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מבוא
מי הם מורי המורים ומי צריך להיות מורה מורים? האם קיימים סטנדרטים
וקריטריונים ביחס למיהותם? או תפקודם ומומחיות הידע שלהם? מדוע עוסקים
מורי המורים בהכשרה והאם הם זקוקים להכשרה מיוחדת? מהי הנתיבה
המקצועית שעברו? מהם ההיבטים המרכזיים של הידע והמעשה שלהם? ובפני
אילו נושאים קריטיים הם עומדים? אלו רק מקצת הנושאים הקשורים לנושא זה
ונמצאים על הפרק כיום בלא מעט ממדינות העולם.
הכשרת המורים השתנתה ב 72-השנים האחרונות ועמה תפקיד מכשירי המורים.
ממורים המלמדים ידע תוכן פדגוגי ומדריכים סטודנטים בהתנסות המעשית ,הם
הופכים למורים בעלי מטלות ותפקידים רבים יותר

עם ראייה רב-תחומית

ומישורי פיתוח מקצועי אישי ומוכוון קהילה.
כיום ,ניתן כבר להבחין ביתר שאת בהתייחסויות מדינתיות בעולם ,הכוללות
השקעה במתווי מדיניות ביחס למורי מורים ,קביעת קריטריונים וסטנדרטים
לבחירתם ,הכשרתם ,פיתוח זהויותיהם ,פיתוחם המקצועי ,קידום איכותם ועוד.
רמת המעורבות ופעילות המדיניות בנוגע לפרופיל מורי המורים ,איכותם
וההתפתחות המקצועית שלהם מתוארת עד כה כנמוכה יחסית או כבלתי
קיימת ,אך בכל זאת ,עולים גם סימנים לעניין ההולך וגובר בנושא במספר
מדינות אחרות שבהן נקבעה רפורמה מקיפה בהכשרת מורים ,השואפת לשפר
את איכות מכשירי המורים תחת השקפת הלמידה לכל אורך החיים .בין
הנושאים החשובים עבור מורי המורים ,המתוארים בדוחות לאומיים כעולים
בקנה אחד עם מאפייני הכשרת המורים ,הסביבה ותפקיד המוסדות ,ניתן
למצוא:


ארגון תפיסתי לוקה וחולשה בזהות ,מעמד והארגון המקצועי;



הכרה פורמאלית מוגבלת או לא קיימת ,רגולציות וסטנדרטים הקשורים
במקצועיות מורי המורים;



הטרוגניות של פרופילים ,הכשרות ,ניסיון ,סביבות ,זהויות ומגבלות
מוסדיות;
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היעדר הסכמה גורפת על דרישות (הכשרה מינימאלית וניסיון) ,קשור
לאיכות השליטה והאחריות המוסדית;



רגולציה ותמיכה לא קיימת או מוגבלת על ההכשרה ההתחלתית ,תכנית
הכניסה לתפקיד וה CPD-עבור מורי המורים;



חוסר בשיתוף פעולה רב מערכתי ואפקטיבי בין בעלי העניין השונים,
המוסדות ומורי המורים.

איכותם של מורי המורים משפיעה על הכשרה מוצלחת של מורי העתיד ,ובצורך
בהתחדשות וברענון בקרב העוסקים בהכשרה המקדמת את המחקר במורי
המרים ובזהויותיהם המקצועיות .בסקירה זו מובא מידע המבוסס על מחקרים
ומאמרים העוסקים בשאלות כגון:
האם נדרשת כיום מעורבותם של מורי מורים במחקר ,האם זה לכשעצמו תורם
להבניית זהותם המקצועית? מהו השינוי התפיסתי שמורי המורים עוברים עקב
כך? והליך המיצוב האישי הנרקם כתוצאה מהיבטים אלה .בסקירה נראה כי
תהליך ההכרה והפיתוח הפורמאלי של זהות ותת הזהויות של מורי המורים לא
התחיל ממש ,אלא שהוא עדיין מצוי בשלביו הראשונים .מורי המורים הטובים
ביותר ,עלולים להקדיש עצמם למחקר או ללימוד ברמות הגבוהות ביותר
בתחומים הספציפיים שלהם ולא להכשיר ולפקח על מורים אחרים .רוב
המדינות לא מחזיקות בדרישות הסמכה ספציפיות עבור הכשרת המורים וגם לא
בסטנדרטים מקצועיים או מודלים ליכולות מסוימות ,חוץ מיכולות אקדמאיות
הדרושות בסביבת ההשכלה הגבוהה .מצב זה ,מוביל לרוב לחופש רב בקבלת
ההחלטות של אלה האחראים על גיוסם של מורי מורים .קבלת ההחלטות
עשויה להיות תלויה בניסיון המקצועי או בהכשרות האקדמאיות בעוד שיכולות
שונות עשויות לעמוד בסתירה לרמות אחריות שונות ולכן חובה להבהיר את
הדרישות בשלב הגיוס ,בהתחשב בכך שמורי המורים נחשבים לחברים בצוות
המבוסס על שיתוף פעולה .בעלי העניין הכירו והפנימו בחשיבות איכותם של
מורי המורים ,ההתפתחות המקצועית שלהם וההערכה הקבועה של יכולותיהם
וכמו כן ,הסתגלותם המהירה לצרכים ההולכים ומשתנים.
ברוב המדינות מצד שני ,כמעט לא קיים עניין בהתפתחות המקצועית של קבוצה
רחבה יותר של מורי המורים .לרוב ,לא קיימות הכשרות התחלתיות רשמיות או
5

הכשרות כניסה מערכתיות לתפקיד ואף לא קיימות רגולציות העוסקות
בהתפתחות מקצועית ,שלרוב מוצאת עצמה תלויה במדיניות המוסדית.
ברבים מן המקרים ,נתפסת ההתפתחות המקצועית של מורי המורים באופן
כללי כאחריות של המעסיק.
יש כאלו הטוענים כי מורי המורים הם ברובם מורי כיתה מצליחים המביאים
לתפקיד ידע ייחודי ,ניסיון ,אמונות וערכים שפותחו בעיקר מתוך אינטראקציות
בבתי הספר .למרות שיכולותיהם כמורים טובים מעוררות את אמון הסטודנטים,
תפקידם דורש ידע שונה מזה של מורה כיתת מומחים על הוראה ,והוא כולל גם
ידע על למידת מתכשרים להוראה ופיתוח אסטרטגיות לקידומם כמורים .גם
היעדר הכשרה פורמאלית וליווי מקצועי למורה המורים בעבודתו מהווה קושי
בתחום זה.
הפיתוח של מודעות עצמית פרופסיונלית היא מטרה חשובה של הכשרת
המורים שכן היא עוזרת לעקוב ולשפר את המעשה הפדגוגי של מורים.
הסקירה גם עוסקת ברבדים נוספים של תפקידי מורי המורים הכוללים מידע
ביחס למיהות מורה זה ומהו צריך להיות .כאשר מידע זה מתבסס על דרכי
ההכשרה החל מהכשרה במקום העבודה

) (on-the-jobועד הצורך להכשיר

מורים כך שיתפשו עצמם כמקצוענים וישתמשו במידע המתאים בדרכים שבה
פועלים מקצוענים בפרופסיות אחרות.
סקירה זו ,ליקטה חומרים מרחבי העולם וגם מישראל ,אשר עשויים להאיר את
שנדרש על מנת לחזק את מקצועם של מורי המורים ולהבטיח שהדור הבא של
העוסקים בכך יוכשר כהלכה ויצליח בשדה ובאקדמיה .בחומרים שהובאו יש
בכדי ללמוד מההתנסויות וההזדמנויות המקצועיות והאתגרים המתוארים ע"י
מורי המורים עצמם ,מדיניותן של ממשלות בעולם ,גורמים מוסדיים ,אקדמיים
ובעלי עניין ,העוסקים בכך בתקופה זו.
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מורי מורים בעולם

7

ארה"ב

1

סטנדרטים

דוגמאות לסטנדרטים וקריטריונים נדרשים בקרב
מורי מורים מומחים (ארגון מורי המורים)
סטנדרט מס' 0
מורי מורים מומחים
מורי המורים יחזיקו במודל של גישות ופרקטיקות הוראה מקצועיות,
המפגין ידע ,מיומנויות וגישות ביקורתיות ביחס לפרקטיקות בהכשרת
מורים.

אינדיקאטורים למקורות פוטנציאליים מוכחים עבור מורי
מורים מומחים:


מחזיקים במודל להוראה אפקטיבית ,הוראה ביקורתית מהרהרת ,יכולות
הערכה ביחס למורים עתידיים ומכהנים;



מפגינים ומעודדים חשיבה ביקורתית ויכולות לפתירת בעיות ;



יכולת קידום פרקטיקות אשר מגבירה הן את הבנת השונות וההוראה
אשר עונות על צרכי החברה כיום;



שינוי ,שיפור והגיה שוטפת של קורסים המלמדים ומכוונים בהטמעת
חומרים ומידעים מעודכנים כולל מרכיבים טכנולוגיים;



עידוד מודע לאתגור סטודנטים להפוך לעוסקים בהוראה הניחנים
בחשיבה ביקורתית;



בעלי יכולות שימוש במגוון גישות הוראה חדשניות ,התואמות אובייקטים
לימודיים העונים על צרכי הלומדים ואסטרטגיות הוראה תואמות;

1

(ארגון מורי המורים ,מנהלת ראשית  -וושינגטון).
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יכולות הנחיה והוראה של מורים מתחילים וגם למורי מורים אחרים;



להשתמש במגוון שיטות חדשניות להדרכה;



התאמת יעדי הלמידה עם הסטודנטים המורים ,המתאימה לצורכי לימוד
ואסטרטגיות למורים מתחילים;



יכולת הוראה והנחיה של מורים מתחילים ומחנכים;



יכולת החלה של ידע ייחודי ,תהליכים של חקירה אשר נמצאים במרכז
הידע והעשייה של מורה המורים;



יכולת לפרש התפתחותית את השלבים המגוונים בהפיכתו ושינויו של
המורה מבחינה תרבותית וכלכלית;



להפגין הבנה של השפעת התרבות בהקשר של בית הספר עם מורה
המורים;



יכולת מוכחת של ידע ביחס לבעיות קריטיות בחינוך ,ובמיוחד של מורה
המורים;



