיתוף פעולה בין מובילי הפקולטות למורים עשוי לעזור לבנות מודל
הוראה

שיספק

חוויות

לימוד

איכותיות

עבור

המורים

לעתיד

( .)Bruinsma, 2006; Schulz, 2005בעוד שבלתי אפשרי עבור תכנית
ההכנה לדון בכל ההיבטים של הלמיד ,תיאוריה הקשורה לפרקטיקה תעזור
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למורים החדשים לפתח כישורים אינטואיטיביים בהתמודדות מול החיים בבית
הספר.

נושא  :7עומס עבודה גבוה
המורים החדשים נדרשים לבצע את אותן המשימות כמו המורים
הוותיקים .המשתתפים האמינו כי אחת מהסיבות הרבות לעזיבת
המקצוע היא שהמורים החדשים מקבלים את המשימות הקשות
ביותר ,לא זוכים לתמיכה ומצופה מהם להעביר פעילויות מחוץ
לתכנית הלימודים.
בנוסף ,מורים אלה נשלחים לבתי ספר מקופחים וצריכים להכין שיעורים
רבים יותר ביחס למורים מנוסים ( .)Kinsey, 2006עומס עבודה זה מוביל
ללחץ רב והפחתתו תוביל לדרך התמודדות קלה יותר של המורים
החדשים עם סביבת בית הספר.
לפי המשתתפים ,האחריות על שיעורים רבים וחדשים משפיע על החלטת
המורים החדשים להישאר במקצוע .המורה החדש חייב ללמוד לבד את
החומר החדש .דבר זה צורך ממנו זמן רב משום שהוא צריך גם ליצור
מבחנים ,פרויקטים ,שיעורי בית ועוד.

נושא  :8לחץ ושחיקה
ציפיות היום יום של ההוראה ,בנוסף ללימוד של קורסים רבים מחוץ לתחום
ההתמחות ,עשויים להטיל על המורים החדשים עומס אדיר.
המשתתפים האמינו כי קיים מתאם ישיר בין מוטיבציה ושביעות רצון
בעבודה .מתאם שכזה משקף את המחקר של  )2118( Huysmanעל
ממדי שחיקה בהוראה .מחקר זה הציג את הלחץ הגבוה והחוסר
במוטיבציה כשילוב המוביל לשחיקה.
הלחץ הוא אחת הסיבות המובילות לנשירת מורים .הגורמים התורמים
ללחץ ולשחיקה ,הם:
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(א) עומס על המורה;
(ב) חוסר באסטרטגיות ניהול;
(ג) עבודה עם תלמידים בעלי הישגים נמוכים;
(ד) העלאת דרישות המעסיק;
(ה) התמודדות מול הורים זועמים;
(ו) קצב לימוד חומר לא ראוי;
(ז) שימוש במגוון שיטות לימוד;
(ח) עבודה עם תלמידים בינוניים;
(ט) חוסר כבוד;
(י) ציפייה לפיקוח;
(יא) חוסר ביטחון בעבודה;
(יב) תלמידים אפאתיים;
(יג) חוסר תמיכה ומשאבים;
(יד) ציפיות גבוהות של ההנהלה.
כל הגורמים הללו ,ועוד כמה נוספים ,קיימים לרוב בשנת הלימודים
הראשונה.
המודל של  )0975( Fuller and Brownעוסק בחששות המורים בנוגע למצב
ולמשימות והקשר שלהם לתלמידים .כשמורים צעירים מתמודדים מול
מגוון חששות הקשורים למצב ,משימות ותלמידים בו יחדיו ,הם יחוו
שחיקה.

הלחץ והשחיקה תורמים לתחושת חוסר שביעות הרצון

בלימוד ומהווים את הסיבה לכך ש 33%-מהמורים בשנתם הראשונה
יוצאים מהמקצוע (.)Hill et al., 2005; Roulston et al., 2005
בהתאם למחקר שנערך על ידי  ,)3115( Habermanהפרודוקטיביות,
הביצועים ,המשימה והגישה קשורים לשחיקה .גורמים שכאלה קשורים
לעובדה שהלימוד הוא מקצוע רב היבטים .המשתתפים במחקר טענו כי
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במקצוע זה ,השמירה על שביעות הרצון חייבת לעמוד בראש סדרי
העדיפויות של מנהיגי החינוך .העברת סדנאות שתפקידן הוא לסייע,
לתמוך ולחנך מורים צעירים להתמודד עם עומס בעבודה הינה
חשובה כתוצאה מכמה סיבות.
 .0ראשית כל ,התפתחות מקצועית תומכת במורים חדשים באופן
שלא קיים כשמורים אל המבודדים.
 .3שנית ,התפתחות מקצועית היא תחום שבו ניתן להשיג כישורים
שלא נלמדו בתכניות ההכנה.
 .2שלישית ,התפתחות מקצועית פועלת כפורום עבור מורים
צעירים לפגוש מורים חדשים החולקים חוויות דומות.
 .4רביעית ,דרך סדנת עבודה משותפת ,מורים רבים יכולים
להשתמש בתרחישי משחק תפקידים בכדי לעבוד יחדיו בפיתרון
הדילמות היום יומיות.

מסקנות והמלצות
מודל התמיכה החדשה במורה ( )TNSכולל את הנושאים המרכזיים
שהופיעו במחקר זה ומראה כיצד להבין ולפתח את המורים הראשונים
בכדי שיוכלו להצליח (תרשים .)0
המודל מראה כיצד מפתחי תכנית הלימודים ומנהיגי החינוך יכולים
לתמוך טוב יותר במורים בשנתם הראשונה .המטרה של המודל היא
לגשר על הפער בין הציפיות של המורים והמציאות אותה הם פוגשים
בכיתה.
המודל כולל שלושה מרכיבים שלא יכולים להתקיים באופן בלתי
תלוי .בכדי להדגים זאת ,ההמלצות עבור מפתחי תכנית הלימודים
צריכות לספק את בסיס התמיכה המתקבלת מצדם של מנהלי ומנהיגי
בתי הספר .בסופו של דבר ,כישורי ההישרדות המסופקים על ידי חברי
הפקולטה ומנהיגי המחוזות ישמשו כמשאבים רבי ערך עבור המורים
החדשים.
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הראשון

המרכיב

הוא

המלצות

שהגיעו

מהמשתתפים

לגבי

אסטרטגיות ,קורסים וכישורים שמנהיגי הפקולטות חייבים לבחון
כשהם בונים תכנית לימודים להכשרת מורים .הכילול של פרקטיקות
הרפלקציה

והחקירה

()Inquiry

בתכנית

ההכנה

יעודד

התפתחות

אינטלקטואלית וישפר את פרקטיקת הלימוד.
תרשים  .0מודל  TNSשל הכנה עבור המורים החדשים

המרכיב השני ,מנהלים\מנהיגים של מחוזות בתי הספר ,כולל את
היעדים שגורמים אלה צריכים לקחת בחשבון בכדי לשפר את
התמיכה במורים החדשים .דרך התפתחות מקצועית מתמשכת המתמקדת
בצרכי המורים החדשים,

ניתן להרחיב את הכישורים הקיימים עם

אסטרטגיות חדשות ,משאבים נוספים וכישורים אחרים.
במודל

ה,NTS-

התפתחות

מקצועית

מתמשכת

במהלך

השנה

הראשונה תעזור לגשר על הפער שחווים המורים החדשים ותעזור
לעצב את פדגוגית ההוראה הנוכחית שלהם .משום שהמורים החדשים
זקוקים לרוב תשומת הלב והתמיכה בתחילת הקריירה ,תכניות כניסה
לתפקיד חייבות להתבסס על תכניות ההכשרה ולהרחיבן.
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המרכיב השלישי הוא התוצאה של שני המרכיבים הקודמים .מורים
חדשים הלומדים כישורי הישרדות קודם לכניסתם לבית הספר יהיו
צפויים יותר להישאר במקצוע .לדוגמא ,אם תכניות ההכנה יקשרו את
הקורסים התיאורטיים למציאות הבית ספרית קודם לכניסה לבית
הספר ,המורים החדשים יידעו למה לצפות לפני שהם נכנסים ללמד.
לאחר הכניסה לבית הספר ,המנהלים יכולים להשלים את התמיכה
על ידי הובלת המורים לעסוק בהזדמנויות התפתחות מקצועיות
שיעוצבו במיוחד כך שיוכלו לספק כישורים להישרדות .תכניות אלה גם
מעמיקות את ההתחייבות לבית הספר וללימוד ,את תחושת המוכנות,
מוטיבציה ,מימוש עצמי וחוללות עצמית.
תיאום בין תכניות ההכנה של המורים ובתי הספר עשויה לספק מטרה
וכיוון לחברי הפקולטה והמורים בלימוד ולהעניק למורים החדשים
מנגנוני הישרדות ראויים .מפתחי תכניות הלימודים ומנהיגי בית הספר
צריכים להורות ולסייע למורים החדשים לדון ולהציג בעיות אלה .מאמץ
משותף הכולל את הפקולטה ומנהיגי המחוז יעזור לנוע לקראת מודל שיספק
חוויות של לימוד איכותי מהן המורים החדשים יוכלו ללמוד רבות.

המשמעות עבור מקבלי ההחלטות והמנהיגים
בעלי העניין בעולמם של המורים החדשים ירוויחו ממחקר זה משום שהמידע
המתואר מציג אסטרטגיות ומשאבים המשפיעים על אחוזי הנשירה של
המורים החדשים ,מלמד כיצד הם ירגישו בכיתה ומציג את הכישורים
הדרושים להצלחה .תוצאות המחקר עשויות לספק לקובעי המדיניות מידע
שיתמוך בצורך הפיננסי לבנות תכניות התפתחות מקצועיות שיתאמו
לכישורים הספציפיים שהמורים החדשים צריכים ללמוד .כך ,מנהיגי
החינוך יכולים לחשוף אסטרטגיות וכלים שיעזרו למורים החדשים
בכיתה ,לאלה שרוצים להיות מורים ולאלה שרוצים להכשיר ולשכור
מורים.
מנגנוני תמיכה ראויים להכשרה וניהול חשובים עבור ההצלחה של
המורים החדשים .מנהיגי החינוך והמנהלים הרוצים לאקלם את
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המורים החדשים בבתי הספר ,לעזור לפתוח דילמות יום יומיות של
המקצוע ולעצב את פילוסופיית ההוראה של המורים החדשים צריכים
להשתמש בכלים אלה .כשמנהיגי המחוז יעמדו בחזית מתן התמיכה,
המורים החדשים יחוו רמת חוללות עצמית גבוהה יותר.
שירותים הניתנים בתוך בית הספר על ידי מנהלים כמו זמן חבירה
למורים וותיקים והזדמנויות התפתחות מקצועית במחוז ,יספקו
למורים

החדשים

מגוון

הזדמנויות

להתכונן

לקשיים

שבלימוד

ולהתפתח .תמיכה מצד ההנהלה תשפיע על שביעות הרצון בקריירה
והרצון להישאר בתפקיד.

מקור הנתונים:
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ישראל
התנסויות מהשטח :חונכים
מחקר
תהליך ההתמחות בהוראה והגורמים
המשפיעים על הצלחתו :מנקודת המבט של
חונכים בבתי הספר

בשנת תש"ס ( )3111הוטמעה לראשונה תכנית ההתמחות למורים מתחילים
בישראל .מטרת התכנית לטפח ולסייע למורה המתחיל להצליח בדרכו
כמורה ,לתמוך בעבודתו ,ולסייע לו להפיג את חששותיו .בתכנית ההתמחות
מעורבים באופן ישיר שותפים רבים ,ביניהם המנהל ,המורה החונך ,צוות
ההוראה ,ומנחה הסדנא הקבוצתית מהמוסד המכשיר .כל אלה אמונים על
הכשרת המורה המתחיל ועל מניעת נשירתו מן המערכת.
הדו" ח שלפנינו מציג מחקר שבודק את ההתמחות בהוראה למורים מתחילים
מנקודת מבטם של חונכים הממלאים את תפקיד החונכות בבתי הספר.
האגף להתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך משקיע מאמצים רבים
בהכ שרת חונכים למלא תפקיד זה בכל בתי הספר בארץ ,וכן בליווי תהליך
החונכות ,ובהערכת המתמחים במהלך ובתום שנת ההתמחות .מערך גדול
של חונכים וקורסי חונכים פועל בבתי ספר ובמכללות .העבודה הנוכחית
בוחנת מספר נושאים הקשורים בתהליך זה מזוית הראייה של החונך :תהליך
בחירת החונכים והכשרתם; פעולת החונכות ,הן בהיבט החונכות בפועל והן
בהיבט חווית החונכות; גורמים מקדמים ומעכבים את הצלחת החונכות;
תרומת החונכות להתפתחות המקצועית של החונך ,לפי תפיסתו; ועמדות
החונכים לגבי ליווי מורים חדשים בתחילת דרכם.
לאחרונה נערך מחקר מקיף הבוחן את כל השאלות הללו מנקודת המבט
של מנהלים בבתי ספר בישראל (שוובסקי ,גולדנברג ,שץ-אופנהיימר ובסיס,
 .)3103המחקר הנוכחי משלים את מחקר המנהלים ,ובוחן את שאלות
המחקר הללו מנקודת מבטו של המורה החונך.
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המחקר נערך לבקשת האגף להתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך.
הנחת המח קר היא כי מתהליך ההתמחות יוצאים נשכרים המתמחה ,שנקלט
קליטה טובה יותר ,בית הספר ,שנתרם ממודעות ומעורבות גבוהות של
המנהל ,והחונך ,הנמצא במגע ישיר ושוטף עם המתמחה שעשוי להיתרם
בהתפתחותו המקצועית מן התהליך.

פרק הממצאים של דו"ח מחקר זה כולל שלושה חלקים:
בחלק א' ,מוצגים ממצאים מתוך שאלון מקוון שהועבר למדגם כלל ארצי
של חונכים בפועל .חלק זה מהווה עיקר דו"ח מחקר זה.
בחלק השני ,מוצגים ממצאי המחקר בהשוואה לממצאי מחקר קודם שנערך
בשנת  ,3113ואשר בדק אף הוא היבטים בתפקיד ובתהליך החונכות (נאסר-
אבו-אלהיג'א ,רייכנברג ופרסקו .)3113 ,מטרת השוואה זו לגלות מגמות של
שינוי בתשובות החונכים לגבי תהליך הטמעת החונכות בבתי הספר.
חלק ג' של פרק הממצאים מציג השוואה בין נקודת מבט המורים החונכים
(לפי נתונים מהמחקר הנוכחי) לבין נקודת המבט של מנהלי בתי ספר
(שוובסקי ,גולדנברג ,שץ-אופנהיימר ובסיס.)3103 ,

שאלות המחקר
א .כיצד נבחרים החונכים ומהם השיקולים המרכזיים בבחירתם?
ב .מהי מידת ההשתתפות בקורס ההכשרה לחונכים ,ומהן עמדותיהם של
החונכים כלפי קורס זה?
ג .מהן הפעולות המרכזיות בהן עוסקים החונכים בתהליך ההתמחות?
ד .מהי מידת שביעות הרצון של החונכים מתהליך ההתמחות ,ומהן
עמדותיהם כלפי תהליך זה?
ה .אלו תנאים מקדמים ובולמים את הצלחת ההתמחות בבית הספר,
ובאיזו מידה?
ו .מהי תרומת ההתמחות בהוראה להתפתחות המקצועית של מורים
חונכים?
ז .מהן עמדות החונכים כלפי ליווי מורים בהמשך דרכם?
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מדגם המחקר
המחקר כלל מדגם של  735חונכים בארץ שעסקו בחונכות בשנת הלימודים
תשע"א והשיבו לשאלון המקוון .ייצוג המשיבים היה לפי אזור (צפון ,מרכז,
דרום) ,מסלול ,מגזר (ממלכתי  /ממ"ד  /ערבי) ,גודל בית הספר (ממצאים
מפורטים מוצגים בהמשך) ,וכן ,לפי נתונים אישיים (השכלה ,ותק ,תפקיד).
מדגם המשיבים מהווה כ 311/1-אחוזים מכלל אוכלוסיית החונכים בארץ.
החונכים שהשתתפו במחקר נדגמו על-פי נכונותם להשיב על השאלון .מבין
המשיבים 13/ ,עובדים בהוראה מעל  31שנים ,וממוצע הותק שלהם בהוראה
הוא  08.1עם סטיית תקן  .8.1על פי דיווחיהם ,הותק הממוצע של המשיבים
בתפקיד החונכות הוא  2.1שנים (סטיית התקן היא .)2.3
המשיבים ייצגו את אזורי הארץ השונים .מספר המשיבים הרב ביותר היה
ממרכז הארץ ( ,)32/1<,ואחריו ,היקף דומה ,יחסית ,של משיבים ממחוז
הדרום ( )07/ממחוז הצפון ( )03/ומתל אביב ( 03/ .)03/מהחונכים היו מאזור
ירושלים ,ואחוזים קטנים יותר ממנח"י ומההתיישבות.
כשישים אחוזים מהחונכים ( )30/עובדים בבתי ספר ממלכתיים 07/ ,בבתי
ספר ממלכתיים-דתיים ,ו 01/מן המשיבים חונכים מורים חדשים בבתי ספר
במגזר הערבי.

שיטת המחקר והשאלון לחונכים
המחקר הוא ברובו כמותי ,והנתונים נאספו באמצעות שאלונים מקוונים.
השאלונים חוברו על סמך ממצאי ראיונות מקדימים עם קבוצה של חונכים.
השאלונים הועברו לחונכים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלהם,
שנאסף במיוחד לצורך מחקר זה.
דיווחיהם של חונכים בתכנית ההתמחות עמדו במוקד המחקר הנוכחי ונבחנו
בחמישה תחומים( :א) בחירת החונכים והכשרתם( ,ב) פעולות החונכות
וחווית החונכות( ,ג) גורמים מקדמים ובולמים את הצלחת החונכות( ,ד)
תרומת החונכות לפיתוח המקצועי של החונך( ,ה) עמדות כלפי ליווי מורים
בתחילת דרכם.
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ממצאים

א .בחירת החונכים והכשרתם
בחירת החונך :לדברי החונכים ,החונכים נבחרים בדרך כלל לתפקיד
החונכות על ידי מנהל בית הספר .גם המנהלים ב"מחקר המנהלים" הסכימו
עם קביעה זו .ממצא זה שונה מעט מתשובות החונכים במחקר של שנת
 ,3113בו אחוז ניכר מן החונכים ציינו כי הבחירה בחונך היתה בחירתו של
המתמחה .שינוי זה מעיד כי חל מיסוד של תהליך הבחירה ,כאשר חלקם של
המנהל ושל סגן המנהל בתהליך גדל .התרחבות חלקם של המנהל וסגנו
בתהליך בחירת החונכים מצביע על שינוי ארגוני ועל התפתחות מודעותו של
צוות ההנהלה והכרתו באחריות המערכתית של ההנהלה לתהליך ההתמחות
ול"נוהל בחירת החונך" במהלך השנים.
על -פי דיווח החונכים ,הנתמך גם בדיווחם של המנהלים ,החונכים נבחרים
בעיקר על פי תכונות האישיות של המורה כגון ,מוכנות להשקיע ולתת,
ומורים המהווים דוגמא אישית .כמו כן ,נבחרים החונכים על סמך ותק
ומומחיות בתחום הדיסציפלינרי של המתמחה .החונכים ,מצידם ,מדווחים
בנוסף לתכונות אישיותיות כי הם בוחרים לעסוק בחונכות כדי לתרום ולפתח
מורים חדשים (לשתף בידע ,לתמוך ,לחזק ולקדם מקצועית).
מממצאים אלה מסתמן כי לכאורה אישיות החונך היא השיקול המרכזי
בבחירת החונכים ,עם זאת ,נראה כי למרות שמדד זה הינו הכרחי הוא אינו
תנאי מספיק לבחירה .הן החונכים והן המנהלים ציינו גם את הצורך
במומחיות בתחום הדיסציפלינארי כסיבה חשובה בבחירת החונך .נראה
כי נחוץ תמהיל נכון של תכונות אישיותיות לצד יכולות דידקטיות וידע
דיסציפלינארי בבחירת החונכים.
קורס חונכים :כשליש מהחונכים השתתף בקורס להכשרת חונכים .ממצא
זה דומה לנמצא בשנת ( 3113נאסר ושות' ,)3113 ,כאשר דווח כי מעט יותר
משליש מהחונכים השתתפו בקורס חונכות .מעניין לראות שמידת ההטמעה
של קורס החונכים כהכשרה נחוצה למילוי התפקיד נשארה דומה במהלך
השנים.
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כשליש מהחונכים ומעט יותר מנהלים סבורים כי יש להתנות את תפקיד
החונך בהשתתפות בקורס חונכים וכי יש להפוך קורס זה לחובה.
השתלמויות חובה שאינן מותירות מקום לקורס זה מוזכרות על ידי שתי
האוכלוסיות כסיבה המרכזית המעכבת את יציאתם של מורים חונכים לקורס.
מאז כניסתה של רפורמת "אופק חדש" לבתי הספר ,ישנן השתלמויות חובה
מוסדיות ,שגוזלות זמן רב מהמורים ,ומקשות על יציאתם לקורס נוסף כגון,
קורס חונכות .לאחרונה הוכנס קורס החונכות למערך ההשתלמויות במסגרת
"אופק חדש" ,ויש לקוות כי שינוי זה יקל על המורים להשתתף בקורס
החונכות ,וכי אחוז המשתתפים בקורס זה יגדל .הקורס להכשרת החונכים
הותאם לדרישות ההשתלמויות במסגרת "אופק חדש" ,ובהתאמה ,הוגדרו
התכניות להתפתחות תפקיד החונך ,כאשר הדרגה הגבוהה ביותר (דרגה )9
היא ההכשרה לתפקיד של מדריך לחונכים .במסגרת השתלמות זו יוכשרו
החונכים כמנחים לחונכים ,שחלק מתפקידם הוא לעודד את החונכים
החדשים להשתתף בהכשרות הפורמאליות לתפקיד החונכות ,ולסייע לממש
את ההמלצה כי כל חונך יוכשר לתפקיד באמצעות קורס חונכות .הבניית
מערך ההדרכה למקצוע החונכות והסמכת מדריכים לתפקיד זה תמתג את
החונכות כמקצוע ממוסד הפועל על פי כללים פרופסיונאליים של הדרכה
והכשרה

פורמאליים

כמו

מקצועות

מקבילים

במדעי

החברה

(כגון

פסיכולוגים ,עובדים סוציאלים ,וכוי).
התכנים העיקריים הרצויים לקורס הם תכנים שבהם צורכי המתמחה במרכז,
כגון התמודדות עם קשיים של מורים מתחילים; ולאחריהם תכנים שבהם
צורכי החונך עצמו במרכז ,כגון דרכים למתן משוב ,הערכת מתמחים וצפייה
בשיעור .לאור הממצא כי אישיות החונך מרכזית בהצלחת תהליך החניכה ,יש
מקום לעסוק בקורס בטיפוח ובהעצמת הרובד האישי של המורה החונך.
מומלץ להדגיש בקורס החונכות פרקים לטיפוח מנהיגות ,יכולת רפלקטיבית,
אמפתיה ,סובלנות ותחומים נוספים שיתרמו לאישיות החונך.
בהשוואה שנערכה בין חונכים שהשתתפו בקורס החונכות לבין אלה שלא
השתתפו בקורס נמצאו הבדלים מובהקים :במידת הערכתם את חשיבות
ההשתתפות בקורס; בסיבות לאי-השתתפות של החונכים; ובנושאים שיש
ללמד בקורס .נמצא כי החונכים שהשתתפו בקורס ציינו שיש ללמד בקורס
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נושאים מהתחום הרגשי-אישי ,הקשורים לקשיי המתמחה בתחילת דרכו
באו פן מובהק יותר מאשר ציינו חונכים שלא השתתפו בקורס.

ב .פעולות החונכות -החונכות בפועל וחווית החונכות

הפרק העוסק בפעולת החונכות התייחס לשני היבטים של החונכות :החונכות
בפועל ,וחוויית החונכות.
לגבי החונכות בפועל נערכה בדיקה של הדרך בה עובדים בתי הספר על
פי מבנה ארגוני מתוקן ומסודר ביחס לתהליך ההתמחות .בשנת תשס"ט החל
תהליך של הטמעת "נוהל קליטת מורה מתמחה בבית הספר" .נוהל זה היה
קיים ,אם כן ,כמעט שלוש שנים בזמן עריכת המחקר .המחקר הנוכחי מציג
נתונים ראשוניים בנושא זה כיוון שבמחקר חונכות הקודם (נאסר ושות')3113 ,
טרם התגבש הנוהל החדש .לפי דיווח החונכים נמצא כי בחמישית מבתי
הספר הנוהל החדש הוטמע ,וידוע להם כי קיימים נהלים כתובים לקליטת
מתמחים ומורים חדשים .לפי דיווח המנהלים ,נהלים אלה קיימים בכשליש
מבתי הספר .הטמעת הנהלים הללו הינה אתגר חדש למערכות הפועלות על
פי תו תקן לאיכות בתי ספר .יש לשאוף להרחיב תהליך זה ולהגביר את
המודעות של נהלי קליטת מתמחה בקרב המנהלים והחונכים.
הנחקרים במחקר זה נשאלו לגבי קיום הליך מובנה לחונכות ,וקיום מערך
תיאום ציפיות עם המתמחה לפני תחילת העבודה .לפי דיווח החונכים ,את
מרבית הפעולות הארגוניות הקשורות לחונכות והמופיעות בחוזר המנכ"ל
כפעולות המנהל אכן מבצע "רק המנהל" ,כאשר החונך בדרך כלל מטפל
רק בהיבטים הקשורים לפעילויות החניכה כגון תיאום ציפיות עם המתמחה.
בדיקת תשובות המנהלים לשאלה זו (מ"מחקר המנהלים" ,שוובסקי ושות',
 )3103מצביעה על הבדלים בתפיסת התפקיד בין חונכים ומנהלים בענין זה,
ועל הבדל בתפיסת האחריות הכללית בין חונכים לבין מנהלים .נמצא כי
למנהלים יש תפיסה שיתופית של התפקיד ,וכי הם מדווחים על עשיית
מרבית הפעולות במשותף עם החונך ,כתפקידים המשותפים ל"מנהל
ולחונך ביחד" .לעומת הגישה השיתופית ,רואים החונכים במנהל סמכות
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מובילה ומנווטת בבית הספר ,ועליו בלבד מוטלת האחריות לבצע את רוב
הפעולות הפורמאליות הקשורות לחונכות.
למרות האחריות הרבה של המנהל בתחומי ארגון תהליך ההתמחות ,שני
שליש מהחונכים מסכימים כי התמחות מוצלחת תלויה בעיקר בחונך.
תפיסת התפקיד של החונכים את ההתמחות היא שיש להם אחריות מקצועית
לתפקיד כאשר האחריות הארגונית של המנהלים.
על פי דיווח החונכים ,הנתמך בדיווח המנהלים ,נפגשים מרבית החונכים
בפגישות קבועות אחת לשבוע עם המתמחים ,לרוב בפגישות פנים אל פנים
בבית הספר .דיווח זה שונה במקצת מן הדיווח במחקר ( 3113נאסר ושות',
 ,)3113בו נמצא אחוז גבוה של פגישות מזדמנות .הבדל זה שוב מצביע על
תהליך של מיסוד ההתמחות והתכנסות לנהלים ברורים וקבועים .יתכן
והשינויים המערכתיים בבתי הספר בעקבות רפורמת "אופק חדש" והתוספת
של שעות שהייה בבית הספר מקלים על המפגש המשותף בין החונכים
למתמחים .עם זאת ,עולה כי טרם נפתרה בעיה של מצוקת מקום פיזי
למפגשים ולישיבה שקטה בבית הספר.
מומלץ כי בתי הספר ייערכו להסדרת מקום פיזי למפגשי החונכות .בנוסף,
מומלץ לנסות לתאם זמן קבוע במערכת שעות המורה למפגשים בין החונך
למתמחה.
מבין הנושאים בהם עוסקים החונכים בהנחייתם למתמחים ,העיסוק המרכזי
הוא בחיזוק התחום האישי-רגשי של המתמחה ,תחום בו עוסקים במידה רבה
עד רבה מאד .הנושא הדידקטי חשוב אף הוא (במידה רבה) ,והעיסוק
בתכנים מערכתיים נמצא במקום האחרון ,במידה בינונית עד רבה .נמצא ,כי
חונכים שעברו קורס חונכות עוסקים באופן מובהק בתכנים בתחום הרגשי
יותר מאשר חונכים שלא עברו קורס חונכות.
השוואת ממצאים אלה למחקר  3113מראה כי היקף העיסוק של החונך
בנושאים הרגשיים עלה במהלך השנים בצורה ניכרת ,אם כי בדרך כלל סדר
החשיבות של הנושאים נשמר לאורך השנים.
הערכת החונכים את המתמחים מסתמכת בעיקר על אמצעים ישירים מול
המתמחה :באמצעות שיחות עם המתמחה ותצפיות ישירות שהם מקיימים.