יכולת להערכות ו/או להתבטאויות לומדים ,עמיתים ,מפקחים;



יכולת עריכת וידאו ו/או קלטות שמע של ההוראה;



רשימת קורסים שלימד ,עם שינויים במערכת והערכה של כל קורס ,או
סדרת פעילויות להדרכה;



חומרים שפותחו על ידם;



המלצות של ליווי של עמיתים ,לומדים ותלמידים נוכחיים ,או תלמידים
לשעבר;




הפגנת הוראה וידע שזכו להכרה ולפרסים;
תיעוד של השינויים האחרונים בהוראה המבוסס על ממצאי מחקר
ותרגול;



תיעוד ביומני אחרים או ראיות מוכחות בכתב של פעילויות בכיתות
במהלך השנתיים האחרונות;



יומנים המציגים חשיבה ביקורתית ,בדיקות ,ופרקטיקה אישית;



תיעוד של אפקטיביות העבר כמו תלמידים מורים;



תוצאות בדיקות דגם של ידע במושגים מרכזיים בתחום החינוך ,המורה
נושאי משמעת;
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הצהרה בכתב של המועמד הכוללת עמדה פילוסופית בסיסית המשקפת
ידע וערכים של מורה מורים;



קורסים ,חוויות ,סיפורים המשקפים את המחקר והתוצאות הטובות ביותר
למצוינות ,מופת ,פרקטיקה נוהגת;



וידאו או הקלטות שמע של מצגות ,הוראה מערכי שיעור או אחרים
המשקפים את החוויה הטובה ביותר ,מחקר שנעשה ו/או תרגול;



ראיות נוספות בהתאם למועמד ,לתפקידו ולתחומי אחריותו;

סטנדרט מס' 2
לחקור ,לדרוש ולתרום תחום פעילות אחד או יותר העוסקים בידע
הקשור להוראה ,למידה ,ו/או מורי מורים:

אינדיקאטורים למקורות פוטנציאליים מוכחים עבור מורי
מורים מומחים:


אספקת הוכחה בנוגע למלגות הוראה ,לימוד ,ו/או מורי מורים ,כולל אך

לא מוגבל ל:
•

שיפור ההוראה;

• תוכנית לימודים ,פיתוח תוכניות;
• קורסים הנלמדים המשלבים חומרים מעודכנים ,כולל פיתוחי
טכנולוגיה;
• תיאוריה;
• השפעת תוכניות אחרות ,מוסדות ,ו/או אנשי מקצוע;
• תיאור וניתוח של המלגה הנוכחית בזמן החופשי בעבודה ,כולל
אך לא מוגבל ל:


מצגות ידע ,פגישות;



פרסומים;



ציטוטים אחרים על ידי מובילים המחקר;
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עדויות לפרסים והכרה;



מימון מענק מחקר והצעות;



ראיות כי פעילות והידע תרמו לתוכניות ,מוסדות ,ו/או אנשי
מקצוע;



ראיות נוספות בהתאם למועמד ,לתפקיד ולתחומי אחריות.

סטנדרט מס' 3
לחקור ולהרהר באופן שיטתי בתוך ובמסגרת הפרקטיקה שלהם ,תוך
הפגנת מחויבותם לפיתוח מקצועי לאורך כל החיים.

אינדיקאטורים למקורות פוטנציאליים מוכחים עבור מורי
מורים מומחים:


לשמור על פילוסופיה מתמידה של מורה המורים הנסקרת על בסיס
להעמקת ההבנה של המחקר והתרגול;



לשמר וליישם את תוצאות תכנית התפתחות מקצועית תוך חיפוש אחר
הזדמנויות לקדם התפתחות מקצועית מתמשכת באמצעות חידוש פעילות
שוטפת;



עדכון ידע מקצועי באמצעות הכללתן של מגוון פעילויות כגון:
•
•

חוויות תכופות בבתי הספר;
השתתפות

צמיחה

בפעילויות

והתפתחות

במסגרת

אגודות

מקצועיות שאחרים למדו;
•

הדרכה;

•

הזדמנויות וחוויות אישיות ומקצועיות;

•

השתקפות קבועה באימון אישי עצמי ובפיתוח מקצועי;

•

הצהרה פילוסופית על החינוך ,הישגים ,יעדים והוראה מקצועית;

•

התפתחות מקצועית לתוכנית הכוללת הערכה-עצמית ,תוכניות
פיתוח;
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•

מסמכים המעידים על שינויים בביצועים במהלך שלוש שנים,
כולל תקציר של מהו הרציונאל בשינויים אלה;

•

רשימה ותיאור חוויות בבתי הספר במהלך שלוש השנים שחלפו;

•

רשימת סדנאות ומפגשים מקצועיים שבהם השתתפו ,ספרים
שקראו ,חוויות אחרות ,פיתוח מקצועי במהלך שלוש השנים
שחלפו;

•

יומנים המעידים על חשיבה ביקורתית ,נהלי בדיקה אישיים;

•

ראיות נוספות בהתאם למועמד ,לתפקיד ולתחומי אחריות.

סטנדרט מס' 4
יכולת הפגנה ואספקת מנהיגות מתפתחת ,שיודעת ליישם ולהעריך
תכניות להוראת מורים ,המיומנת ומתמחה באימוץ וקבלת שונות ,גיוון,
תוך הפגנת נוהגים וכללים מחמירים ,רלוונטיים ,המעוגנים בתיאוריה
המקובלת ,במחקר ,ובשיטות עבודה המומלצות והמיטביות.

אינדיקאטורים למקורות פוטנציאליים מוכחים עבור מורי
מורים מומחים:


לספק מנהיגות בתכנון ,פיתוח תוכניות של מורי מורים ( preserviceאו
;)inservice



הערכת תוכניות מורי מורים אחת או יותר כדי לקבוע את תיקופן;



ו/או

אספקה

לאוניברסיטה/המנהיגות

המקומית,

המדינה,

ברמה

הלאומית של תכניות פיתוח לועדות הקשורות במסגרת אישור או
בהסמכה;


לתרום מחקר המתמקד באפקטיביות של תוכניות הכנה למורים;



לקבל החלטות המבוססות על תיאוריה ,מחקר ,שיטות עבודה מומלצות;



לקדם גיוון ,תוכניות ,ומשתתפים;
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תיעוד של תכנון תוכנית ,ההיגיון ,תכונות ייחודיות וחומרים עבור
סטודנטים ,עם תיאור של המועמד ,ותפקיד הפיתוח שלה;



תיעוד של מצב תוכנית ההסמכה (ברמה לאומית) של המועמד;



רשימות ותיאורים של ההכרה בתכנית ,קבלת פרסים וכד';



תיעוד של תפקידים מובילים בשלבי  preserviceאו  ,inserviceתוכניות,
כולל עשייה ותרומות ספציפיות שנעשו על ידם;




מחקר והערכה בלימודי מורי המורים ,תרומה לתכניות זכאות;
ראיות על החלטות מבוססות-מחקר ,תיאוריה ,שיטה מומלצת ,הוכחה כי
הם מקדמים גיוון;



תיעוד של השתתפות מקצועית באגודות ובעמותות;



ראיות נוספות בהתאם למועמד ,לתפקיד ולתחומי אחריות.

סטנדרט מס' 5
לשתף פעולה באורח סדיר ובאמצעות דרכים משמעותיות עם נציגי בתי
ספר ,אוניברסיטאות ,סוכנויות ומוסדות חינוך ,איגודים מקצועיים
וקהילות על-מנת לשפר את ההוראה ,הלמידה ,ואת הכשרת המורים.

אינדיקאטורים למקורות פוטנציאליים מוכחים עבור מורי
מורים מומחים:


מעורבות פעילה בקידום פרויקטים בשיתוף פעולה (למשל :בין בתי
ספר ,קבוצות בקהילה ,עסקים ,שירותים חברתיים לאנשי מקצוע ,בתוך-
האוניברסיטה ובקרב המגזרים השונים);



ייזום ושמירה על הליך עקבי של תרומות משמעותיות לבתי-ספר ,מוסדות
אחרים

הדואגים

לבתי

הספר,

למורי

מורים,

בתוך

הקהילה

האוניברסיטאית;


לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם בתי ספר/מכללות החינוך ,מורי מורים
מקצועיים בארגונים ,חברות אחרות או קבוצות עניין בקידום מורי מורים;



תיאור ותיעוד פעילויות;



חומרים הקשורים לפעילות;
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הכרה של השתתפות ושיתוף פעולה;




התבטאויות המעידות על שיתופי הפעולה המדגישים ומבליטים את
מעורבותו של המועמד ותרומותיו;



ראיות כי שיתופי הפעולה הללו מהוות הבדל משמעותי בבתי הספר
ובקרב התלמידים;



ראיות נוספות בהתאם למועמד ,להגדרת התפקיד ולתחומי האחריות.

סטנדרט מס' 6
לשמש כיועץ מעודכן וקונסטרוקטיבי עבור שוחרי איכות החינוך ועבור
כל הסטודנטים ,תוך הפגנת הבנה מעמיקה של סוגיות החינוך הציבורי,
מצוינות ,גיוון ושונות בהוראה ובמקצוע הכשרת המורים.

אינדיקאטורים למקורות פוטנציאליים מוכחים עבור מורי
מורים מומחים:
 קידום החינוך באמצעות פורומים קהילתיים ,פעילויות עם אנשי מקצוע אחרים,
עבודה שוטפת עם קובעי מדיניות;
 הטמעה וחינוך המעורבים להכנת מדיניות ממשלתית מקומית ,כינון תקנות
מדינתיות ולאומיות על מנת לשפר את מעמד המורה ,מקצוע ההוראה ואיכות
החינוך;
 להוות כתובת פעילה לסוגיות מדיניות המשפיעות על המקצוע;
 לקדם גיוון בכל ההיבטים של החינוך;
 להוות ,לגלם ולתרום למקורות פוטנציאליים של ראיות בתחום;
 תיעוד של שימוש בראיות מוכחות של איכות הגבוהה אף מזו של מוסד חינוך
והכשרת המורה ברמה המקומית והלאומית;
 תיאור התרומות של מדיניות חינוך מקומית או בכינון תקנות מדינה ברמה
הלאומית (לדוגמה ,מצגות ,חבר הצוותים לסקירת ההסמכה הממלכתיות או
כוחות המשימה ,עדויות וזכויות מדינתיות);
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 מאמרים ,מצגות .ו/או אירועי מדיה המיועדים לשיפור הבנתו והעלאת מודעותו
של לחינוך ולמורי המורים;


ראיות נוספות בהתאם למועמד ,לתפקיד ולתחומי אחריות.

סטנדרט מס' 7
תרומה משמעותית על מנת לשפר את מקצוע הכשרת המורים.

אינדיקאטורים למקורות פוטנציאליים מוכחים עבור מורי
מורים מומחים:
אספקת מנהיגות עקבית ושוטפת לחברות וקהילות לומדות ולאיגודים מקצועיים.


גיוס עובדים מוכשרים כמורים ,מחנכים המייצגים גיוון לאומי במורים
(חברתית ,כלכלית ,תרבותית ,אתנית ,דתית ,צרכים מיוחדים לקבוצות);



גיוס ,הנחייה והדרכה ,תמיכה פוטנציאליים במורים ,מורי מורים:



לאבטח ולפקח על מלגות עבודה בשלבי החינוך יסודי ,תיכון ,סטודנטים
השוקלים לימודי הוראה;



לעודד קהילות וקבוצות תמיכה למורים;



לשמש כמורי דרך פוטנציאליים למורי מורים עמיתים;



לשתף פעולה במחקר ,פרסום ,מצגות;



לעודד ולתמוך במורי מורים באופן מקצועי המחפשים תפקידים מובילים;



לשמש כמנהיג המורה ולהבטיח את היבטי המחנכים מבפנים בתוך
המוסד ומבחוץ עם קבוצות אחרות;



לפרש את התפקידים של מורי המורים לציבור;



רשימת אגודות של חברויות ,אגודות מקצועיות ,אחזקת משרדים,
תרומות ,תיעוד ותמיכה;



ראיות של גיוס ו/או מלגות ,פעילויות עבור מועמד לעבודה מצוות
המורים;
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פעילויות אימון מתועדים (לדוגמא לימוד משותף ,פרסומים ,מצגות,
חברות ופעילויות של אנשים מקצועיים  mentoredארגונים ,עדויות של
עמיתים;



פעילויות ותוצאות של פעילות כזאת ,במדיניות בנושאים הקשורים
לפעילות ממשלתית בתחום החינוך;



ראיות לפעילויות המגבירות את מודעות הציבור להבנה של התפקידים
של מורי המורים;



ראיות נוספות בהתאם למועמד ,לתפקיד ולתחומי אחריות.

סטנדרטים :שיטות הערכה
מגוון רחב של כלי הערכה ,הניתנים לשימוש כדי לקבוע את המקצועיות
והיעילות של מורי המורים .שלושה סוגים עיקריים של תיקי הערכות ,מרכזי
הערכה ,תרגילי ראיונות .מומחים ,אנשים אשר תרמו תרומות מרכזיות ,אשר
הופכים את מורי המורים לאפקטיביים ושיכולים לעשות זאת בדרכים שונות וכך,
גם תוכן הכלים עשויים להשתנות במידה רבה.

מקור הנתונים:
The official website of the Association of Teacher Educators
http://www.ate1.org/pubs/Home.cfm
http://www.ate1.org/pubs/Standards.cfm
ראה גם :ארגון מורי המורים בארה"ב והגעה לקריטריונים וסטנדרטים
http://www.ate1.org/pubs/uploads/tchredstds0308.pdf
http://www.pearsonassessments.com/hai/images/NES_Publications/2005_14Fisher_5
49_1.pdf
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הולנד
סטנדרטים
סטנדרטים מקצועיים למורי מורים :כיצד לטפל
במורכבות ,בבעלות ובתפקוד?
תקציר
במהלך העשור האחרון פותחו סטנדרטים המתארים כשירויות של סגלי הוראה
בחטיבה העליונה ובהשכלה הגבוהה .לא כל הסטנדרטים האלה נחשבים
ליעילים ע"י קהיליות מקצועיות של מורים ושל מורי-מורים .במאמר זה נעשה
ניתוח של ההתנסויות הקשורות לסטנדרטים של מורי – מורים בהולנד
ושל

נוהל

מלווה

( (SPRהכולל

הערכה

עצמית, (Self-assessment

התפתחות מקצועית ( )Professional developmentורישוי  ,שמשמעותו
רישום כמורה מורים בעל תעודה בארגון מורי המורים ההולנדי
( .(Registrationבמחקר נותחו ראיונות ,שאלונים ותלקיטים שנמסרו ע"י
מורי מורים שהשתתפו בהליך ה.SPR-

מבוא
במהלך העשור האחרון גדל מספר הסטנדרטים המקצועיים המתארים
כשירויות של מורים בחטיבה העליונה ובהשכלה הגבוהה.לא כל
הסטנדרטים האלה נתפשים ע"י הקהיליות המקצועיות כיעילים .מספר
ההתנגדויות מצביע על כך שיש ספק לגבי מידת החשיבות של גישת
הסטנדרטים או הכשירויות בהקשר של פיתוח אחריותיות מקצועית.
המבקרים מציינים שגישה זו אינה מתחשבת באופי המורכב והבלתי צפוי של
ההוראה והלמידה ( ,)Korthagen,2004, Zeichner, 2005שסטנדרטים כמבנים
נורמטיביים

עשויים

להחליש

פרופסיונליות

בהשאירם

תמריצים

מועטים

לרפלקציה על נורמות וערכים אישיים ( ,) Cochran-Smith,2001שסטנדרטים
גורמים להישענות על נורמות חיצוניות ( ,)Sachs,2003ולחוסר עניין ליצור
סטנדרטים עצמיים להתפתחותם המקצועית (.)Zuzovsky & Libman,2003
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במאמר התייחסו הכותבים לשאלות הבאות:
א .אילו נושאים שעניינם מורכבות מקצועית ובעלות על הסטנדרטים
( (ownershipעולים בהקשר של השימוש בסטנדרטים?
ב .האם הסטנדרטים נכפים על מורי מורים בהולנד או – מבטאים בעלות
של מורי המורים עליהם?
ג .כיצד משתמשים מורי המורים בסטנדרטים?
פיתוח הסטנדרטים בהולנד החל ב .7666-הגרסה השנייה פותחה ב 5003-והיא
כוללת ששה תחומי כשירויות שונים .בכל תחום יש דוגמה של היבט שהוא
חלק ממנו .למשל:
 .0התחום הבין-אישי :יוצר אווירת עבודה בטחה/נינוחה,
 .2התחום הפדגוגי :יוצר סביבת למידה בעלת השראה לסטודנטים,
 .3התחום הארגוני :מאלתר על פי הצורך,
 .4תחום עבודת צוות :תורם באופן פעיל להתפתחות וליישום של
מדיניות הארגון,
 .5ההקשר

הרחב

יותר:

בעל

רשת

קשרים

רלוונטית

ויכולת

התעדכנות מתמדת,
 .6תחום ההתפתחות העצמית :מקיים רפלקציה שיטתית על גישתו
הפדגוגית ועל התנהגויות הוראתיות בהקשר של סטודנטים,
עמיתים ואחרים.
כדי להשיג את המטרות של הבטחת איכות והתפתחות מקצועית
המערכת לא הסתפקה ברשימת הסטנדרטים ופיתחה מכשיר נוסף SPR
 -הכולל

הערכה

עצמית )ׁ,(Self-assessment

התפתחות

מקצועית

( )Professional developmentורישוי ( .(Registrationהמשתתפים ב-
 SPRעושים זאת בהתנדבות .הם מתבקשים בין היתר לנתח את נקודות
החוזק והחולשה בעבודתם ,לדון בכך עם עמיתים המשתתפים גם הם בתהליך,
לקבל משובים כתובים מסטודנטים ומעמיתים ,לנסח מטרות ולפתח תוכנית
להתפתחות מקצועית ,לדון על כך עם שני עמיתים-מעריכים ,לבנות תלקיט
הכולל תיאור של דרך העבודה ולקבל הערכה מסכמת בישיבה עם עמיתים-
מעריכים חיצוניים.
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סטנדרטים פרופסיונאליים :רשימת כשירויות לבצוע או כלי
להתמודדות עם מורכבות התפקוד? (שאלת המחקר
הראשונה)
הסטנדרט מתייחס בדרך כלל למה שמורים או מורי מורים מצופים
לדעת ולעשות ( .)Ingvarson,1998כשמדברים על כשירויות הכוונה היא
לשילוב של ידע ,מיומנויות ,עמדות ,ערכים ומאפיינים אישיים המאפשרים לפרט
לפעול באורח מתאים ,יעיל ומקצועי בהקשר נתון.
הסטנדרטים ההולנדיים למורי מורים כוללים מרכיבים שונים של
כשירות .להלן חמש דוגמאות:
מורה המורים
א .עובד יחד עם אחרים בצוותים מולטי-דיסציפלינריים (ידע);
ב .מדגים הוראה מצוינת ההולמת את אמונותיו (מיומנות);
ג .ממוקד בפיתוח המשתתפים (עמדה);
ד .פתוח לאחרים (ערכים);
ה .מחויב ומעורב (מאפיינים אישיים).
ניתן להשתמש בסטנדרטים למורי מורים כרשימה המתארת תפקיד
בפרטים (מה שצריך לעשות) ,אך הדרך העדיפה היא לראותם כאמצעי
לבחינה ולניתוח של התנהגות פרופסיונאלית ,ולמציאת חלופות לשיפור
התפקוד הפרופסיונאלי .מאחר שהסטנדרטים פותחו למורי מורים ותיקים
הכשירויות המופיעות בהם ,כפי שניתן לראות בדוגמאות שלמעלה ,מורכבות
למדי.
מאחר שמקצוע הכשרת המורים הופך למורכב יותר ,הסטנדרטים
ההולנדיים יעודכנו כל ארבע שנים .לדוגמה ,לגרסה האחרונה נוסף
תפקיד מורה המורים ביצירת הידע על ההכשרה.
דוגמה נוספת לדרישות משתנות ,היא ההיגד הדורש ממורה המורים "לעודד
את הסטודנטים לרפלקציה על ההתנסויות שלהם ולהערכת יכולותיהם
כמורים".
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והערכה:
מקצועיים
סטנדרטים
ב( ?ownership-שאלת המחקר השנייה)