197

בשנים האחרונות הכניס משרד החינוך מערכת מקוונת להערכת המתמחים
בתום שנת ההתמחות .כמחצית מהחונכים והמנהלים מילאו או ניסו למלא את
ההערכות באמצעות המערכת המקוונת אך כמחצית עדיין אינם משתמשים
במערכת זו .מרביתם ציינו כי ישתדלו למלא את ההערכה המקוונת בשנה
הבאה.
החלק השני של פרק זה דן בחוויות החונכות ומציג נתונים כגון ,שביעות
הרצון מתהליך ההתמחות ,ועמדות שונות אודותיה.
החונכים מציינים שהמנהלים מעודכנים במהלך החונכות ומעורבים בתהליך
במידה מספקת .עם זאת ,מרבית החונכים אינם סבורים שהצלחת החונכות
תלויה בעיקר במנהל אלא בחונך .מעניין מאד לציין את ההבדל המשמעותי
בתפיסת תפקיד המנהל בתהליך ההתמחות בין החונכים בדו"ח זה לבין
המנהלים ב"מחקר המנהלים" .בעוד מעל למחצית מהמנהלים חושבים כי
התמחות מוצלחת תלויה בעיקר במנהל ,רק שישית מהחונכים מסכימים עם
היגד זה .מתוך ממצא זה ניתן לראות כי החונכים לוקחים אחריות אישית
להצלחת תהליך ההתמחות -ורובם מדווחים על שאינם מתחלקים באחריות זו
עם המנהל .לעומת זאת ,כמחצית מהמנהלים חשים אחריות לתהליך
ההתמחות כחלק מאחריותם הכוללת לכל המתרחש בבית ספרם.
בפני החונכים הוצגו שלושה מודלים שונים של חניכה :מודל של חניכה בו
החונך הוא מורה מתוך בית הספר ,חונך מחוץ לבית הספר וחונך שזו עיקר
מלאכתו .הממצאים מלמדים כי מרבית החונכים מצביעים על המודל הקיים
שבו מורה מצוות בית הספר עוסק בחונכות לצד עבודת ההוראה השוטפת
כעל המודל הרצוי .החונכים מעדיפים כי תהליך החניכה יתרחש בתוך כותלי
בית הספר ,באקלים ובתרבות הארגונית המוכרת והרלוונטית לעבודת
המתמחה.
לבסוף ,נשאלו החונכים לגבי שביעות רצונם מתהליך ההתמחות .מן
הממצאים עולה כי מעט יותר ממחצית מהחונכים ושני -שליש מהמנהלים
מרוצים מתהליך ההתמחות בבית הספר במידה רבה עד רבה מאוד .לגבי
תהליך ההתמחות במשרד החינוך כמחצית מהמשיבים שבעי רצון
מהתהליך .הגורמים היוצרים את שביעות הרצון יוצגו בפרק הבא .מתוך
גורמים אלה ניתן יהיה לראות כי חוסר שביעות הרצון הוא בעיקר בזיקה
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לגורמים מעכבים כגון בעיות ארגוניות מבניות (זמן משותף ,ועומס ולחץ
העבודה וכו').

ג .גורמים המקדמים והמעכבים את הצלחת החונכות
פרק זה בדק את הגורמים המקדמים והמעכבים את הצלחת החונכות .נמצא
כי סביבה תומכת בבית הספר והיחס שבין החונך למתמחה הם
הגורמים החשובים והמצויים ביותר הקיימים בבית הספר ,שסייעו להצלחת
תהליך החונכות .לאחריהם נבחר הגורם המתאר את המיסוד הארגוני של
ההתמחות כתהליך מקצועי מסודר ומפוקח בבית הספר ,ולבסוף  -הקצאת
משאבים לטובת החונכות.
נבדקו המאפיינים של החונך הקשורים להצלחת החונכות .בתחום האישיותי,
המאפיין החשוב ביותר היה יכולתו של החונך ליצור קשר טוב עם המתמחה.
כמו כן ,נמצא כי סבלנות של החונך ומוכנות להכיל טעויות נבחרו על ידי
כמחצית מהמשיבים .בתחום הדידקטי ,יכולת הוראה בתחום המקצוע ויכולת
מתן משוב היו המאפיינים המובילים .ניתן לסכם כי לדעת החונכים ,חונכות
מוצלחת מושתתת בראש ובראשונה על אישיות מכילה ותומכת של החונך,
הבאה בכפיפה עם כישורים דידקטיים ומקצועיים.
לגבי הגורמים המעכבים את תהליך החונכות ,צויינו נושאים הקשורים בבעיה
ארגונית של זמן משותף עם המתמחה ועומס ולחץ העבודה שמקשים על
תהליך החונכות .גורם נוסף שצויין קשור בחוסר בטחון ,חוסר ידע וחוסר
הכשרה למילוי התפקיד.
לסיכום ממצאים אלה ,נראה כי על פי תפיסת החונכים ,הגורמים המקדמים
את ההתמחות הם גורמים אישיותיים ,הקשורים ישירות בחונך עצמו .לעומת
זאת ,הגורמים המעכבים את ההתמחות הם ארגוניים ותלויים ,בעיני החונכים,
בעיקר במנהל .חלוקה זו מצביעה על מיקוד תפיסת החונך במתמחה,
המועדפת על ידו על פני ראייה מערכתית או לקיחת אחריות כוללת של
החונך לתהליך החניכה.

ד.

תרומת החונכות להתפתחות המקצועית של החונך
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פרק זה בדק את השפעת החונכות על ההתפתחות המקצועית של החונך.
נמצא כי מרבית החונכים חשים כי החונכות משפיעה במידה בינונית ומעלה
על ההתפתחות המקצועית שלהם .השוואת נתון זה ל"מחקר המנהלים"
מראה כי המנהלים מעריכים את תהליך ההתמחות כמשפיע יותר מאשר
החונכים .ניתן ליחס הבדל זה לראייה המערכתית של המנהל ,שרואה את
הצמיחה של החונך ,הפעילות הניהולית של החונך מול המתמחה,
וההתפתחות המקצועית שלו בתחומי הארגון וההובלה .החונך ,לעומת זאת,
מרוכז בעשייה הפרטנית מול המתמחה ,וחש בתהליך ההתפתחות והצמיחה
שעובר עליו במידה בינונית בלבד.
נמצא כי תרומת החונכות להתפתחות המקצועית מורגשת יותר בקרב חונכים
שהשתתפו בקורס החונכות מאשר בקרב חונכים שלא עברו את הקורס.

ההשפעה הרבה ביותר על ההתפתחות המקצועית של החונך היא בתחום
האישי; התחום השני בו השפיעה החונכות על התפתחותם המקצועית הוא
התחום הדידקטי; וההשפעה המועטה ביותר היתה בתחום המערכתי-ארגוני.
ממצאים אלה עומדים בהלימה עם ממצאים קודמים במחקר זה ,ומאששים
אותם ,לפיהם ,התחום האישי הוא התחום המשמעותי ביותר בחונכות .נמצא
כי מדדים מתוך התחום האישי משפיעים על בחירת המורה כחונך; בתחום זה
עוסקים במידה הרבה ביותר במהלך החונכות; התחום האישי הוא התחום
אותו החונכים מבקשים לחזק במהלך ההכשרה (קורס החונכות); והוא עולה
כתחום הבולט ביותר מבחינת ההתפתחות המקצועית של החונך .דיווחם של
החונכים על כך שהתחום האישי הוא התחום הנתרם ביותר בהתפתחותם
המקצועית בעקבות החונכות מעיד על כך שיש קשר בין הצרכים של
המתמחה בתהליך החונכות לבין הצרכים של החונך.
עקביות זו בתפיסת החונכים עולה במחקר זה בהקשר למיקומו של התחום
הדידקטי כתחום השני בחשיבותו ,והתחום הארגוני כתחום שאותו החונכים
מזהים כקשור יותר לבית הספר ולמנהל ,ופחות קשור לחונך עצמו.
אפשר להסביר מדרג זה בין שלושת התחומים בקשר הישיר המתקיים בין
החונך למתמחה ,שמבוסס על הנחייה ותקשורת בין אישית .למרות שתוכן
העיסוק לעיתים קרובות קשור בדידקטיקה ובהוראה ,מסגרת החניכה
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ותרומתה המרכזית בתמיכה ובליווי האישי שהחונך מקנה למתמחה ,באים
לידי ביטוי במדדים בינאישיים של תקשורת ,אמפתיה ,סובלנות ,הקשבה
ונושאים רבים השייכים לתחום האישי .מגמה דומה ניתן לצפות בשאלה
הפתוחה הדנה בהשפעת החונכות על ההתפתחות המקצועית של החונך.

ה .ליווי מורים בתחילת דרכם
יותר מ 811/1-מהחונכים שהשיבו למחקר זה מאמינים כי תהליך הליווי נחוץ
במידה רבה עד רבה מאוד .האורך המומלץ לתהליך זה הוא עד שנתיים
מתום ההתמחות; אולם כשליש מהחונכים ממליצים לאפשר עד חמש שנות
חניכה לכל מתמחה החפץ בכך .ממצא זה מצביע על כך שמרבית החונכים
רואים בתהליך ההתמחות תהליך חשוב מאד ,ואף נחוץ מעבר לתהליך
המתקיים היום.

לסיום,

מתוך ממצאי מחקר זה ניתן לראות כי החונכים חשים חשיבות יתרה

בעצם קיום תהליך של חונכות וליווי מורה חדש בתחילת דרכו .אמנם,
לעיתים המשיבים מדווחים על מידה פחותה של שביעות רצון לגבי חלק
ממרכיבי החונכות בבית הספר ,אולם התמונה הכללית מלמדת על תרומתו
של רכיב החונכות בתהליך ההתמחות הן למתמחים והן להתפתחות
הפרופסיונאלית של החונכים ,הממלאים תפקיד חשוב זה של חונכות לדור
צעיר של מורים בתחילת דרכו בהוראה.

המלצות:
להלן סיכום עיקר ההמלצות העולות מתוך ממצאי מחקר זה:
א .מומלץ להמשיך להטמיע בבתי הספר את נוהל בחירת החונך .בנוסף,
מומלץ כי בתי הספר ייערכו להסדרת מקום פיזי למפגשי החונכות.
וינסו לתאם זמן קבוע במערכת שעות המורה עבור החונכות.
ב.

מומלץ להגביר את המודעות לקיומו של קורס חונכות ולהגדירו כקורס
המסמיך לתפקיד חונך.
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מומלץ ללוות את קורסי החונכות במחקר הערכה ולמדוד את המידה
בה הקורס ממלא את ייעודו ועונה על צרכי ההכשרה של החונך.
ג.

מומלץ לעודד יציאה לקורס חונכים במסגרת אופק חדש .החדרת
תפקיד החונך למערכת הבית ספרית יכולה ליצור מוביליות עבור
המורה בבית הספר ,ולאפשר לבוגריו למלא תפקידים כגון התפקיד
הבכיר של מדריך -חונכים (סופרוייזר).

ד.

מומלץ להכניס להכשרת המנהלים מודולה ,בה יילמד נושא
ההתמחות ,תפקיד החונכים ,הציפיות ,הנהלים ,התפיסה ,וכו'

ה .מומלץ לערוך חשיבה כיצד ניתן לתת לנושא ההתמחות והחונכות
מקום רב יותר במכלול הצפוף של פעילויות והשתלמויות בבית הספר.