לטפל

כיצד

בארצות שונות מתקיימות מערכות המשתמשות בדגמים מבוססי-
סטנדרטים והן עולות בקנה אחד עם המדיניות המבקשת לקדם את
איכות החינוך ע"י הפעלת לחץ על המורים להראות תפקוד מצוין .רוב
המורים חווים מערכות אלה ככלים חיצוניים להבטחת אחריותיות מקצועית ולכן
הם נוטים להסתייג מכך ).) Sachs,2003
בהולנד כמו בארה"ב ,פותחו הסטנדרטים למורי המורים על ידי מורי
המורים עצמם .והתוכן הוצע על ידם בתהליך היוצר תחושת בעלות
( .(ownershipבעלות במובן זה משמעותה שקולם נשמע בתהליכים של
פיתוח הסטנדרטים ,בדמות תוצר הסופי ובשימוש בו .ההשתתפות
בפיתוח ,השימוש בסטנדרטים בעבודה וההשתתפות בנוהלים של הערכה
עצמית מקדמים את תחושת הבעלות וההזדהות האישית עם גישת הסטנדרטים.
התפתחות

תפקוד הסטנדרטים:
השלישית)

מקצועית

ואחריותיות

(השאלה

הסטנדרטים שפותחו בהולנד שמשו לשתי פונקציות:
 .7השגת שקיפות בהצגת רמת האיכות הפרופסיונאלית של עבודת מורי מורים
כלפי חוץ (אחריותיות);
.5

שימוש

בסטנדרטים

לעירור

המשתתפים

לעבוד

על

התפתחותם המקצועית כמורי-מורים (התפתחות).
האם שתי פונקציות אלה מתממשות? שקיפות יכולה להתקיים ברמה
האישית

וגם

ברמה

של

הקהילייה

המקצועית

המבטיחה

את האיכות

הפרופסיונאלית של חבריה.
התפתחות מקצועית ניתן להגדיר כתהליך שיש לו שתי פנים ובו:
א .קבוצה מקצועית שואפת לרכוש את מירב המאפיינים של
הפרופסיה,
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ב .מתקיים שיפור האיכות של השירות ע"י איש המקצוע הבודד ,והוא
שואף "להפוך למקצוען הטוב ביותר שהוא יכול"(.)Smith,2003
ניתן

לראות

את

יחס

מורי

המורים

לתהליך

השימוש

בסטנדרטים

וה SPR -מתוצאות שאלון הערכה שהועבר ב 5004-ל72-מורי מורים .ככלל
נמצא שכל השלבים נתפשו כמשמעותיים כמצופה ו/או כמשמעותיים
יותר מהמצופה על ידי רוב גדול של המשתתפים.
בניתוח תלקיטים של מורי מורים שהשתתפו ב(Koster et al, in SPR-
) pressנמצא ש:


המורים שהתנדבו להשתתף בנוהל הנזכר היו מסוגלים להציב
מטרות להתפתחותם המקצועית;



השתמשו במגוון רחב של פעילויות והתנסו בכך שהם והסביבה
המקצועית בכללה הרוויחו מקצועית מהשתתפות בנוהל זה;



כל המשתתפים כמעט דווחו על תוצרים חיוביים של התהליך ועל
שינויים בהתנהגויותיהם;



למרות שהפרויקט והנוהל כוונו להתפתחות מקצועית אישית יותר
משליש מהמשתתפים דווחו גם על תוצרים ברמה הקבוצתית.

לסטנדרטים ההולנדיים למורי מורים ,יש תפקיד בפיתוח אחריותיות
ובהתפתחות

מקצועית.

במונחים

של

אחריותיות

נמצא

שחשוב

שהשימוש בסטנדרטים יעוגן בשיטה של הערכה עצמית ודיאלוג עם
עמיתים ,תהליך שעשוי לעורר רפלקציה והתפתחות מקצועית .בתהליך
ההערכה העצמית המשתתפים מצאו כי משוב מאחרים או דיאלוג פרופסיונאלי
עם אחרים הם הצעדים המשמעותיים ביותר.

סיכום
א.

ביישום של הסטנדרטים למורי מורים בהולנד המורכבות באה לידי
ביטוי בכך שמורי המורים מתבקשים לקשר את הסטנדרטים למקרים
הייחודיים של כל אחד מהם .הדבר נעשה ע"י פיתוח סטנדרטים המתייחסים
לעבודת מורי מורים מנוסים ,ע"י קיום דיאלוג מקצועי בין עמיתים בתכני
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הסטנדרטים וע"י כתיבת סיטואציות הוראה אותנטיות שבהן כשירויות שונות
משולבות זו בזו.
ב.

הסטנדרטים אינם מוצגים כחובה ,הם פותחו ע"י המורים עצמם.
יישומם משולב בנוהל מלווה של  ,SPRתהליך שנמצא יעיל בפיתוח אחריותיות
אישית כמו גם בפיתוח מקצועי.
מטרת המערכת היא לחדש את הסטנדרטים מידי ארבע שנים לאור
שינויים בהכשרת מורים .למשל ,מעבר לגישה מבוססת-שדה ,מיקוד בניסיון
הפרקטי כנקודת מוצא להכשרה ,הדגשת גישה יותר קונסטרוקטיביסטית
( .) Korthagen,2000,Korthagen & Lunenberg, 5004שינויים אחרים שעשויים
להשפיע הם הכשרה המבוססת על מחקר ושאיפת מורי מורים למלגת
לימודים ) )Scholarshipבהוראה ובלמידה בהתאמה לדיונים המתקיימים על
הוראה ולמידה בחטיבה העליונה ובהשכלה הגבוהה (.) Cochran-Smith,2003

ג.

בדיון על איכות מורי המורים מתדיינים שונים מדגישים את הצורך
לחקור

את

מהות

האיכות

המקצועית

של

מורה

המורים

(למשל .)Murray,2005 ,בפרסומים אחרונים ניתן גם לראות דיון בזהות
המקצועית של מורה המורים ( .(Korthagen,2005בנוסף ,בארה"ב יש התחזקות
של דיונים על האחריות האזרחית של אקדמאים ושל מורי מורים (Cochran-
.) Smith,2006
ד.

הגרסה הבאה של הסטנדרטים בהולנד אמורה לתת למורי מורים
מנוסים מסגרת התייחסות לזהותם ,לשאיפותיהם ,למקורות שבהם הם
משתמשים,

לאחריות

אזרחית

ולהוראה

מבוססת

מחקר.

יש תוכניות ליצור קהיליות למורי מורים בעלי רישוי כדי שיהיו משתתפים
בעלי מחויבות למחקר משותף של ההכשרה .הדבר עשוי לחזק את
המוטיבציה של מורי מורים להיות חלק מקהילייה מקצועית לומדת,
להגביר את ההערכה העצמית שלהם ולחוש גאווה בעיסוקים .התקווה
היא שיופעל תהליך דינאמי שבו הקבוצה המקצועית עצמה תעבוד על
התפתחות מקצועית לקראת מצוינות מקצועית וחיזוק המקצוע.
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בינלאומי

2

סטנדרטים וקריטריונים של תפקוד ומומחיות הידע
המומחיות המקצועית של מורי מורים בהשוואה לידע
מקצועי של מורים :חקר עמדות מורים מתחילים ומורי
מורים

מבוא
בשנים האחרונות הנושא של מומחיות מורים (השילוב בין ידע מקצועי
ויכולות) נדון בהרחבה בספרות המקצועית .יש הסכמה כוללת בין
החוקרים כי המומחיות של מורים מתייחסת לידע בתחום הדעת ,לידע
כיצד ללמד את תחום הדעת לאחרים (ידע דידקטי) ,לידע כיצד ילדים
לומדים

ומתפתחים

(ידע

פדגוגי),

למודעות

עצמית,

ולמיומנויות

חברתיות ולמסוגלות ארגונית ;(Fish, 1995; Beijaard & Verloop, 1996
 Day, 1999, Day, 1999; Christie, 2003).במחקרים אחרים נמצא כי רמת
הדרישות העצמית של המורים לגבי המקצועיות שלהם היא גבוהה למדי
והם מסוגלים גם לבטא ולתעד את יכולתם המקצועית לצרכי הערכה
(Smith & Van der Westhuizen, 2000).
במהלך הכשרת המורים ,מטופחים זרעי המקצועיות בהוראה כדי שפרחי
ההוראה יוכלו להתפתח באופן עצמאי אחרי תום לימודיהם .מורי המורים הם
אלו האחראים לבסס אצל המורים לעתיד את היסודות המוצקים של
ידע מקצועי ולהקנות להם כלים להתפתחות מקצועית עצמית בהמשך.
בהקשר של הקניית היסודות התיאורטיים ,נלקח בחשבון כי מורי
המורים מסייעים למורים לעתיד לפתח את היכולת המקצועית.
עד לאחרונה ,מעט תשומת לב יוחסה לסוגיה של מומחיות וידע מקצועי
של מורי המורים (Korthagen, 2000; Koster & Dengerink, 2001; Koster,
 2הולנד ,ארה"ב ,אוסטרליה וישראל
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Brekelmans, Koetsier, Korthagen, &Wubbels, 2003).מוקד מאמר זה הוא
בחינת הרכב המומחיות המקצועית של מורי מורים בהשוואה לידע
מקצועי של מורים .בחלקו הראשון של המאמר נסקרים מחקרים
הרלבנטיים לתחום ובחלקו השני מנתח המאמר את עמדות המורים
המתחילים ומורי המורים לשאלות שהוצגו בפניהם על התכונות הרצויות
של מורי המורים וכיצד הם שונות מהתכונות הרצויות של מורי בתי
הספר.

המסגרת התיאורטית
התפקודים של מורי המורים
תמיר  (Tamir (1991מגדיר ידע מקצועי כגוף ידע והמיומנויות הנדרשות כדי
לתפקד בהצלחה במקצוע מסוים .ידע נקבע ע"י שני הליכים מקובלים
ומוסכמים:
א .ניתוח תפקיד או מטלה
ב .הסכמה והכרה ע"י קהילת עמיתים הנחשבים כמקצוענים בתחום
מסוים
החוקרים קוסטר ,קורתהאגן ,וובלס והורנווג (Koster, Korthagen, Wubbels and
) Hoornweg (1996דנים בהרחבה ב 8-תפקודים כלליים אותם מורי המורים
ממלאים:
 1.מקדמים את תהליך הלמידה של פרח ההוראה
 2.מעודדים ומטפחים מיומנויות של חשיבה ורפלקציה (reflective
)skills
 3.מפתחים תוכניות לימוד חדשות
 4.שומרי סף
 5.חוקרים
 6.מקדמי התפתחות מקצועית בקרב מורי בתי הספר
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 7.פועלים כחברי צוות
 8.מקדמים שיתופי פעולה (קשרים חיצוניים).
עפ"י הדיווח של קוסטר ) (Koster, et al 2003שחקר את תפקודי מורי המורים
בהולנד ,היכולות הקשורות לתוכן ,לתקשורת ולחשיבה רפלקטיבית
הוגדרו שם כחיוניות מאד בעוד היכולות בתחומי הארגון והפדגוגיה
הוגדרו כנדרשות.
מורי המורים אחראים לפיתוח חשיבה ורפלקציה בקרב פרחי הוראה,
מיומנות המסייעת להם ללמוד תוך גיבוש ידע משלהם ומהתנסות
מעשית של אחרים .
החוקרים קורטהגאגן וקסלס ) (Korthagen and Kessels 1999מצביעים על כך כי
הכשרת המורים נועדה לאפשר הפיכת ידע סמוי לידע גלוי (שם ,עמ'  .)37מורי
המורים ממלאים תפקיד משמעותי בקידום ובתמיכה של תהליכי למידה
של פרחי הוראה המבוססים על רפלקציה)(Reflective learning
תפקוד נוסף של מורי המורים הוא ליצור ידע חדש אודות הוראה .פיתוח
תוכניות לימוד ותכנים חדשים ,קשורים כיום למחקר ,והאחריות ליצירת ידע
חדש מצויה יותר בתחום האחריות של מורי המורים השייכים למוסד המכשיר
מאשר למורים המנחים .הדבר בא לידי ביטוי במשאבים העומדים לרשות
מורי המורים ,במונחי זמן – פחות שעות הוראה ובמשאבים ארגוניים
כגון ספריות ,משרד ,מחשבים ,מענקי מחקר.

מורי המורים יוצרים ידע חדש המורכב משני סוגים עיקרים:
א.

ידע מעשי ,הבא לידי ביטוי בצורת תוכניות ותכנים חדשים
להכשרת מורים

ב.

ידע תיאורטי הנובע ממחקר

הסטנדרטים שגובשו עבור מערכת הכשרת המורים בהולנד & (Koster
) Dengerink, 2001יוצאים מההנחה כי פעילות המחקר מוסיפה מימד מיוחד
למומחיות של מורי המורים וכי מורי המורים האלו תורמים באופן פעיל
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להפקת ידע בתחומי הכשרת המורים (שם ,עמ .)320 ,יתרה מזאת ,מורי
מורים הם ,במידה רבה ,מטפחי קשרים חיצוניים עם מוסדות הוראה
גבוהים אחרים ומקבלי החלטות (Koster, Korthagen, & Wubbels,
)1998בחינוך ,בנוסף לכך שהם מקרבים את פרחי ההוראה להקשר שבו
ההתנסות בהוראה מתחוללת וגם פועלים ליצירת קשר עם מורים
אחרים ובעלי תפקידים בבתי הספר.
מורי מורים פועלים כדי לסייע לפרחי ההוראה לפתח מיומנות של שיתוף
פעולה עם עמיתים בתור חברי צוות .בראש ובראשונה ע"י כך שהם
מדגימים זאת בעצמם ביחסיהם ההדדיים עם כל שלושת הגורמים המשתתפים
בתהליך (פרחי הוראה ,מנחים ומורי המורים במוסד) .באופן שיתופי הם פועלים
ליצירת צוות העובד יחדיו על פרויקט ספציפי שהוא חלק מההכשרה המועברת
לפרחי ההוראה .שנ ית ,הם פועלים בכיוון זה הן בעבודת צוות מתאימה
בהקשרים המתאימים לפעילותם (האוניברסיטה ובתי הספר) והן ע"י עידוד
פרחי ההוראה לקחת חלק פעיל בעבודת צוות.
תפקוד מאתגר נוסף של מורי המורים קשור להערכה מחזקת ומסכמת
המציבה אותם כשומרי סף הקובעים מי יוכל לעבור את שער לקהילה
המקצועית .תפקיד כפול זה של תומך ושופט נמצא ע"י חוקרים כתפקיד מורכב
ובעייתי ;( Koster et al., 1996; Wilson, Darling-Hammond, & Berry, 2001
 Smith, 2001),לעומתם ,המורים המנחים /מאמנים בבתי הספר אינם נדרשים
למלא תפקיד כפול זה והם מתמקדים בעיקר במתן הנחייה והדרכה.
במרבית תוכניות הכשרת המבוגרים ,החלק המעשי בא לידי ביטוי באחריות
משותפת ,חבירה ושיתוף בין השדה (בתי הספר) והמוסדות להכשרת מורים
2001).

;2001

Sandholtz,

(Smedley,

חלק אינטגראלי מהשיתופיות הזו בא לידי ביטוי במעורבות של מורי
המורים בפיתוח מקצועי של השתלמויות מורים עבור מורי בתי הספר.
בדרך זו ,מורי המורים פועלים כדי לעורר ולטפח את ההתפתחות
המקצועית של מורי בתי הספר( Koster ,et al., 1996).
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סטנדרטים עבור מורי מורים
לאחרונה ,איכות הכשרת המורים בעולם נתונה בביקורת ציבורית ;(Apple, 2001
 Berliner, 2000; Turley & Nakai, 2000).במחקרם משנת  5007מצטטים קוסטר
וקורטהאגן שורה של פרסומים בינלאומיים משמעותיים (Koster and Korthagen
),2001המציגים את המצב העגום של תוכניות הכשרת מורי המורים
בעולם.
אחד הכיוונים שבאים לתת מענה לכך הם סטנדרטים למורי מורים
המתפתחי ם במקומות שונים בעולם ,אם כי ניתן להבחין כי קיימת חוליה
חסרה בכל הנוגע לקביעת הדרך שבה יענו מורי המורים על הציפיות
הנדרשות מהם ע"י הסטנדרטים.
בישראל מכון מופ"ת ממלא תפקיד מרכזי בקידום הידע המקצועי של
מורי המורים בהציעו הכשרות ייעודיות מכוונות להשתלמות מקצועית
של מורי המורים(Korthagen, 2001; Smith, 2003).
חוקרים כגון מוריי( (Murray 2001טוענים כי קיימת הסתמכות יתר על
סטנדרטים ,ומצביעים על כך כי יש הסכמה מעטה לגבי הביטוי המפורש
של הסטנדרטים לגבי מורי המורים.
דוגמאות שמביא מוריי (  ( Murray 2001לחילוקי דעות קיימים הם:
האם מורי מורים המלמדים במוסדות להכשרת מורים צריכים להיות בעלי רישיון
הוראה בלבד? או מורים שיש להם ניסיון מעודכן ונוכחי מחיי בית הספר גם
בהווה.
טענה נוספת היא שמרבית הסטנדרטים למורי המורים גובשו ע"י גופים רשמיים
שאינם קשורים ישירות להכשרת מורים ולמעשה מהווים גורמים חיצוניים.
בחינה מעמיקה של המחקרים המעודכנים על סטנדרטים למורי מורים
מגלה כי הסטנדרטים מתייחסים בעיקר להיבטים הסמויים של הוראה,
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מדובר על ידע בלתי -מפורש הניתן לתיעוד רק על ידי מורי המורים
עצמם ומתוך תצפיות במורי מורים בפעולה.

מומחיות מקצועית
יסוד מרכזי בידע המקצועי של מורי המורים היא אותה מיומנות של
הפיכת הידע הסמוי אודות הוראה לידע גלוי ומפורש .עפ"י המודל של ואן-
מאנן  (Van Manen, 1999),ידע מעשי בהוראה נתפס כידיעה לא קוגניטיבית של
מורים .עפ"י מודל זה קיימים ארבעה סוגים של ידע כזה:
א.

הידע בא לידי ביטוי בפעולה והוא חלק מדפוסי ההתנהגות של

המורה בכיתה .
ב.

הידע בא לידי ביטוי בשפת הגוף של המורה ובאמצעות מסרים

סמויים .
ג.

הידע נמצא בגבולות המקצוע הקרוב של המורה .

ד.

הידע משתקף ביחסים הנוצרים בין המורים ,בתקשורת שלהם

ובאינטראקציה שלהם.
היסודות הנ"ל משתקפים בצורה ברורה גם בידע המקצועי הסמוי של מורי
המורים ,מדובר על ידע בלתי נהיר ההופך להיות מפורש ומגובש רק
כאשר מורי המורים מציגים עדויות של יכולות מקצועיות וכאשר הם
הופכים את הידע הלא-קוגניטיבי לברור ,גלוי ונגיש לאחרים.
סליק (  (Slick 1998טוען כי תפקיד מרכזי של מורי המורים הוא לשמש
כגשר בין התיאוריות אותם לומדים פרחי ההוראה במכללה והידע
המעשי המתגלה בבית הספר .לכן ,על מורי המורים לפענח בצורה
ברורה את ההיבטים הסמויים של ההוראה על ידי מתן הסברים
ופירושים לפרחי ההוראה ועל ידי פיתוח ידע תפיסתי ,מה שקורטהאגן
)(Korthagen, 2001מגדיר כחוכמת המעשה .עם זאת ,יש לציין כי היכולת
לבטא באופן מילולי את הידע המקצועי האישי ולהפיכתו לנגיש לאחרים ,אינה
בחזקת פעילות פשוטה וחד-משמעית עבור מורי המורים .בראייה כוללת ,יכולת
חשיפה וביטוי של ידע אישי היא פעולה מורכבת ולא טבעית ,בוודאי
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לגבי מורים מנחים בשדה ובמידה לא מבטלת גם לגבי מורי מורים
באוניברסיטאות ובמוסדות המכשירים(Zanting et al., 1998, p. 17).

קריטריונים לקידום בתחום המקצועי
מקור מידע נוסף לגבי הידע המקצועי הנדרש על ידי מורי מורים ,ניתן
למצוא בין הקריטריונים לקידום מקצועי במכללות להכשרת מורים.


בישראל ,לדוגמא ,הקריטריון העיקרי לקידום באוניברסיטאות
הוא היקף ואיכות הפרסומים.