מקור הנתונים:
ג'ודי גולדנברג ,אורנה ש"ץ-אופנהיימר ,ניצה שוובסקי 2ליאת בסיס .תהליך
ההתמחות בהוראה והגורמים המשפיעים על הצלחתו :מנקודת המבט
של חונכים בבתי הספר .דו"ח מחקר .אלול תשע"ב ,אוגוסט  .3103המחקר
נערך בתמיכת האגף להתמחות וכניסה להוראה ,ורשות המחקר במכון מופ״ת.

212

ישראל
התנסויות מהשטח :מנהלים
מחקר
תהליך ההתמחות בהוראה והגורמים
המשפיעים על הצלחתו :מנקודת מבט של
מנהלי בתי הספר
המחקר המוצג הוא מחקר הערכה מקוון ,שנערך בשנת תשע״א ,במטרה
ללמוד על מודעותם של מנהלי בתי ספר להיבטים בתהליך ההתמחות
למורים מתחילים ומעורבותם בו ,על עמדותיהם כלפי תפקיד החונכות
וביצועו ,והכשרת המורים החונכים ,על התנאים לקידום או בלימה של
הצלחת ההתמחות ,ועל השלכות ההתמחות להתפתחותם המקצועית של
המורים החונכים.
ההתמחות בהוראה ,היא תהליך מורכב של הכשרת המורה המתחיל לכניסה
למקצוע ההוראה ,המספק למתמחה בהוראה תמיכה מקצועית ורגשית.
בשנת תש״ס ( )3111החל משרד החינוך ביישום תכנית ההתמחות למורים
מתחילים .מטרת התכנית היא לטפח ולסייע למורה המתחיל להצליח בדרכו
כמורה ,לתמוך בעבודתו ולסייע לו להפיג את חששותיו .בתכנית ההתמחות
מעורבים באופן ישיר שותפים רבים ,ביניהם המנהל ,מורה חונך ,צוות
ההוראה ,ומנחה הסדנא הקבוצתית מהמוסד המכשיר.
מנהל בית הספר מהווה גורם מרכזי בהצלחת המורה המתחיל ובהשתלבותו
בבית הספר ,בשיתוף עם המורה החונך ,המלווה את המתמחה ,וצוות
ההוראה והפיקוח .הציפייה היא שמנהל בית הספר יהיה מעורב באופן פעיל
בהתנסות המתמחה ,ויזמן תנאים מאפשרי הצלחה (משרד החינוך  :חוזר
מנכ״ל תשע(0/ב) ,ספטמבר .)3119
המורה החונך הוא מורה מיומן ומומחה בתחומו ,שמספק למורה המתחיל
תמיכה אישית להתפתחותו המקצועית במפגשים בין-אישיים .לצורך פיתוח
מיומנויות חונכות אפקטיבית ,ובהתחשב במיומנותו של המורה החונך ,מציע
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משרד הח ינוך קורסים להכשרת חונכים במטרה לצייד את המורה החונך
במיומנויות גבוהות ככל שניתן ,לתפקיד החונכות.
המחקר המוצג מתמקד בנקודת המבט של מנהלים.

שאלות המחקר
א .לאילו היבטים בתהליך ההתמחות מודעים מנהלים ,ובאיזו מידה הם
מעורבים בהם?
ב .מהן עמדות המנהלים כלפי הכשרת החונכים ,וכלפי תפקיד החונכות?
ג .מהי מידת שביעות הרצון של מנהלים מתהליך ההתמחות?
ד .אלו תנאים מקדמים את הצלחת ההתמחות בבית הספר ,ובאיזו מידה?
אלו תנאים בולמים את הצלחת ההתמחות בבית הספר ,ובאיזו מידה?
ה .מהי השפעת ההתמחות בהוראה על ההתפתחות המקצועית של מורים
חונכים?
המחקר נערך לבקשת האגף להתמחות וכניסה להוראה שבמשרד החינוך.
הנחת המחקר היא כי מתהליך ההתמחות יוצאים נשכרים המתמחה ,שנקלט
קליטה טובה יותר ,בית הספר ,שנתרם ממודעות ומעורבות גבוהות של
המנהל ,והחונך ,הנמצא במגע ישיר ושוטף עם המתמחה ,שעשוי להיתרם
בהתפתחותו המקצועית מן התהליך.

שיטת המחקר
המחקר נערך בשיטת המחקר הכמותי ,והנתונים נאספו באמצעות שאלון
עמדות למנהלי בתי ספר .ראיונות מקדימים חצי מובנים עם  7מנהלי בתי
ספר היוו בסיס לבניית השאלון .מדגם המרואיינים והמשתתפים בשאלון
נקבע על-פי קריטריונים מייצגים למגזרים ,לסוגי פיקוח ,לשלבי החינוך,
ולאזורים בארץ.
לצורך המחקר חובר שאלון אנונימי ,מקוון ,לדיווח עצמי ,נפרד עבור מנהלים
שבבתי הספר שלהם מתקיימת התמחות [מנהלים עם חונכים] ,ולמנהלים
שבבתי הספר שלהם לא מתקיימת התמחות [מנהלים ללא חונכים] .השאלון
בדק את מודעות המנהל ומעורבותו בתהליך ההתמחות ,תפיסת החונכות
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והכשרת החונכים ,הצלחת תהליך ההתמחות ,תנאים מקדמים ובולמי
הצלחה ,והשפעת ההתמחות על ההתפתחות המקצועית של המורה החונך.
תחומים אלה הוצגו בשאלון בארבעה רבדים :שאלות לגבי מתמחים ,שאלות
לגבי חונכים ,שאלות לגבי תהליך ההתמחות ,ושאלות אישיות .השאלות היו
״סגורות״ ,למעט שאלה אחת פתוחה בנוגע לאפקטיביות בליווי המתמחה
ומשמעות תוצאותיה .עיבוד הנתונים נערך באמצעות מבחנים סטטיסטיים
למשתנים בודדים ולגורמי המחקר ,ובניתוח תוכן לשאלה הפתוחה .השאלון
הופץ בקרב מנהלים באופן מרוכז באמצעות תכנת מחשב ,באישור מיוחד של
משרד החינוך .במחקר נשמרו בקפידה כללים אתיים של הכתיבה
האקדמית.

ממצאים
א .משתני רקע של המנהלים שהשתתפו במחקר
קבוצת המחקר המרכזית היתה של מנהלים אשר בבתי הספר שלהם
התקיימה התמחות .נדגמה קבוצה קטנה יותר ,של מנהלים ,שבבתי הספר
שלהם לא התקיימה התמחות ,על מנת להשוות בין תפיסותיהם של מנהלים
משתי הקבוצות בזיקה לתחומי המחקר .עיקר הממצאים מתייחסים למנהלים
שבבתי הספר שלהם התקיימה התמחות; אנו מציגים את ממצאי ההשוואה
רק במקומות הרלוונטיים.
כדי להכיר את קבוצות המחקר השוונו בין נתוני הרקע של קבוצת המנהלים
עם חונכים וללא חונכים .לא נמצאו הבדלים מובהקים במשתנים :ותק
ניהולי ,מחוזות בתי הספר ,מגזרים ואזורי פיקוח ,בית ספר רגיל או חינוך
מיוחד ,ודרגות גיל .משמעות הממצאים היא שמאפייני הקבוצות דומים ,ולא
נמצאו מאפיינים ייחודיים למנהלים עם חונכים ,מה שמפחית את הסיכון של
השפעת משתני רקע על התוצאות.
ממצאי המחקר מוצגים ,להלן ,בהתייחס לתשובות המנהלים עם חונכים.
במקרים הרלוונטיים ,מוצגת השוואה בינם לבין מנהלים ללא חונכים.
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ב .מודעות המנהל להיבטים בתהליך ההתמחות,
בקיאותו בנהלים ,ותפיסת האחריות של המנהל
מודעות המנהל ומעורבותו בהתמחות :נמצא כי מנהלי בתי ספר מודעים
לתהליך ההתמחות המתקיים בבית ספרם ומעורבים בו :על פי דיווחיהם ,הם
מקיימים תצפיות ושיחות עם המתמחים ועם החונכים ,צופים בשיעור של
המתמחה פעמיים או יותר במחצית ,ומעדיפים תקשורת בינאישית על
תקשורת רשמית באמצעות מבחנים ושאלונים.
נושאים בהם המנהלים מעודכנים :על-פי דיווחיהם ,המנהלים מעודכנים
ביותר בנושאים מערכתיים-ארגוניים ,כגון -בנוגע להשתלבות המתמחה בצוות
והישגי התלמידים .הם גם מעודכנים בקשיים של המתמחה ובקשיים של
החונך ,מודעים למפגשים בין החונך והמתמחה ותדירותם ,אך מעודכנים
פחות לגבי עיתוי ומקום המפגשים .המנהלים מעבירים משוב פורמאלי
למתמחים.
בקיאות בנהלים :מנהלים בקיאים בנהלים פורמאליים של תפקידם בנוגע
להתמחות במידה מוגבלת .עם זאת ,את חוזר מנכ״ל שמתמקד בשילוב
מתמחים ועובדי הוראה חדשים בבתי הספר מכירים מרבית המנהלים ,אולם
מעטים מכירים את החוברת ״קווים מנחים לעבודת החונכות למתמחים
בהוראה״; יתכן ,בשל העובדה שחוברת זו מחולקת לחונכים באמצעות
המתמחים.
תחום האחריות בהתמחות בהוראה :רק מעט יותר ממחצית המנהלים עם
חונכים ,ובאופן יחסי פחות מנהלים ללא חונכים ,תופסים את המנהל כאחראי
על תהליך ההתמחות .את מרבית התפקידים בהתמחות מבצעים המנהלים
ביחד עם המורה החונך ,אף כאשר הפעולה מוגדרת בחוזר מנכ״ל כחלק
מתפקידי המנהל (משרד החינוך :חוזר מנכ״ל תשע(0/ב) ,ספטמבר .)3119
נראה שהמנהלים תופסים את עצמם כמודעים לנעשה בהתמחות של מורים
מתחילים ,אולם אינם רואים עצמם מחויבים להיות מעורבים בפועל.
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ג .תפיסת החונכות והכשרת המורים החונכים
בחירת המורה החונך :השיקולים המרכזיים לבחירת החונך הם :מורה
שמוכן להשקיע ,מורה שמהווה דוגמא אישית ,מורה מומחה בתחומו ,ובעל
כישורי תקשורת טובים .שיקולים בולטים אלה מתייחסים לתכונות המעידות
בעיקר על חשיבות אישיות המורה החונך.
קורס הכשרת מורים חונכים :ההשתתפות בקורס הכשרת החונכים אינה
נחלת הרוב ,בעיקר מאחר ויש השתלמויות חובה אחרות שאינן מאפשרות
זאת .אחדים מן המנהלים (כעשרה אחוזים) כלל אינם יודעים על קיום קורס
הכשרת החונכים .מרבית המנהלים עם חונכים חושבים שאין להתנות את
הקורס כתנאי למינוי חונכים ,וזאת לעומת מנהלים ללא חונכים אשר סבורים
שיש להתנות את החונכות בהשתתפות בקורס.
נושאים מומלצים לקורס החונכים :ארבעה תכנים מרכזיים ראויים לטיפוח
בקורס הכשרת החונכים :דרכים למתן משוב ,הערכת מתמחים ,צפייה
בשיעור ,והתמודדות עם קשיים של המתמחים .בבירור שערכנו באמצעות
נציגת המשרד ,תכנים אלה נלמדים בקורס החונכים.

ד .הצלחת תהליך ההתמחות
שביעות רצון המנהלים :הצלחת תהליך ההתמחות נמדדה באמצעות
בחינת שביעות רצון המנהלים מתהליך ההתמחות ומתפוקותיו (השתלבותם
של המתמחים בצוות ההוראה ,תיפקודם המקצועי ,ואיתורם) .הממצאים הראו
שכשני שליש מהמנהלים ( )33.11/1שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד
מההתמחות בבית הספר ,בעוד רק מעט פחות ממחצית המנהלים ()15/
שבעי רצון מהתהליך במשרד החינוך במידה רבה או רבה מאוד .מעל
למחצית המנהלים עם חונכים דיווחו שהתמחות מוצלחת תלויה במידה רבה
במנהל ( )55/לעומת מנהלים רבים יותר ללא חונכים ( 10/.)35/מהמנהלים
דיווחו שההתמחות גוזלת זמן יקר ,וכ 31/ -מהמנהלים העידו שקיים נתק
ביניהם לבין תהליך ההתמחות בשל עומס רב .נראה שדיווחיהם של מנהלים
ללא חונכים ״אידיאליסטיים״ יותר מעמיתיהם ,בעלי הניסיון.
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תפוקות ההתמחות :רוב המנהלים (קרוב ל )81/ -שבעי רצון במידה רבה או
רבה מאוד מהתפקוד המקצועי של המתמחים בבית הספר ומהשתלבותם
בצוות המורים .מרבית המנהלים ( )79/מדווחים גם שתהליך ההתמחות מסייע
לקבוע מי מתאים להוראה ,במידה רבה או רבה מאוד.