הקידום במוסדות להכשרת מורים הוא ,מצד שני  ,מורכב יותר
ותלוי בשילוב של כמה קריטריונים המשקפים את התחומים
הבאים :מצוינות בהוראה ,יזמות /תכנים חינוכיים ופרסומים.

עם זאת ,ראוי לציין כי ככל שהקידום בכיר יותר (מרצה בכיר ומרצה בכיר א')
כך נעשה המשקל של המחקר משמעותי יותר בין הקריטריונים ויורד המשקל
של ההצטיינות בהוראה.
איכות ההוראה – הקריטריון החשוב להערכת מורי המורים ,הוא יכולת
ההוראה שלו הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה דידקטית.
יזום ופיתוח תוכניות וחומרי למידה – ההערכה של מורי מורים טובים
מבוססת גם על רמת המעורבות שלהם במוסד ובקהילה החינוכית
בכלל .דוגמאות לכך ,הן:


מתן יעוץ לבתי ספר לגבי פיתוח מורים;



פיתוח שיטות הוראה חדשניות ותוכניות.

מורי מורים נדרשים להיות מעורבים במכללה ביוזמות ובפעולות לשיפור
ההוראה וגם להתפתח באופן אישי בלמידה לקראת תארים גבוהים.
פרסומים ומחקר – פרסומים ומחקר הם הקריטריון העיקרי לקידום בכיר
של מורי המורים .מורי מורים בישראל שואפים להתקדם לדרגות
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אקדמיות בכירות נדרשים להיות מעורבים במחקר ולפרסם בכתבי עת
הנחשבים כשפיטים.

יכולות מקצועיות של מורי המורים – סיכום
כאשר משווים את הסטנדרטים למורי מורים שגובשו בהולנד ,בארה"ב,
באוסטרליה ובישראל ניתן לזהות חפיפה רבה.

הדרישות העיקריות שעל מורי המורים למלא הם:
הציפייה ממורי המורים שהם ישמשו מורים לדוגמה ( Model teacher) ,בעלי
יכולת לבטא ידע סמוי של הוראה ולייצג באופן מעשי את הרמה
התיאורטית בדרך אמפטית ובסביבה תומכת (Loughran & Berry,
2003).
היבטים פדגוגיים כאלו בהכשרת מורים ,תופסים מקום חשוב במערכת
הדרישות ממורי המורים בהולנד ,ברשימת הסטנדרטים האמריקאית
ובקריטריונים הישראליים לקידום מורי מורים .

הציפייה ממורי המורים היא שהם יהיו מעורבים ביצירת ידע מעשי
מחדש (חומרי למידה ,תוכניות לימוד ) ובעל אופי תיאורטי (מחקר,
פרסום בכתבי עת מקצועיים).
למרות שחשיבות הפרסום אינה כה מודגשת בהולנד או בסטנדרטים
האמריקאיים ) ( Association of Teacher Educators (ATE), 2002כפי שזה בא
לידי ביטוי בישראל ,עדיין הנחת היסוד הברורה של חקר שיטתי קיימת
ושרירה בסטנדרטים האמריקאיים ובסטנדרטים המתקדמים של מורי
המורים

בהולנד.

)2001

Dengerink,
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(Koster

הציפיות ממורי המורים שהם יהיו מעורבים ופעילים בתחומי החינוך
במוסד המכשיר ומחוצה לו וכי יותירו את רישומם בתחומים הקשורים
להכשרת מורים ולפיתוח מקצועי של מורים  .הציפיות הם שמורי המורים
יגלו מנהיגות בתחומים אלו .
הסטנדרטים האמריקאיים מציינים Association of Teacher Educators
) (ATE), 2002בפירוש כי מורי המורים המומחים בתחומם חייבים
לגלות מנהיגות בחינוך;
בעוד המסמך ההולנדי של סנדרטים למורי מורים (Koster & Dengerink,
)2001אינו מזכיר ישירות את עניין המנהיגות הנדרשת ממורי מורים .
הקריטריונים בישראל לקידום מורי מורים ,מעניקים משקל לא
מבוטל ליוזמות וליזום חינוכי ( Oranim College of Teacher Education,
2002; Katz & Coleman, 2002).

הציפיות ממורי המורים היא כי יהיו מעורבים בפיתוח מקצועי אישי
ויפעלו גם לקידום ההתפתחות המקצועית של עמיתיהם ואחרים .ציפיות
אלו באות לידי ביטוי במסמך הסטנדרטים ההולנדי  ,ובמסמך דרישות
הסטנדרטים האמריקאי.
חלקו השני של המאמר מדווח על מחקר שנערך בקרב אנשי
מקצוע (מורים מתחילים ומורי מורים) לגבי שאלת המומחיות של מורי
מורים ובודק האם הממצאים ת ואמים את הטיעונים התיאורטיים שהוצגו
בחלק הראשון.
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שיטת המחקר
הנתונים והמידע לגבי ידע מקצועי של מורי מורים נאספו משתי קבוצות נחקרים:
מורים מתחילים ומורי מורים מנוסים  .כולם התבקשו להתייחס בכתב לשאלות
הבאות:


מה פירושו של דבר להיות מורה מורים טוב?



כיצד היית מגדיר את הידע המקצועי של מורי המורים?



במה שונה הידע המקצועי של מורי המורים מהידע המקצועי של
מורים?

אוכלוסיית המחקר :במחקר השתתפו 40

מורים מתחילים ו 78-מורי

מורים .כל  40המורים המתחילים לימדו בשנתם הראשונה בבתי ספר תיכוניים
וסיימו את הכשרתם באותה מכללה ,אך במקצועות התמחות שונים (אנגלית,
מתמטיקה ,היסטוריה ,לשון ,ספרות וגיאוגרפיה) .כל  78מורי המורים היו מאותה
מכללה ,אך ייצגו תחומי מומחיות שונים (כגון פיתוח תוכניות לימודים,
דידקטיקה של הוראת המתמטיקה ,ספרות עברית ,סוציולוגיה של החינוך,
פסיכולוגיה התפתחותית ,חינוך לערכים והערכה חינוכית).
ניתוח התשובות הפתוחות לגבי כל קבוצה נעשה בנפרד הן על ידי מחברת
המאמר/חוקרת והן על ידי מורה מורים מנוסה שלא נמנה על אוכלוסיית
המחקר.

ממצאים
מורים מתחילים אשר היו חשופים להוראה של מורי מורים שונים צדדו
בברור בהיגד כי מורי המורים צריכים ליישם בפועל את מה הם מטיפים
לו .
אין זה מספיק לדבר על הוראה טובה ואלטרנטיבות בהוראה ,אלא מצפים גם
ממורי

המורים

ליישם

זאת,

הלכה

למעשה,

בהוראתם

במוסד

המכשיר .טיעון זה עולה בקנה אחד עם הדרישה של מסמך הסטנדרטים
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האמריקאי ממורי המורים ליישם כמורים לדוגמא את הידע המקצועי
בהוראה.
מרבית המורים המתחילים מצאו פער בין התיאוריות הנלמדות ובין
ההתנסות בפועל כפי שהודגמה על ידי מורי המורים .פער זה עשוי ,אולי,
להעיד כי מורי המורים מקדישים פחות תשומת לב לחשיבות היותם
מורים לדוגמא במהלך עבודתם .

הבדל נוסף בין הקבוצות מתייחס לציפיות של המורים המתחילים כי מורי
המורים יהיו בעלי ניסיון מעודכן בהוראת ילדים בבתי הספר .המורים
המתחילים טענו כי בית הספר משתנה כל הזמן ואין זה משכנע עוד לשמוע
כיצד לימדו תלמידים מתבגרים לפני עשר שנים ,כי המציאות הייתה אז שונה.
 72.5%מקרב המורים המתחילים היו מעדיפים ללמוד אצל מורי מורים
בעלי ניסיון מעודכן ונוכחי כמורי בתי ספר .המורים המתחילים במחקר
זה הביעו ספק לגבי רמת הידע הנוכחית של מורי המורים לגבי בתי ספר
ותלמידים כיום.
לעומתם ,מורי המורים לא ייחסו חשיבות לניסיון נוכחי או קודם
בהוראה .
ממצאים אלו מעידים על פערי ציפיות משמעותיים בין שני נדבכי היסוד
העיקריים של הכשרת המורים :פרחי ההוראה ומורי המורים ,והם מציעים,
אולי ,את אחד ההסברים לאותה ביקורת גוברת כלפי מוסדות הכשרת המורים
בכל הנוגע לטיב ההכשרה.
ממצאים דומים התגלו גם במחקר שנערך לגבי מורי מורים בפינלנד
)(Nieme 2002שם הושמעה ביקורת רבה כלפי שיטות ההוראה וביחס
להוראה הפאסיבית ולחוסר הקשר לחיים האמיתיים (ראו גם Korthagen,
2001, pp. 3–5; Stuart & Thurlow, 2000).
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מרבית מורי המורים (  ) 88.8%דרגו את טיפוח הרלפקציה בחשיבת
פרחי ההוראה כביטוי המייצג ביותר של מורי מורים טובים  .ממצאים אלו
תואמים את התיאוריה המחקרית של קורטהאגן )  (Korthagen, 2001לגבי
הכשרת מורים המדגישה את חשיבות פיתוח ידע תפיסתי במורים
באמצעות רפלקציה הנובעת מההתנסות הממשית של פרחי ההוראה
עצמם  .מודעות גבוהה לגבי רכיבים משולבים של התפתחות מקצועית
שוטפת זכו גם לדרוג גבוה בקרב מורי המורים ( .) 75.5%
צמיחה מקצועית המבוססת על התנסות מעשית מתוך רפלקציה באה
לידי ביטוי בסטנדרטים האמריקאיים למורי מורים (Association of
)Teacher Educators (ATE) (2002ובסטנדרטים של מורי המורים
בהולנד(Koster & Dengerink, 2001; Lunenberg, 2002).
טיעון ברור אחר שהושמע בקרב המורים המתחילים (  ,) 42%שלא זכה
לחשיבות דומה אצל מורי המורים ,הוא הצורך של מורי המורים ללמד בסגנון
מטא-קוגניטיבי ,כלומר לבטא את הידע הסמוי של ההוראה תוך כדי הסבר
לגבי השיקולים שמאחורי קבלת ההחלטה הפדגוגית של מורי המורים,
כפי שואן – מאנן  (Van Manen (1999מכנה זאת ידיעה לא קוגניטיבית( Non-
 cognitive knowing ).סוגיה זו שהועלתה ע"י המורים המתחילים ,נמצאה
כמשמעותית גם במחקרם של אתל ומק-מרימן (Ethell and McMeriman 2000
)אשר מצאו כי הדגמת החשיבה של מורה מומחה בכיתה מקילה רבות
על ההבנה של סוגיות תיאורטיות ומעשיות במהלך הכשרת המורים.
הסכמה רבה בין שתי הקבוצות הנחקרות נמצאה לגבי ההיגד כי מורי
מורים טובים מעניקים תמיכה לפרחי ההוראה 40% .מהמורים המתחילים
העלו זאת בהשוואה ל 47%-ממורי המורים .הספרות המחקרית תומכת בממצא
זה & (Malderez, 2002; Kanan & Baker, 2002; Ginns, Heirdsfiled, Atweh,
& Watters, 2001; Korthagen, 2001; Trumbull, 2001; Fairbanks, Freedman,
Kahn, 2000).
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 40%מהמורים המתחילים מאמינים כי מורה מורים טוב ,יודע גם לנהל
היטב משאבי זמן ואנשים ,כפי שמודגש בדרישות ממורי המורים בהולנד
 .(Koster and Dengerink (2001.לעומת זאת ,קבוצת מורי המורים המנוסה
לא ייחסה חשיבות לסוגיה זו בהיגדים שלהם.
מורי המורים מנו את פעילות המחקר כאחד החלקים החשובים של
פעילותם המקצועית  ,והדבר בא גם לידי ביטוי בדרישות הקידום למורי
המורים בישראל & (Oranim College of Teacher Education, 2002; Katz
Coleman, 2002),ובחלקו גם במסמך הדרישות של מורי המורים
בארה"ב ובהולנד(Association of Teacher Educators (ATE), 2002).