ה .מאפיינים מקדמים ובולמים להצלחת ההתמחות
תנאים מקדמי הצלחה שכיחים :לפי דיווחי המנהלים ,התנאים המאפיינים
הקיימים בפועל בבית הספר בשכיחות רבה ,שתומכים בהצלחת ההתמחות
הם :אווירה חמה ופתוחה למתמחים בחדר המורים ,מורים חונכים קשובים
ומסורים ,הלימה בין תחום הדעת של המתמחה לתחום ההוראה בפועל,
והתאמה אישית בין מורה חונך למתמחה .ההתמחות נתפסת פחות מוצלחת
כשהמתמחים נתפסים כנטל.

•

תנאים בולמים להצלחת ההתמחות :שכיחותם של התנאים
הקיימים שמאפיינים בפועל בבית הספר שבולמים את הצלחת
ההתמחות היתה נמוכה .פחות מ 31/-מהמנהלים טענו שהמתמחים
נבחרו מתוך פשרה ,עקב חוסר במורים ,או שהיוו נטל .גם ממצאי
הגורם הכללי מעידים על הסכמה מועטה עד בכלל לא לגבי קיומם
של גורמים בולמי הצלחה.

ו .השפעת ההתמחות על ההתפתחות המקצועית של
המורה החונך
תרומת ההתמחות :המנהלים דיווחו שבזכות החונכות ,הייתה עלייה
בתחושת השייכות של המורה החונך לבית הספר ,תחושת המסוגלות
העצמית של המורה החונך ביכולתו המקצועית ,ומוטיבציה והשקעה של
המורה החונך בעבודת ההוראה.
מן השאלה הפתוחה עולה כי ההתמחות תורמת לאישיותם ,ולהתפתחותם
המקצועית של המתמחים והחונכים ,ולבית הספר כארגון.
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מן הממצאים עולות מספר המלצות:
א .קביעת נהלים :מומלץ לקבוע נהלים ברורים בבית הספר ,אשר
יאפשרו למנהלים לקבל דיווח לגבי עיתוי ,מקום המפגשים ושכיחות
המפגשים בין המורים החונכים והמתמחים בהוראה.

ב .שיווק:
בנוגע להתמחות בהוראה :מומלץ לנסות להגיע למנהלים אשר
בבית ספרם לא מתקיימת התמחות ,על מנת לעדכנם בנושא ולעניין
אותם בהתמחות
בנוגע לקורס חונכים :מומלץ לערוך שינוי בשיווק הקורס להכשרת
חונכים ,הן ביידוע המנהלים אודות קיומו ,והן בשיווק חשיבותו למורה
החונך ולבית הספר .מודעותם של מנהלים לחשיבות הכשרת החונכים
ותרומתה עשויה לרתום אותם ביתר שאת לגיוס מורים חונכים
לקורסים אלה.

ג .השתלמויות במסגרת נהלים חדשים :בבדיקה שערכנו נמצא כי משרד
החינוך עושה לקידום ולשילוב הקורסים להכשרת החונכים כהשתלמויות
במסגרת רפורמות ״אופק חדש״ ו״עוז לתמורה״ .השתלמויות אלה עשויות
לתרום לא רק למתמחה בהוראה ,אלא לבית הספר כולו .יש לעודד
מנהלים להכיר בחשיבות החונכות כרכיב משמעותי בקליטת מורים
מתחילים במערכת החינוך במסגרת כלל ההשתלמויות בבית הספר.
ד .אחריות וחלוקת תפקידים :מנהל בית הספר הוא אחראי-על להתמחות
בהוראה בבית ספרו .מומלץ לאפשר למנהל להאציל את סמכותו לגורם
נוסף 11/ .מהמנהלים דיווחו כי יש מי שמרכז את ההתמחות בבית הספר.
יתכן שקביעת גורם שיעבוד בשיתוף פעולה עם המנהל ,ויחלק אתו את
נטל האחריות יוכל לסייע בהובלת ההתמחות בבית הספר.
ה .חשיפה לתנאים מקדמי הצלחת ההתמחות :מומלץ להביא למודעות
המנהלים את התנאים אותם דיווחו המשתפים כמרכזיים להצלחת
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ההתמחות :אוירה חמה ופתוחה למתמחים בחדר המורים ,המורים החונכים
קשובים ומסורים לתפקידם ,הלימה בין תחום הדעת שלמד המתמחה לבין
תחום ההוראה בפועל ,והתאמה בין-אישית בין מורים חונכים למתמחים.
בנוסף ,מדברי מנהלים עלה כי הימנעות מבחירת מתמחים מתוך פשרה
עקב חוסר במורים ,והימנעות מתפיסת המתמחים כנטל קשורים להצלחת
ההתמחות.

ז .המלצות למחקר עתידי
א .פעולות המנהל מול אפקטיביות ההתמחות בהוראה :מומלץ לבדוק
אלו מפעולות המנהל מסייעות להתמחות מוצלחת בזיקה לאפקטיביות
ההתמחות.
ב .תפיסת מודעות ומעורבות בעלי התפקיד :מומלץ לערוך מחקר משווה
בין תפיסת המודעות ומידת המעורבות של המנהל בקרב המנהלים,
המורים החונכים והמתמחים ,על מנת ללמוד על הפערים בין עמדות
קבוצות אלה על חלוקת תפקידים ראויה ורצויה בין בעלי התפקיד
בתהליך ההתמחות.
ג .הכשרת החונכים :מומלץ להבין את הסיבות בגללן מורים חונכים אינם
מעוניינים בקורס ההכשרה ,ולנסות לבחון מהם הגורמים המסייעים
והבולמים למורים חונכים להגיע לקורס ההכשרה .כמו כן ,מומלץ לבדוק
מה בשיווק קורס ההכשרה צריך להשתנות בהתאם.
ד .אחריות וסמכות המנהל בזיקה לרפורמות :מומלץ לבדוק כיצד
משפיעות הרפורמות ״אופק חדש״ ו״עוז לתמורה״ על אחריותו וסמכותו של
המנהל ,ומהי השפעתן על ההתמחות למורים חדשים ,ועל קורסי
ההכשרה למורים חונכים.

ה .מינוף תרומת ההתמחות למורה החונך כגורם מתווך לאפקטיביות
ההתמחות:
מומלץ לבדוק מהם תנאי התרומה של ההתמחות לבתי הספר על מנת
למנף אותם ללמידה בית-ספרית ממנה ייתרמו כולם.
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מקור הנתונים:
ג'ודי גולדנברג ,אורנה ש"ץ-אופנהיימר ,ניצה שוובסקי 2ליאת בסיס .תהליך ההתמחות
בהוראה והגורמים המשפיעים על הצלחתו :מנקודת מבט של מנהלי בתי הספר.
דו"ח מחקר .מרץ  ,3103אדר תשע״ב .המחקר נערך בתמיכת האגף להתמחות וכניסה
להוראה ,ורשות המחקר במכון מופ״ת.
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אוסטרליה
היבטים ייחודיים :מרחבי למידה
מרחבים ומקומות למידה מקצועיים :חדר
המורים כאתר לכניסה לתפקיד והתקדמות של
המורה המתחיל

מאמר זה טוען כי חדר המורים הוא מרחב ללמידה מקצועית שבו מורים
מתחילים יוצרים אינטראקציה בכדי להבין מי הם ומהו אופי המקצוע
שלהם .המחברים מדגישים את החשיבות התיאורטית של המרחב והמקום
בבניית המורה המתחיל ודרכי התקדמותו .בכדי להדגים את הדברים
המחברים יציגו שני תיאורים של מצבים ממשיים מחייהם של מורים מתחילים.
מסקנת המחברים היא שחובה לערוך מחקרים נוספים על משמעות חדר
המורים והאינטראקציה שלו עם הפעילויות הסובייקטיביות של המורה .ברמה
הפרקטית ,המחברים מסבים את תשומת הלב להכרה בחדר המורים
כאתר חשוב ללמידה ומקצועית ומקום שצריך לתמוך בהכנסת המורה
לתפקיד וטיפוח מורים צעירים .הכרה שכזאת תשפר את השמירה על
מורים בתפקיד ,שביעות הרצון והאפקטיביות של מורים חדשים
וותיקים כאחד.

פתיח
כפי שמחקרים רבים טענו ,הצורך באסטרטגיית הכנסה של מורים
חדשים לתפקיד הוא עצום ( Carver & Feiman-Nemser, 2009; Main,
.)2009; Wang, Odell, & Schwille, 2008; Wiebke & Bardin, 2009
מצד שני ,היישום של ידע זה באופן פרקטי אינו רב בבתי ספר רבים.
בנוסף ,כמעט ולא קיימים מחקרים על הרעיון של מרחבי למידה
מקצועית

והמשמעות

שלהם

עבור

תהליכי

הכניסה

לתפקיד

וההתפתחות.
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ההפיכה למורה ,דורשת לא רק פיתוח של זהות מקצועית אלא גם בנייה
של ידע ופרקטיקה מקצועית על ידי למידה מקצועית מתמשכת
(.)McCormack, Gore & Thomas, 2006
זהו בדיוק הרעיון שמאמר זה יחקור :ידוע היטב כי מקומות שונים בתוך ומחוץ
לבית הספר מתפקדים בפועל כמרחבים עבור הלמידה המקצועית של מורים
מנוסים ( )McGregor, 2003אך לא ידוע הרבה על תפקידו של חדר המורים
כמרחב למידה מקצועית עבור מורים חדשים ודרך השפעתו על תהליך
המעבר של בוגר התואר למורה .חדר המורים הוא מיקום פיזי כמובן ,אך
פועל גם כמרחב חברתי ,תרבותי ורגשי עבור אלה המאכלסים אותו.
מחקר זה יתמקד במורים חדשים ובאינטראקציה שלהם עם חדר
המורים.
קיימים כשני מודלים מוכרים על חדרי צוות:


חדר אוכל-פגישות בסביבה מרכזית שם רוב המורים מתכננים,
מתוכננים ודנים באופן עצמי או חברתי על מה שהתרחש בכיתתם;



מחלקה שניונית שבמסגרתה אזורים ייחודיים ברחבי בית הספר
מוקדשים למקצועות השונים.

שני המודלים יוצגו דרך תיאורים ממשיים במאמר זה ובנוסף ,נבחן גם מספר
מודלים אחרים.
להתפתחות מורים איכותית יש השפעה חיובית על הישגי התלמידים
( )Hodkinson & Hodkinson, 2005; Louis & Kruse, 1995אך קיימת
שונות רבה בין בתי הספר השונים בדרך שבה מקום העבודה משמר את
הדינמיקה הזו (.)Talbert & McLaughlin, 2002
חדר המורים ,מרחב מיועד בבית הספר שבו המורים עובדים ו\או
נפגשים ,הוא אתר חשוב להשפעה על תכנית הלימודים והחלטות על
משאבים ,אתר לבניית הפעילויות המקצועיות של המורה ( Grosz,
 ,)1994גם הטירון וגם המנוסה.
מדובר במרחב חברתי ( )Bourdieu, 1985; Lefebvre, 1991שבו קיימות
התנהגויות ,גישות ועמדות המקבלות תמיכה בעוד שאחרות לא מקבלות יחס או
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זוכות ללעג .מורים חדשים צריכים לקרוא ,להבין ,לדון ,ליצור מחדש ולהתנגד
או לבנות מחדש את מה שמקובל ומה שלא במרחב זה.
המחברים  )3112( White and Mossתיארו את החוויה של מורים מתחילים
רבים כ " :מורים אלה הופכים לחסרי אונים מול המורכבות של הלימוד
וחוסר המקצועיות בעולם זה "
מדובר באקלים שבו הגיוס והשמירה על מורים איכותיים הם קשים ( Liu, Kardos,
 ,)Kauffman, Preske, & Johnson, 2000שבו התפטרות רבים היא נפוצה מאוד
ומתרחשת בעיקר בבתי ספר מאתגרים ,שלרוב מאוכלסים על ידי מורים
מתחילים ( .)Ferfolja, 2008לכן ,הבנה טובה יותר של חדר המורים נראית
כהכרחית.

מרחב ,זמן ,מקום
בתחילת המחקר שאלנו את השאלות הבאות:


באילו מרחבים מתרחשת למידה מקצועית?



עבור מורים חדשים הנכנסים לבתי ספר ,האם מרחבי חדר
המורים מהווים מקום ללמידה מקצועית? ואם כן ,אז:
 מהו האופי של המקומות הללו? -מה נלמד במקומות הללו?

המחבר  )0990( Lefebvreמסווג מרחב בשלוש דרכים -פיזי\חומרי ,ייצוגי
ומוצג .בבתי ספר רבים ,המי קום הפיזי של המורה מיוצג על ידי שולחן המורה
והכיסא בכיתה ובמקום ייעודי שנקרא חדר מורים.

מרחבים ייצוגיים כמו

הכיתה וחדר המורים מצביעים על עמדות הסובייקטים כמו המורה,
התלמיד או המבקר .חדר המורים מייצג מקום בו עשויה להתרחש
למידה של דברים מסוימים ,אך לא של אחרים.
חדר המורים הוא מיקום פוטנציאלי לקהילות למידה מקצועיות ולכניסת
מורים לתפקיד .בהתאם לכך ,המרחב הוא לעתים משהו שנבנה על ידי,
או מכיל ,קבוצות ( )Bourdieu, 1985ואינדיבידואלים מקבוצות שכאלה.
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אם כן ,המרחב הוא בו בזמן פיזי וקונספטואלי ומאכלס ומאוכלס על ידי אלה
הנמצאים בו.
בעוד שמבחינה היסטורית המרחב והמקום נחשבו לדבר זהה וסווגו כאזור או
מיקום פיזי ,אנו רוצים להדגיש את חשיבותו של הזמן ,בדומה למחברים
אחרים בעבר ( .)McGregor,2004אנו טוענים כי חדר המורים הוא צורה
פיזית עמידה ,מיקום פיזי שבו קיימים כמה מרחבים (מקצועי ,חברתי,
ארגוני) וכי חדר המורים מקושר באופן הדוק לפרקטיקות ויחסי המורים.

חדר המורים כמרחב ומקום עבור למידה במקום העבודה
הספרות מדגישה את זמן ומקום המעבר בין מורה לפני כניסה לתפקיד
לבין מורה מנוסה .מרכיבים אלה חיוניים להתפתחות ,חיובית או
שלילית ,של הזהות המקצועית של המורה ומשפיעים על אפקטיביות
המורה ( .)Richardson & Watt, 2006חוקרים רבים זיהו את חשיבות
הגורמים הללו ( Guarino et al., 2006; Kelley, 2004; Odell & Ferraro,
 .)1992הפרקטיקה החברתית של המעבר מופיעה בקרב גופים מודעים ולא
מודעים המבצעים אינטראקציות במרחב בו קיימות מגבלות ,הזדמנויות
ואפשרויות המוצעות כולן על ידי מספר מרחבים מקצועיים חברתיים כשחדר
המורים הוא אחד מהם.
סיווג המעבר כתהליך ו\ או תוצר של מרחבים מקצועיים מאפשר לנו להבין כי
המיקום המקצועי הוא לא קבוע וקיים ברגע בודד .לכן ,מורים מתחילים
יכו לים להיות מסווגים כמשתתפים פעילים במרחב שכזה .חדרי המורים,
בצורותיהם השונות ,פועלים כמקומות ,מרחבים מוכרים המאכלסים
מרחבים פונקציונאליים ,חברתיים וייצוגיים .בנוסף ,מקומות אלה
מקווים קן ללמידה מקצועית במקום העבודה .עד עתה ,הספרות לא חקרה
כיצד חדר המורים משפיע על תהליך ההפיכה למורה עבור מורים מתחילים.
מחקרים המתמקדים בתכניות כניסה לתפקיד ניסו לברר כיצד מורים
מתחילים מפיקים יחדיו מושג ומגיבים למרחב המיקרו-פוליטי של מקום
העבודה החדש שלהם ( Curry, Jaxon, Russell, Callahan, & Bicais,
 .)2008מחקרים אלה לרוב מצביעים על הלם מעבר של המורים אך הם
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לא מתייחסים למאפיין המרחבי של מקום העבודה .במחקר זה נספק
תיאור עמוק יותר של הדרך בה המורים החדשים מתמודדים עם חדר המורים
בשלבי הקריירה המוקדמים שלהם.

סיפור הרקע המתודולוגי
בהתבסס על מחקרים קודמים ( Rossi, Sirna, et al., 2008; Sirna et al.,
 )2008, 2010מחקר זה עקב אחר החוויות של קבוצת מורים מתחילים
בשנת הלימודים הראשונה שלהם .מורים בשנת הלימודים האחרונה

שלהם באוניברסיטה באוסטרליה

התבקשו

להשתתף

במחקר.

כ 03-מועמדים רואיינו והשתתפו במחקר .הראיונות בוצעו במשך כל תקופת
המח קר שכללה את שנת הלימוד ומספר חודשים לפניה ואחריה .המורים
נשאלו באופן ישיר בנוגע לתחושות והחוויות שלהם ועל המרחבים
השונים בהם פעלו כמורים ,כולל חדר המורים.
לאחר המחקר ,בחנו את הסיפורים השונים וחילקנו את הקטעים השונים
לקטגוריות כמו הפיכה למורה ,למידה מקצועית וחדר הכיתה כנקודת
כניסה למקצוע.
ז'אנר מחקרי זה ,מפיק ידע מבוסס מצב ולא מהווה ניסיון כולל תיעוד לפרטי
פרטים של החיים החברתיים .אנו נחקור דרך שני סיפורים כיצד
הסובייקטיביות של המורה המתחיל עשויה להיבנות דרך קשרים במקום
העבודה ומיקום חדר המורים .בחרנו את הסיפורים של סני ואנג'ל (השמות
לא אמיתיים) משום שהם מדגישים את הגיוון והחוויה של המורים החדשים.
הסיפורים הללו מדגימים כיצד החוויה הזו משפיעה באופן חזק על התפתחות
הסובייקטיביות של המורה.
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שני הסיפורים של המורים המתחילים
סני :מורה נודד במרחב אמביוולנטי
סני מלא אנרגיה ונרגש ביומו הראשון כ"מורה אמיתי" .הוא מגיע לבית הספר
היסודי הכפרי שבו מונה למורה לספורט במשך שלושה ימים בשבוע .המינוי
השני שלו הוא מורה כללי בבית ספר יסודי אחר .הוא הגיע לבית הספר מוקדם
וחיכה במכוניתו עד שהבחין בתזוזה בבניין ההנהלה .למרות שלא ילמד היום
תלמידים ,הוא היה להוט להכיר את מבנה בית הספר ,את המשאבים הזמינים
ואת המרחב המשרדי שלו ,לפני שיפגוש את חברי הצוות האחרים ב 01-בבוקר.
לאחר שאסף את עלון בית הספר ואת לוח הזמנים של היום ,מזכירה נחמדה
הכווינה אותו למשרדו .כשסובב את המפתח ונכנס לחדר ,תחושת ההתרגשות
הראשונית התעמעמה .הוא חיפש את מתג האור והפך מבולבול כשחשב שהוא
כלל לא קיים .כשעיניו התרגלו לחשכה הוא נכנס עמוק יותר לחדר וסקר את
המרחב המשרדי החדש שלו ,אך ללא ציפייה .הציפיות שלו עזבו כבר מזמן את
החדר דרך החלל הפתוח היחיד ,הדלת .בסופו של דבר הוא מצא את המתג
מאחורי ארגזי פלסטיק לאחסון ונורת פלורוסנט חלשה הבהבה .מדפים עמוסים
בציוד ספורט וניירת אכלסו את הצד השמאלי של החדר ,בעוד שבצדו הימני
עמד שולחן קטן וריק עם כיסא ישן.

הוא לא יכול היה שלא להיזכר בחדר

השרת בבית ספר התיכון שלו.
סני חש הקלה מכך שביקר תחילה לבדו במרחב המשרדי שלו .בעוד שהוא
הופתע מהחדר הקטן ומהתאורה המוגבלת,

הוא אמר לעצמו שהוא בר מזל

משום שהוא מחזיק במרחב משרדי משלו .גם לאחר שבילה זמן רב בבתי ספר
יסודיים אחרים במהלך שנות התואר שלו ,הוא לא באמת ידע למה לצפות ולא
יכול היה להיזכר במורה מתחיל אחר לספורט בבית ספר יסודי שקיבל משרד
משלו.
משום שהיה המורה לספורט היחידי בבית הספר ,הוא היה אחראי על כל
שיעורי הספורט עבור כל הכיתות השונות ועל ארגון כל הפעילויות הבית
ספריות (טורנירים וספורט במהלך ההפסקה) .סני נדהם מכך שלא קיבל שום
עצה או הכוונה בא שר לחובותיו כמורה לספורט בימיו הראשונים בבית הספר
וכי לא צורף לשום מנטור או לתכנית כניסה לתפקיד .הוא הלך למשרדו של סגן
המנהל שהכווין אותו לניירת שהושארה מאחור על ידי המורה הקודם .הניירת
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לא כללה תכניות מדויקות ומובנות .סני חש תסכול ונדהם מכמות העבודה
וחוסר התמיכה אך עדיין ,החל לארגן את תחרות השחייה ההולכת וקרבה.
לאחר שהתחושות השליליות חלפו ,סני שמח מהעצמאות הרבה שקיבל לידיו.
במקרים הנדירים שבהם הוא לא העביר שיעורי ספורט במגרש המשחקים או
במהלך זמן ההפסקה ,הוא נהנה לבקר בחד המורים בעת שאכל צהריים.
בביקורים נדירים אלה במרחב זה הוא התיידד עם מורים מתחילים אחרים בבית
הספר .בעוד שהוא חש עצמאי למדי בהתפתחותו כמורה לחינוך גופני ,הזמן
המועט שבילה עם המורים האחרים סיפק לו ביטחון וסייע להבנתו לגבי
תפקידיו כמורה יחיד לספורט.

סני תמיד היה מרוצה מארוחות צהריים אלה

משום שיכול היה להוריד את הבעת הפנים הבטוחה ,לשאול שאלות ולחוות
תחושת שייכות .המורים הוותיקים לרוב ישבו יחדיו והקשר של סני איתם היה
מקצועי ומובנה.
ככל שהשנה התקדמה ,סני היה מרוצה יותר ויותר מכך שאין לו זמן רב לבלות
במרחב המשרדי שלו .הוא הניח נורה ליד השולחן ומאוורר אך לרוב ,לא עבד
בחדר זה .הוא מצא מחשב קהילתי ומדפסת בחדר המורים והשתמש בעמדה זו
במהלך ולאחר שעות הלימודים .הוא אהב הרבה יותר את המרחב הזה ביחד
למשרדו העלוב.משום שלמורים אחרים היו מחשבים בכיתותיהם ,המרחב
המשותף של חדר המורים היה שקט ואפקטיבי לעבודה מוקדם בבוקר ולאחר
שעות הלימודים ,הזמן היחיד שהיה זמין לסני עבור תכנון וארגון.

מרחב מקצועי :חללים ובידוד

לתרבות בית הספר ולעבר האישי והמקצועי של המורים יש השפעה
חזקה על יציבות הסובייקטיביות המקצועית שהמורה מפתח מוקדם
בקריירה שלו ( .)Flores & Day, 2006עבור סני ,חדר המורים היווה את
המקום בו שהה כשלא לימד .בית הספר נקט במדיניות "אין זמן מגע בין המורים
המתחילים" ולא לקח בחשבון את ההשפעה של חוסר הניסיון והידע של המורה
על התלמידים.
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מודל המורה "המסתובב" ( )itinerant teacher modelעומד בניגוד חד לזה של
מחלקה משנית שבה קיימות הזדמנויות רבות לקשרים סיבתיים ומקריים
ולשיחות מקצועיות או שיחות חולין .אך עדיין ,הבעיות המשויכות עם הראייה
של מחלוקת סובייקטיביות כמבנים מבודדים והיתרונות של קהילות פרקטיקה
מקצועית בולטים .במקרה של סני לא הייתה קיימת קהילה שכזאת.
בנוסף ,לא ניתנה לו תוכנית כניסה לתפקיד ולא הדרכה על ידי מנטור.
למרות שבאופן אישי סני הצליח לחשוב חיובית על המצב ושמח על העצמאות
הרבה ,נותר רק לתהות כמה אי קיומה של תכנית כניסה לתפקיד מזיק
עבור מורים חדשים אחרים שלא מסוגלים ליהנות מאחווה ושיחות עם
מורים

אחרים,

גורמי

חיזוי

חשובים

לפי

הספרות

להתפתחות

סובייקטיבית של המורה.

המרחב הפיזי -אמביוולנטיות של הסובייקט
מספר מחקרים ( Kim & Taggart, 2004; Paechter & Head, 1996; Thompson,
 )2003דיווחו על המעמד האמביוולנטי והנמוך לו זוכה החינוך הגופני במערכת
הבית ספרית .עבור סני ,האמביוולנט יות של בית הספר עבור החינוך הגופני
משתקפת גם במרחבים המקצועיים האמביוולנטיים שניתנו לו" .המשרד" העלוב
לא היה דומה ולו במעט למרחב העבודה של המורים הכלליים ודרש מסני
לעבור לעבוד במרחבים אחרים.

אנג'ל :ב"בית" עם משפחת "הצוות"

אנג'ל לא ציפתה לדבר מלבד הדרכה ותמיכה מקצועית לאחר שקיבלה את
משרת ההוראה הראשונה שלה בבית הספר הקתולי הכפרי .למרות כמה
הפרעות ,הכניסה שלה לקריירת ההוראה הייתה חלקה יחסית וקודמה על ידי
"בוקר כניסה לתפקיד" שהוקדש אך ורק למורים חדשים בבית הספר .בבוקר זה
היא פגשה את צוות ההוראה של בית הספר ,ראשי המחלקות השונות ואת
המנטורית שלה ,מורה לחינוך גופני בעלת ניסיון של שלוש שנים .יום זה אפשר
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לאנג'ל לקבל מידע רב על מדיניות בית הספר ועל הציפיות ממנה .היא חשה
מוערכת ומקובלת.
אנג'ל והשותפה שלה לבית מנדי ,גם היא מורה מתחילה בבית ספר ,פגשו כמה
מהורים במפגש "על האש" שצוות המורים תכנן קודם לבוקר הכניסה לתפקיד.
כך היא קיבלה ביטחון רב בימי הלימוד הראשונים שלה .מרחב חדר המורים,
שהוא המקום בו כל הצוות מכל תחומי ההוראה יושב ,הוא חדר ארוך וצר ,חדר
דמוי מסדרון ,הכולל ספסלים הצמודים לקירותיו .כל המורים מקבלים מטר וחצי
של מרחב ספסל ומקום אחסון תואם ישירות מעליו .מרחב זה יותר משהספיק
עבור אנג'ל .אנג' ל לא הביאה מחשב לפ טופ משלה אלא השתמשה באחד
מששת המחשבים הקהילתיים שישבו בקצה החדר .חוץ מזמני הלחץ ,לפני
ולאחר שעות הלימוד ,השימוש במחשב תמיד היה זמין .באופן דומה ,משאבים
כמו תכניות יחידות ,תכניות שיעור וגיליונות עבודה תמיד היו זמינים מאוד
במרחב זה .השיתוף והסיוע בשימוש במשאבים היווה מדיניות מוצהרת של בית
הספר.