במחקר הנוכחי לא ייחסו המורים המתחילים לפעילות המחקר כאחד מן
המאפיינים של מורי מורים טובים ,לעומתם 51% ,ממורי המורים שהשתתפו
במחקר טענו כי מורי מורים טובים מעורבים גם במחקר.
מורים מתחילים ,בעקבות ניסיונם האחרון כפרחי הוראה ,התייחסו
בעיקר לאיכות ההוראה של מורי המורים  .ממצאים אלו נתמכים במחקרים
של מארש והאטי )ׂ (Marsh and Hattie,2002שמצאו כי אין בהכרח מתאם בין
מחקר והוראה אפקטיבית.
יצוין כי הקהילה המקצועית של מורי המורים בישראל מאמינה כי
מעורבות במחקר מקדמת את מסלול ההתפתחות שלהם & (Katz
Coleman, 2002).
חלק גדול מהמורים המתחילים (  ) 67.2%טען כי ידע לגבי תקשורת
בינאישית הוא אחד ממרכיבי הידע החשובים ביותר הנדרשים ממורי
המורים .חשיבות דומה מייחסים לכך גם מורי המורים ודבר זה בא לידי ביטוי
גם בסטנדרטים השונים שפותחו עבור מורי המורים (Koster & Dengerink,
2001).
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חשיבות רבה ייחסו המורים המתחילים לידע בתחום הדעת ( ) 81%
ומורי המורים ייחסו לכך אפילו חשיבות יותר גבוהה (  .) 84.4%חשיבות
דומה ייחסו המורים המתחילים ומורי המורים לידע פדגוגי ולדידקטיקה
של הוראה .כלומר ,מורים מתחילים לא רק מייחסים חשיבות לניסיון
מעודכן בבתי הספר אלא גם מצפים כי הידע התיאורטי של מורי המורים
יהיה מעודכן .ממצא זה נתמך ע"י שורה של מחקרים & (Koster
.Dengerink, 2001 Lunenberg, 2002).
לעומת זאת ,מורי המורים עצמם מייחסים חשיבות נמוכה לניסיון מעודכן ונוכחי
בהוראה בבתי הספר (רק  33.3%מן המשתתפים תומכים בכך).
פערים משמעותיים בעמדות בין המורים המתחילים ומורי המורים נתגלו
לגבי הערכה ושיטות הערכה  82% .מן המורים המתחילים סברו כי על מורי
המורים ליישם הלכה למעשה שיטות הערכה מתקדמות בהוראתם לעומת
 22.2%מן מורי המורים .פער זה בין מורים מתחילים ובין מורי המורים לגבי
חשיבות יישום ההערכה החלופית בהכשרת המורים תואם את ממצאי
המחקר הקודם של קארי סמית ודרורי משנת (Smith & Drori, 2004). 5004
יצוין כי הערכה אינה זוכה לעדיפות גבוהה בתוכניות הכשרת המורים בישראל.
פערים בין עמדות המורים המתחילים ומורי המורים נתגלו גם בסוגיה
של ידע בהוראת מבוגרים וילדים .הציפיות של המורים המתחילים היא
שמורי המורים יהיו מודעים להבדלים בין הוראת ילדים ובין הוראת
מבוגרים .בקרב מורי המורים לא זכתה סוגיה זו לאותה דרגת חשיבות .

דיון
במחקר זה נתגלו הבדלי תפיסות משמעותיות בין מורים מתחילים ובין
מורי מורים לגבי ידע ומומחיות של מורי מורים .
המורים המתחילים הדגישו במיוחד את הידע הנדרש ממורי המורים
ביישום פדגוגי הלכה למעשה בהוראתם במוסד המכשיר לצד ניסיון
מעודכן ונוכחי בבתי הספר.
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לעומתם ,מורי המורים התמקדו יותר בטיפוח הרפלקציה ויצירת תובנה
חינוכית בקרב פרחי ההוראה ,כפי שמשתקף גם בדרישות הסטנדרטים
בהולנד  (Koster & Dengerink, 2001).למרות שלכאורה ,נתגלו ממצאים
דומים לגבי המומחיות של מורים ומורי מורים ,עדיין ישנם הבדלים מהותיים.
מורי המורים נדרשים להיות יותר אפיסטומולוגים ,לבחון הלכה
למעשה תיאוריות ולקשור בין ניסיון מעשי אישי שלהם לבין
ההתנסויות של פרחי הוראה .יש בעבודתם של מורי המורים יסוד ברור
של מודעות קוגניטיבית מעשית אותה הם נדרשים להמחיש בעצמם,
לעומת זאת ,המרכיב של דוגמא אישית אינו ממלא חשיבות כה רבה בעבודתם
של המורים בבתי הספר .המורים נדרשים בעיקר להיות מומחים מעשיים טובים
(Loughran & Berry, 2003).
בהתבסס על הממצאים שנמצאו ניתן לסכם ולומר כי ההבדלים לגבי
מומחיות מקצועית בין מורי מורים ומורים באים לידי ביטוי בהיבטים
הבאים:
יכולת ביטוי של רפלקטיביות ומטה-קוגניציה – מורי מורים נדרשים להיות
בעלי מודעות עצמית ,לבטא התבוננות עצמית ,רפלקציה בפעולה ,להסביר
ולפענח ידע סמוי בהוראה ולהפוך אותו לנגיש למורים לעתיד ולכן ,לדעת כיצד
לגשר בין תיאוריה למעשה.
איכות הידע – הידע המקצועי של מורי המורים נדרש להיות מקיף ,מעמיק
ומגוון ,מבוסס על תיאוריה ועל יכולת לבחון תיאוריות הלכה למעשה.
ידע כיצד ליצור ידע חדש – הציפיות ממורי מורים שיהיו מעורבים בפיתוח
תוכניות לימוד ובמחקר .המחקר נתפס כפעילות שוטפת להתפתחות מקצועית
הזוכה להכרה.
הוראת ילדים ומבוגרים – הציפיות ממורי מורים שיהיו מיומנים בהוראה לגבי
כל קבוצות הגילאים של לומדים.
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הבנה מקיפה של המערכת החינוכית  -הציפיות ממורי המורים שתהיה
להם הבנה מקיפה של המערכת החינוכית אשר היא מעבר להקשרי ההוראה
הרגילים והאישיים שלהם.
בשלות מקצועית ואוטונומיה – הציפיות ממורי מורים היא שישיגו רמת
בשלות מקצועית גבוהה המתבטאת במסגרת של אוטונומיה מקצועית.

מסקנות
לאחרונה ,ראינו את תוצאות העבודה על פיתוח סטנדרטים למורי מורים
המהווים למעשה הנחיות למורי המורים עצמם ,למקבלי ההחלטות ,ולמתכנני
תוכניות והמתווים את אבני הדרך להערכה של מורי המורים .

עם זאת ,השימוש בסטנדרטים צריך להיות נבון וחכם (Crooks,
)2003ומתוך מודעות כי לעתים הסטנדרטים מציבים אילוצים בפני
האוטונומיה המקצועית ,ויכולים ,אם הם הופכים להיות מפורטים
ומוגבלים מדי ,לעכב יצירתיות מקצועית ופיתוח .