עבור אנג'ל ,המרחב הפיזי הפתוח גילם תחושה חזקה של פתיחות,

שיתוף פעולה ועבודה משותפת בין המורים.
בדומה למורים אחרים ,כשאנג'ל לא לימדה או שמרה בחצר על הילדים,
היא בילתה את זמנה בחדר המורים .היא חשה כי מדובר במקום בטוח,
בית או מקלט מפני התלמידים .לרוב ,האווירה בחדר המורים הייתה כיפית
ורגועה ולוותה בצחוק גדול מצד חברי הצוות .האווירה החברתית הייחודית
הזו השפיעה על הצוות גם מעבר לכותלי בית הספר והובילה לפגישות
חברתיות בסופי שבוע .בזמן העבודה ,אנג'ל חשה בתחושת השתייכות
וצוותיות ויכלה לשאול איזו שאלה שרק רצתה בנוגע להתקדמות
וללימוד שלה.
הסיוע הרב מצד כל חברי הצוות עמד בניגוד חד לתחושת חוסר
המשמעות שחשה כשלימדה בכיתה ,שם חשה כי היא שקופה.
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מעבר

חלק

למרחב

המקצועי:

כניסה

לתפקיד,

בנייה

הדרגתית והדרכה

שלא כמו הבלבול והחרדה שחווים מורים מתחילים רבים ( ,)Tickle, 2000כולל
סני ,אנג'ל חוותה תחושת פתיחות חזקה ,תמיכה ושיתוף פעולה עם חברי הצוות
שלה .המחבר  )2111( Youngטוען כי מורים חדשים לא רק שצריכים
להפוך למומחים בהיבטים טכניים של הלימוד אלא גם לפתח יכולת
מקצועית להתמודד מול קונפליקטים המתגלעים בין החיים האישיים
והמקצועיים שלהם .אנג'ל קיבלה הזדמנויות רבות לפיתוח יכולת זו בחדר
במורים ומחוצה לו .למרות שהיא קיבלה מנטורית ,היא פגשה מספר מורים
אחרים שסייעו לה וענו על שאלותיה .חדר המורים הפיזי היה מאוחד ,פתוח
והכיל את כל המורים מכל המקצועות .המרחב הפיזי שיקף את מה שאנג'ל
חשה בנוגע לצוות שלה .התחושה המאוחדת הייתה חזקה מאוד ,כפי שניתן על
ידי הפעילויות הרבות שצוות המורים ביצע יחדיו לאחר שעות הלימודים ובימי
חופש.
הספרות תומכת בתכניות הדרכה וכניסה לתפקיד המקדמות מעבר
ממוסד ההשכלה הגבוהה לתפקיד המורה ולשם העברת תרבות
המערכת הבית ספרית למורה החדש ( Huling-Austin, 1990; McCulla,
 .)2005; Smith & Ingersoll, 2004עבור אנג'ל ,הדרכה זו התבצעה בחדר
המורים אך לא הוגבלה לשם .ממצא זה תומך ברעיון של  )3113( Nesporבנוגע
לכך שהתפקיד של המרחבים הייעודיים אינו גובל לרוב במרחב הפיזי שלהם.
במקרה זה חדר המורים פעל כמרחב משמעותי שבו המורה החדש יכול
לשתף פעולה ולקיים אינטראקציה עם מורים אחרים .ממצא זה תואם
לממצאיו של  )2116( McCormack et al.שטען כי למידה לא מתוכננת,
לא פורמאלית ומבוססת על שיתוף פעולה בין עמיתים תורמת רבות
להתפתחות המורה.

אנג'ל חשה בנוח עם האתגרים של המורה המתחיל

משום שהצורך שלה בקשר מקצועי קיבל מענה דרך מערכות יחסים חיוביות.
היא בנתה את עצמה לאט במונחים של איסוף מידע על ציפיות ותחומי אחריות
 .עבורה ,חדר המורים היה מקום מרכזי שבו כל המורים נמצאו פיזית ללא קשר
לתחומי הלימוד שלהם.
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על מה הסיפורים מצביעים?
בעוד שתכניות כניסה לתפקיד והדרכה קיימות ,כפי שניתן היה לראות במקרה
של אנג'ל ,ההטמעה שלהן אינה אפקטיבית בפועל ברוב בתי הספר ( McCulla,
 .)2005מקצוע ההוראה שואף למשוך ולשמור על מקצוענים איכותיים
ולכן חייב לשאול עצמו כיצד להוות מקום עבודה תומך ומחזק עבור
מורים מתחילים .כיצד חדר המורים ,מרחב ייעודי שבו התרבות
המקצועית וקשרי הכוח מתהווים ,מקדם או פוגע בסוגים השונים של
המרחב החברתי המאפשרים למורה להתפתח סובייקטיבית?
המחבר  )2116( Stoll et alטוען כי קידום מרחבים מקצועיים דרך
קהילות למידה מקצועיות ,נראה כפרקטיקה מבטיחה לבניית יכולות
והתקדמות בקרב צוות ההוראה.
המחקר של  Kelleyמדגים כי תכנית הכניסה לתפקיד הינה משמעותית
וכי חוויה חיובית שכזאת משפיע על איכות המורים ועל שמירתם בין
כותלי בית הספר.
מצד שני )0996( Feiman-Nemser ,טוען כי כדי שמורים מתחילים ילמדו
דרכי חשיבה ופעולה ראויות ,הם חייבים לזכות להדרכת מנטורים.
תפיסת חדר המורים לא רק כמרחב פיזי אלא גם כמרחב למידה
מקצועית אופורטוניסטי עשויה להוות פלטפורמת ניתוח נהדרת.
בהתחשב בכך שבתי ספר המספקים הדרכה ותכניות כניסה לתפקיד נהנים
משיעורי תחלופה נמוכים יותר ,הרי שברורה המשמעות של התמיכה והסיוע
במורים החדשים.

מערכת

יחסים

בין

מקומות

ומרחביות

בעבודת\למידת

המורים
המחקר של  Clandininועמיתיה ( )2119ושל ,)2113,2114( McGregor
מספק רקע קונספטואלי שימושי שעליו ניתן להישען בעת החשיבה על
מערכת

היחסים

הסובייקטיביות

בין

והמרחב

המרחבים

המקצועיים,

המקצועי

המורים

של

הפיזיים,
המתחילים.

הכוח,
בעוד
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שמחברים אלה ניסו להציג הסברים תיאוריים מבוססים על מרחב זה ,אנו
טוענים כי הרקע התיאורטי על ה"מרחביות" של עבודת המורה מוגבל מאוד.
אסור להמעיט בערך החשיבות והקשר ההדדי בין מבנה בין הספר והתרבות
עבור המורה המתחיל במידה וקיים רצון לפיתוח למידה מקצועית ותרבות
מקצועית.
היכולת של מורים חדשים לקרוא מרחבים חברתיים כשהם נכנסים
לסיטואציות חדשות מאפשר להם למקם עצמם במרחב זה .עבור אנג'ל,
העמדה הסובייקטיבית של המורה הייתה עקבית וחלקה על פני מרחבים ולכן
ההתמודדות שלה עם מרחבים אלה הייתה חלקה יחסית בהשוואה לסני .בעוד
שמרחבים פיזיים\חומריים היו חשובים בערכם הסימבולי ובהזדמנויות שהם
מציעים ,מערכת היחסים ההדדית בין המרחבים הללו הינה גורם חשוב בחוויה
של המורים החדשים .המחברים  )3117( Kostogriz and Peelerמתייחסים לכך
כהתמצאות במרחב החברתי או כפענוח המרחב הקיים .מדובר ביכולת
להתמודד ולתפוס ,לקודד ולהפיק היגיון או "לקרוא" מיקומים שונים ומרחבים
שונים ולרכוש במסגרתם משמעות תרבותית-סמיוטית" .ברור כי קיימת שאלה
חשובה שאנו חייבים לשאול את עצמנו תחת ההקשר של מורים חדשים .האם
מורים אלה מסוגלים למצוא את דרכם באופן מוצלח במרחבים החדשים הללו
ולהשתתף בפרקטיקות המעצבות את הסובייקטיביות הדרושה למערכת חינוך
אפקטיבית יותר? כיצד מורים חדשים מתמודדים מול מרחבים שונים?

את

השאלות הללו מחקרי העתיד צריכים לבחון.

מסקנה
דרך בחינת שני סיפורים ממשיים ,מאמר זה הדגיש את החשיבות
התיאורטית של רעיון המקום והמרחב בבנייה ובהתמודדות של המורה
המתחיל .דרך ההתמקדות על חדרי המורים כמקום ייחודי בו פעילות
למידה מקצועית עשויה להופיע ,השתמשנו בשני סיפורים בכדי להדגים
את החוויה של מורים מתחילים .סיפורים אלה מדגישים כמה נושאים
חשובים עבור מורים מתחילים ,כולל החשיבות של חדר המורים כמרחב
למידה מקצועית אפשרי והחשיבות של המקום והזמן להתפתחות
מקצועית.
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ביבליוגרפיה:
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ארה"ב
היבטים ייחודיים :תקשוב ,רשתות חברתיות
המורה "המתוקשר" :כיצד מורים חדשים בונים
מערכת תמיכה בעזרת רשתות חברתיות
וקהילות מעשה בחינוך
בתקופה שיותר ויותר מורים קשורים לקהילות מתוקשבות ולקהילות
מעשה בחינוך הופעתו של הספר "המורה המתוקשר" ( The Networked
 ) Teacherמעידה על התגבשות והתבגרות שלב המעבר מהמורה הבודד
למורה הפועל במרחב הרשתי המתוקשב .הספר החדש שנכתב ע"י Dr.
 Kira J. Baker-Doyleהוא מלאכת מחשבת של ביסוס תאורתי ומתודולוגי של
ניתוח והבניית התפתחותם המקצועית של המורים החדשים כחלק מקהילת
למידה וקהילת עמיתים שיתופית.

נקודת המוצא למרבית פרקי הספר היא ראיית פעולת המורה ברשתות
החברתיות וקהילות העמיתים כחלק מהתפתחותו המקצועית והשבחת
ההוראה שלו.

הספר עוסק במקורות התמיכה לעבודתו של המורה במרחב של ביה"ס ומעבר
לו ,והמרכיב החשוב הם עמיתיו למקצוע בקהילת ביה"ס אבל גם
בקהילת המורים הרחבה יותר.

הפרק הרביעי מעמיק את התובנה שלנו ע"י הצגת מהות הפעולה של
קהילת עמיתים בית ספרית הנקראת

Intentional Professional

 .Networkבפרק השישי מתוארים המאפיינים של השתלבות המורים
בקהילה שיתופית מגוונת יותר הנקראת

Diverse Professional Allies
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 המדגישה אתAnn Liberman  פרק הפתיחה נכתב ע"י פרופסור. ,)(DPA
.חשיבות תמיכת העמיתים בשלבי התגבשותם של המורים החדשים בביה"ס

לסקירת הביקורת אודות הספר
The Networked Teacher: How New Teachers Build Social Networks
for Professional Support
Chinwe Ikpeze הביקורת נכתבה ע"י
:מקור הנתונים
Available at: http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentID=16732
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בריטניה
היבטים ייחודיים :תקשוב
מה קורה כשמתכשרים להוראה העושים שימוש
טוב ב ICT -במהלך ההכשרה ,נכנסים לשנת
העבודה הראשונה?

המאמר מתאר מחקר מעקב אחר מורים מתחילים שבמהלך תקופת
ההכשרה להוראה עשו שימוש טוב מאוד בטכנולוגיות מידע ותקשורת
(  )Hammond, M. et al., 2009במונחים של תדירות השימוש ,הגיוון
וההתאמה למטרות תוכניות הלימודים .הם גם גילו יכולת של רפלקציה
על תרומת השימוש ללמידת תלמידים ,והצטיינו גם בהיבטים אחרים של
הוראה .השאלה שנשאלה הייתה אם רמת השימוש בשילוב טכנולוגיה בהוראה
נמשכה גם בשנת העבודה הראשונה שלהם.

מורים מתחילים  -הספרות העוסקת במורים מתחילים מתייחסת לאתגרים
העומדים בפניהם :ניהול כיתה ומשמעת ,סוציאליזציה לתרבות בית הספר
ואימוץ ערכים ודרכי עבודה הנהוגים בו (( .Flores,2005מחקרים מרבים לתאר
את הלם המציאות שחשים המתחילים לנוכח המתח הנוצר בין אמונותיהם
האישיות על הוראה לבין תפקידם הממשי בבית הספר.תוכניות לתמיכה
במורים מתחילים ( TDA

בבריטניה) נמצאו כמועילות בעיני המורים

המתחילים (.)Hobson et al. 2008

שימוש ב ICT -בבית הספר -

בראייה רחבה לא ניתן עדיין לראות את

ההשפעה המצופה על הוראה ולמידה של שימוש בטכנולוגיה ע"י מורים
מתחילים(Somekh et al.,2006,.(Reynolds et al., 2003
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ייתכנו כמה הסברים לתופעה זו (.) Fragkouly & Hammond, 2007
ברמת בית הספר ייתכן שהדבר נובע מהעדר נגישות למחשבים,
ממיקומם ומהעדר תמיכה טכנית .גם תרבות בית הספר והמדיניות
הנקוטה בו לא תמיד תומכות בשימוש בטכנולוגיה (( Condie et al.,
 .2007ההכשרה הניתנת למורים בתחום זה מועטה בדרך כלל .ברמה
האישית עשויה תופעה זו לנבוע מחוסר ביטחון של מורים בשימוש
בטכנולוגיה ,בפער בין גישת ההוראה הכללית שלהם לבין שילוב
טכנולוגיה ,או כתוצאה מאי-ראיית החשיבות והתרומה שבדבר ( Becker,
.)2000, Proctor et al., 2006
שי לוב טכנולוגיה בהוראה מציב בפני המורים אתגר של מעבר לפדגוגיה
ממוקדת-לומד ( .)Scrimshaw, 2004נמצא כי מורים אלה מגלים יותר
מחויבות לפדגוגיה חברתית וקונסטרוקטיביסטית (.)Webb & Cox, 2004
גם ברמת המדיניות ניכרים מבוכה לגבי השימוש בטכנולוגיה ,מיעוט הכשרה
המכוונת מלמעלה ולחצים סותרים על לוחות הזמנים של בתי הספר ועל תוכנית
הלימודים בכללה(.) Somekh,2004

שימוש בטכנולוגיה בשנת ההוראה הראשונה – הספרות המחקרית
העוסקת בשימוש בטכנולוגיה ע"י מורים מתחילים מועטה .המחקרים הקיימים
מציעים לראות את השימוש בטכנולוגיה בשנה הראשונה כתהליך של
אוריינטציה כללית להוראה בסביבת עבודה שיש בה הזדמנויות
ואילוצים

שונים

ובהם

גם

בהקשר

הטכנולוגי

(

Dawson,

.)2008,Andersson,2006, Slaouti & Burton, 2007

המחקר – מטרת המחקר הייתה לבדוק מה קורה למתכשרים להוראה
המשתמשים שימוש טוב בטכנולוגיה במהלך ההכשרה לאחר שהם
נכנסים לשנת ההוראה הראשונה כמורים מתחילים.
המחקר נעשה בשני שלבים ,המאמר מתאר את השלב השני ,שאוכלוסייתו
כללה מורים מתחילים.
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ממצאי המחקר מוצגים בשלושה נושאים:
א .הרחבת ידע והבנה של ICT

 -המורים בשנתם הראשונה המשיכו

להשתמש בטכנולוגיה באותה רמה בה עשו זאת בשלב ההכשרה לצרכיהם
האישיים

ולצרכים

מקצועיים

ובהם,

חומרים

חיפוש

רלוונטיים

להוראה

באינטרנט ,דיווחים מקוונים ,הכנת מערכי שיעור ,דפי עבודה ומצגות שונות .רוב
המתחילים הביעו תחושת בטחון עצמי בשימוש בטכנולוגיה בבית הספר
והדגימו התפתחות ידע של תוכניות ,מודעות למגוון הקיים והיכרות עם
היועצים והתמיכה העומדים לרשותם בתחום.
ב .כיצד משתמשים המתחילים ב ICT -ומדוע? -רוב השיעורים ששילבו
טכנולוגיה התנהלו בכיתה .היה שימוש נרחב במיוחד בלוח אינטראקטיבי
(.)IWB

המורים

גם

הכינו

חומרי

למידה

מתוקשבים

מראש

לשימוש

התלמידים(דפי עבודה ,תמונות ,חומרים קוליים) .נצפו תלמידים שהשתמשו
בתוכנת מצגות ,ב ,desk top-במאגרי המידע של תמונות ושרטוטים ועוד.
המורים המתחילים דווחו כי זמן התכנון התקצר למרות התרחבות
ההיקף הנדרש תודות להרחבת הידע והביטחון שלהם בתחום .חלק
מהמורים דיווח שהשימוש בטכנולוגיה האריך את זמן תכנון ההוראה
שלהם.
המורים מנו סיבות שונות לשימוש שהם עושים במחשב בהוראה
במונחים של הרציונל לשימוש ,תגובות תלמידים ומחשבות על הוראה
טובה או שיעור טוב .הרציונל כלל הישגים שונים בתהליך ההוראה ובהם,
השהיית תשומת הלב של התלמידים על הנלמד ,שיפור התנהגות התלמידים,
היענות לבעלי סגנון למידה ויזואלי ,הסברים והדגמות טובים יותר .סיבה נוספת
הייתה החיסכון בעבודה ובזמן (למשל ,זמן כתיבה על הלוח) שכן אחסון
אלקטרוני של חומרי למידה ומקורות והנגישות אליהם קלים יותר .המורים דווחו
על תגובות חיוביות של התלמידים ללמידה עם מחשב ,על התלהבות ועניין רב.
הוראה טובה ,לדעת המתחילים ,היא הוראה היוצרת מעורבות של
התלמיד בשיעור דבר שהושג באמצעים הטכנולוגיים .שימוש במחשב
הביא לדעתם גם למחויבות ללמידה ממוקדת -לומד שיש בה גם
אינטראקטיביות ,גיוון ,הנעה ורלוונטיות.

232

ג .משתנים מעודדים /מעכבים שימוש ב ICT-בקרב מורים מתחילים –
מתוך המחקר עלו כמה גורמים המעודדים או עלולים לעכב שימוש
בטכנולוגיה בהוראה:
תוכניות קליטה הממוקדות בהדרכה על חומרות ותוכנות קיימים והיכרות עםהנהלים לשימוש בהם בבית הספר,
 חשיפה למדיניות בית הספר בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראה; הציפיות והתרבויות הקיימות בבית הספר בעניין השימוש באמצעיםטכנולוגיים בהוראה .בית ספר שאינו ערוך לשימוש בטכנולוגיה ואין בו
עידוד לצפייה במורים ותיקים המדגימים זאת ,לא מקדם את המורים
המתחילים בתחום ולהיפך.
מורים מתחילים משתמשים להרגשתם בטכנולוגיה יותר ממוריםאחרים בזכות גילם הצעיר ,ההיחשפות לכך בתקופת בהכשרה ,הביטחון
העצמי וההתלהבות הרבים יותר.
 רמת המקורות המצויים בסביבת העבודה והנגישות/אי-הנגישות לציודבמונחים של חדרי הכיתות המתאימים ,קבלת מחשבים אישיים ,ולוח זמנים
מאפשר ועוד.
תחושת המחויבות לשימוש בטכנולוגיה מתוך אמונה שתהייה לכך השפעהחיובית על איכות ההוראה ועל למידת התלמידים.
 מידת ההכשרה והאימון שנעשו ורמת החונכות שקבלו ומקבלים סטודנטיםומורים מתחילים.
במחקר נמצא כי מורים מתחילים שהצליחו בעבודה עם מחשב בזמן
ההכשרה ממשיכים בכך בהצלחה גם בשנת עבודתם הראשונה בבית
הספר ,הם עושים זאת בדרכים דומות אם כי בתנאי התפתחות שונים.
היו מורים מתחילים שעבודתם התאפיינה בכך שהם קבלו מחשב נייד ונגישות
קלה לעבודה ,הדרכה וליווי מתאימים לגבי מדיניות השימוש בטכנולוגיה ,הכרה
בכשירויותיהם האישיות ועידוד לשתף בהם מורים אחרים ,והזמנות לצפות
בדיגום של מורים אחרים העושים שימוש טוב בטכנולוגיה .התוצאות היו
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שהידע שלהם בתחום גדל ,הביטחון העצמי התחזק והתקיימו יותר
שגרות ויותר הזדמנויות כיתתיות ופרטניות בעבודה.
לעומתם ,היו מורים מתחילים שעבודתם התאפיינה במציאות של
משאבים מוגבלים בבית הספר ,בהיעדר הדרכה לגבי מדיניות ונהלים,
ובאי-הזמנתם לתרום לפיתוח השימוש בטכנולוגיה .התוצאות היו
החמצת הזדמנויות ליצירת מעורבות של תלמידים וצורך למצוא פיצוי
בהיבטים אחרים של הוראה בבית הספר.
את ההתנסויות החיוביות של מורים בתחום ניתן לייחס לכמה גורמים:


נגישות ל;ICT-



תפישה שה ICT -מסייע להם להשיג את מטרותיהם כמורים בצורה
ייחודית;



נטייה להשתמש ב ICT -תוך התבססות על שימוש אישי ואקדמי קודם;



תושייה בהתגברות על אילוצים וזיהוי הזדמנויות;



הכשרה המערבת דיגום אישי ממנחים במוסד ההכשרה ,מחונכים בבית
הספר ומעמיתים;



תמיכה כללית ועידוד לשימוש ב ICT -בבית הספר.

מה ניתן ללמוד ממחקר מצומצם היקף זה?

א.יש להכשרה השפעה גדולה יותר ממה שנוהגים לחשוב והיא נמשכת
לפחות לאורך החודשים הראשונים להוראה ( למשלCondie, et al., ,
.)2007

ב .מורים מתחילים לומדים ומפתחים את ההוראה ובמקרה זה בתחום
ה)ICT (Hobson et al., 2008-
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: בשתי דרכיםICT- כדאי לשקול מחדש את השימוש ב.ג;) ההתקדמות המהירה בתחום0
 הפותח,)IWB( ) השימוש הנרחב שמורים עושים בלוח האינטראקטיבי2
.לומד- לבין גישת ההוראה הממוקדתICT -פתח לחיזוק הקשר בין ה
 עלוליםICT-אמנם המורים המתחילים שהשתמשו בשנתם הראשונה בהוראה ב
היו לחוש מתח בין המחויבות האישית שלהם לכך לבין הפרקטיקות של
 אך הם גם לא חשו ב"הלם המציאות" ולא יצרו דרמטיזציה של,עמיתיהם
. בהICT-ההתכשרות להוראה ושל תפקיד ה
:מקור הנתונים
Hammond, M. et al., (2009). What happens as student teachers who
made very good use of ICT during pre-service training enter their
1st year of teaching? Teacher Development, 13(2), 93-106.
, ופורסם גם בפורטל מס"ע, סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ, המאמר תורגם
:מכון מופ"ת
Available at:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2854
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ספרות מקצועית בנושא לדוגמא
להיות מורה :בנתיב הכניסה להוראה
ספר ראשון וייחודי זה עוסק בשלב הכניסה למקצוע ההוראה .הספר מציג מגוון
מחקרים

של חוקרים מהמכללות האקדמיות לחינוך ומהאוניברסיטאות.

המחקרים חושפים את ההתמודדויות בבעיות של ההתמחות ושל הכניסה
להוראה מנקודת מבטם של המתמחים ,של החונכים ושל המנהלים.
בספר שלושה שערים:
שער ראשון :התמחות בהוראה – המאמרים בשער זה מתמקדים בהזדמנות
להעצמת המקצוע ובהתייחסות לשנת התמחות כמאפשרת הסתגלות מקצועית
מערכתית וכמונעת נשירה.
שער שני :מסטודנט למתמחה ,ממתמחה למורה – המאמרים בשער זה
עוסקים בתהליכי ההתפתחות המקצועית .במאמרים מתואר הרצף התפתחותי
של עובדי ההוראה ,הכולל בחינה רפלקטיבית של העולם המקצועי .
השער השלישי :החונכות – המאמרים בשער זה מתמקדים בתפקיד החונכות
כתפקיד חדש במערכת החינוך ובחשיבות תפקיד זה בנתיב הכניסה למתמחים .
הספר מיועד לקובעי מדיניות ,לסגל מורי המורים במוסדות להכשרת עובדי
הוראה ,למורים מתחילים ,לעובדי הוראה בשדה החינוך ולכל מי שמבקש
ללמוד על עולם ההוראה ולהכירו.
מקור הנתונים:
אורנה שץ-אופנהיימר ,דיצה משכית ,שרה זילברשטרום (עורכות( .להיות מורה:
בנתיב הכניסה להוראה .מכון מופ"ת ומשרד החינוך.3100 ,
http://shop.macam.ac.il/Product.asp?Pid=003176&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=10&lang
=he
תוכן העניינים:
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Documents/index-003176.pdf
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:פורסם גם בפורטל מס"ע
Available at: http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=3703

New Teacher Induction: How to Train,
Support, and Retain New Teachers
by Annette L. Breaux, Harry K. Wong

New Teacher Induction: How to Train, Support, and Retain New Teachers is
the leading book on how to structure a New Teacher Induction Program. Coauthored by Annette L. Breaux, whose own district &s program was adopted
by Louisiana for state implementation and Harry K. Wong, the nation &s
foremost new teacher advocate, this book blends first hand knowledge into
wor...more
Paperback, 226 pages
Published January 2nd 2003 by Harry K. Wong Publications (first published
January 2003)

http://www.goodreads.com/book/show/379570.New_Teacher_Induction
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Leading the Teacher Induction and Mentoring
Program
Use these step-by-step strategies to develop and implement a
proven program that links to districtwide goals and results in highly
qualified teachers and increased student achievement.

http://www.amazon.com/Leading-Teacher-Induction-MentoringProgram/dp/1412944619
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Chapter 4. The Principal's Role in New Teacher
Induction
by Cynthia L. Carver in Keeping Good Teachers. Edited by Marge Scherer

http://www.ascd.org/publications/books/104138/chapters/The-Principal's-Role-inNew-Teacher-Induction.aspx
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קטעי וידאו בנושא לדוגמא
New Teacher Induction and Mentoring Program

http://www.youtube.com/watch?v=9prs2_jt1UE

http://www.youtube.com/watch?v=rOWSM2rokdw&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=Ldp68bhyH44&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=ie-WUqXNYs0&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=unPBLsIkn5k&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=OjR_pFeQW_g&feature=relmfu
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http://www.youtube.com/watch?v=3tr-9Kgrjew
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