מחברת המאמר מצדדת בעמדתו של ) (Crooks, 2003ומאמינה כי
סטנדרטים פועלים במיטבם כאשר הם מופעלים כהנחיות כלליות
לעבודה בהקשר ספציפי תוך מתן אפשרות ליחיד לממש בעצמו את
יכולותיו המקצועיות.
הממצאים במחקר זה ,הם חומר למחשבה לגבי דרך הבחירה והאיתור
של מורי המורים ודרך ההכשרה שלהם לעבודה.
כאן נשאלת השאלה האם מוסדות להכשרה מקצועית בוחנים את
התאמתם של המועמדים לתפקיד מורי מורים על יסוד הפרופיל המוצע
של יכולות מקצועיות המוצגות במחקר זה?
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האם ההכשרה של מורי המורים ניתנת סביב התפקודים
המקצועיים והידע של מורי המורים? נראה כי ההתפתחות בתחום זה עדיין
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ארה"ב
סטנדרטים
לדרג את מורי המורים

המאמר דן בהכשרת מורים בארה"ב ובוחן את הביקורת ואת הדאגות שמביעים
ארגונים להשכלה גבוהה וקולג'ים למורים לגבי הדירוג המוצע של בתי הספר
להכשרת מורים על ידי "המועצה הלאומית לאיכות המורים " (National Council
on Teacher Quality (NCTQ).
לפי המאמר ,הסקירה הלאומית של הקולג'ים למורים מצד" המועצה
הלאומית

לאיכות

המורים)

(NCTQ

"

מכוונת

לספק

למועמדים

פוטנציאליים מידע לגבי האיכות החינוכית של כל מוסד באמצעות
בחינה של הסטנדרטים הקשורים להשמה ,דרישות הקבלה למוסד
והאפקטיביות של מורי המורים .נושאים אחרים כוללים הערכות של המדינה
לגבי הקולג'ים למורים במדינות פלורידה וטנסי וסטנדרטים לגבי ההסמכה של
המוסד מצד "המועצה הלאומית להסמכה עבור הכשרת מורים ( " National
Council of Accreditation for Teacher Education (NCATE).
מקור הנתונים:
Dillon, Erin. Silva, Elena. " Grading the teachers' teachers", Phi Delta
Kappan; Sep 2011, Vol. 93 Issue 1, p54-58.
תקציר פורסם בפורטל מס"ע:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=4403

46

בינלאומי
מדיניות והכשרה
השקפות על מדיניות מורי מורים במדינות אירופאיות
סקירה זו תציג נושאים בולטים ,מאפיינים חשובים והתפתחויות אפשריות בנוגע
למדיניות ומצב הכשרת המורים ב 78-מדינות אירופאיות שונות.
ההשקפות שיופיעו במאמר זה ,משלימות את המיפוי הראשוני של תחום
המדיניות ( )PLA in Reykjavikומתבססות על המידע שנאסף על ידי חברי קבוצת
העבודה התמטית "התפתחות מקצועית של מורים" דרך יצירת קשרים ועריכת
דיונים עם בעלי עניין נבחרים .לפי הגישה הרזה והאיכותנית ,מבדקים ניסיוניים
אלה שמו לעצמם למטרה לאמוד את מודעות וידע בעלי העניין על הנושא וזאת
כשלב הכנה להשתתפות בוועידת למידת העמיתים.

פתיח
רמת המעורבות ופעילות המדיניות בנוגע לפרופיל מכשירי המורים,
איכותם וההתפתחות המקצועית שלהם מתוארת כנמוכה או לא קיימת
בכמחצית מן הדיווחים הלאומיים שנותחו (קפריסין ,צ'כיה ,דנמרק,
ספרד ,הונגריה ,פולין ,סלובניה ,איסלנד ,קרואטיה ,אוסטריה ,בלגיה
.)nl
מצד שני ,קיימים גם סימנים לעניין הולך וגובר בנושא במספר מדינות
אחרות (אוסטריה ,בלגיה  ,nlגרמניה ,אסטוניה ,פינלנד ,אירלנד,
לוקסמבורג ,נורבגיה) .במדינות אלה נקבעה רפורמה מקיפה עבור נושא
הכשרת המורים ששואפת לשפר את איכות מכשירי המורים תחת
השקפת הלמידה לכל אורך החיים .המקרה של הולנד הוא יוצא דופן משום
שהוא כולל עניין במדיניות מקיפה ואיכותית בכל הרמות ומכיל תנאים רבים
ויוזמות חדשניות.
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בקרב המשתנים המשפיעים על מדיניות ופרקטיקת הכשרת המורים,
המשתנים הבאים נחשבים לחשובים ביותר:


רמת השליטה והתמיכה של המדינה ,רמות אזוריות ומקומיות של
מדיניות העוסקת במכשירי המורים (כולל התקציב הזמין).



אחריות ותפקיד המוסדות בהפיכת הכשרת המורים לאיכותית.



סוגים וממדים של הקשרים וסביבות מוסדיות.



רמות הגדרה של פרופיל ודרישות ממכשירי המורים (לדוגמא,
במוסדות השכלה גבוהה ( ,)HEIsבתי ספר )CPD ,ומסלולי
הקריירה הקיימים.



רמת הלימוד בבתי הספר ופוטנציאלית ,המקצוע הספציפי
שהמורה מתמחה בו.

התגלו קשרים עם נושאים אחרים וענייני מדיניות אחרים במסגרת הדיונים עם
בעלי העניין :מסגרות עבודה לפיתוח יכולות המורים ,חיזוק ידם של המורים
באופן איכותי והערכה מצדם של ספקי הכשרת המורים ,המשכיות של הכשרת
המורים ההתחלתית ,תכניות כניסה לתפקיד ו ,CPD-הגדרות רחבות של למידת
המורים (פורמאלית ,לא פורמאלית ,מעורבת) וזיהוי ואישור של השלכות
הלמידה.
הנושאים החשובים עבור מכשירי המורים לרוב מתוארים בדוחות
לאומיים כעולים בקנה אחד עם מאפייני הכשרת המורים ,הסביבה
ותפקיד המוסדות:


ארגון תפיסתי לוקה וחולשה בזהות ,מעמד והארגון המקצועי;



הכרה פורמאלית מוגבלת או לא קיימת ,רגולציות וסטנדרטים
הקשורים במקצועיות מכשירי המורים;



הטרוגניות של פרופילים ,הכשרות ,ניסיון ,סביבות ,זהויות
ומגבלות מוסדיות;



היעדר הסכמה גורפת על דרישות (הכשרה מינימאלית וניסיון),
קשור לאיכות השליטה והאחריות המוסדית;
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רגולציה ותמיכה לא קיימת או מוגבלת על ההכשרה ההתחלתית,
תכנית הכניסה לתפקיד וה CPD-עבור מכשירי המורים;



חוסר בשיתוף פעולה רב מערכתי ואפקטיבי בין בעלי העניין
השונים ,המוסדות ומכשירי המורים.

המאמר ימשיך ויחקור את הנושאים הללו באופן מפורט יותר ויסכם את
ההשקפות שהופיעו בדוחות הלאומיים.

 .0ההגדרה של מקצוע הכשרת המורים -נושאים שונים
והתפתחויות אפשריות
ההגדרה הרחבה של הכשרת המורים עליה הוסכם בפגישת הPLA-
באיסלנד ("כל אלה המקדמים באופן פעיל את הלמידה (הפורמאלית)
של מורים סטודנטים ומורים") כוללת צוות אקדמאי להשכלה גבוהה
המחזיק באחריות להכשרת מורים ,עריכת מחקרים ודידקטיקה וכמו כן
על לימוד פרקטי של מפקחים ,מנטורים בית ספריים ,סייעי כניסה
לתפקיד ורשתות התומכות בכניסה לתפקיד .הגדרה זו נראית ככוללת גם
את אלה האחראים על ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים (.)CPD
בכמה מדינות שונות נראה כי סיווג מקצוע הכשרת המורים אינו קיים או
מצומצם מאוד .במקרים אלה ,לרוב לא קיימת חקיקה בעניין ולכן בלתי
אפשרי להבטיח הכרה פורמאלית במכשירי המורים או דרישות לאיכות
מסוימת בבחירתם .כמה מדינות אחרות רואות את הכשרת המורים הראשונית
וה CPD-כנפרדים במונחים של ספקים ,מכשירים ,סטנדרטים ותכנית לימודים.
אי הקיום של הגדרה משותפת או מקצועית ברמה הלאומית  -רלוונטי גם
עבור פינלנד .מצד שני ,פינלנד כן קבעה דרישות לאומיות לפחות עבור
מכשירי המורים בבתי הספר להכשרת מורים .הדברים רלוונטיים גם
לגרמניה ,חוץ מאלה המעורבים בשלב ההכשרה הסופי של הכשרת המורים
( .) Ausbilderקונספט מכשירי המורים אינו בהיר כיום ולא ברור האם הוא מוגבל
לגורמים העובדים במוסדות ההשכלה הגבוהה או כולל גם את המנטורים הבית
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ספריים (איסלנד) .הנושא חשוב במיוחד משום שהוא מהווה נקודה
מרכזית של רפורמות רבות בחינוך שהתבצעו לאחרונה במוסדות
הכשרת המורים (לדוגמא ,איסלנד ,אוסטריה).
במסגרת הסיווגים המצומצמים ,רק מורי מורים באוניברסיטה מוגדרים
כמורי מורים .בעלי עניין מכירים בצורך להרחיב את ההגדרה כדי שתכלול
מנטורים ,יועצים מנחים ומורי מורים בתכניות ה.CPD-
בכמה מקרים ,קיים סיווג רחב במעט הכולל מרצים באוניברסיטה וכמו
כן את אלה העוסקים בפרקטיקת הלימוד ,אך לא כולל את אלה
המעורבים בהתפתחות המקצועית של המורים.
מצד שני ,בכמה מדינות קיימים דיונים על שינוי רגולציות מדיניות
במטרה שאלה ירחיבו את ההגדרה ויהפכו אותה לכזו הלוקחת בחשבון
את כל המנטורים הבית ספריים כמורי מורים ודרך כך תקבע קריטריון
איכות למחנכי ( CPDאסטוניה).
ההגדרה הרחבה יכולה להיחשב כמקובלת בשבע מדינות (אוסטריה,
אירלנד ,נורבגיה ,הונגריה ,לוקסמבורג ,הולנד ,סלובניה) וכוללת את
הצוות האקדמאי של ההכשרה ,מחנכי  CPDוכמו כן מורי מורים הפועלים
מתוך בית הספר.
בכמה מדינות (נורבגיה ,סלובניה ,אירלנד ,אוסטריה) ההשפעה של רפורמות
שנערכו לאחרונה בחינוך ברורה .לדוגמא ,הקולג'ים האוניברסיטאיים של
אוסטריה להכשרת מורים (הכשרת מורים התחלתית עבור לימוד חובה ו)CPD-
אימצו הגדרה והבנה רחבה בנוגע למקצוע הכשרת המורים שנגזרה מהרפורמה
הלאומית שנערכה לאחרונה במדינה בתחום הכשרת המורים .מצד שני ,עדיין
לא קיים מקצוע פורמאלי עבור מכשירי המורים באוניברסיטאות
(הכשרת מורים התחלית ברמה נמוכה או גבוהה) ,כשמכשירי המורים
שייכים למחלקה להכשרת מורים ומחקרים בית ספריים ואף עבור
מרצים לדידקטיקה של חומר מקצועי מסוים.
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חוסר האחדה של המערכת וההבדל בטרמינולוגיה בין אזורי תוכן שונים
צריכים לקבל מענה דרך רפורמה שתכיל הגדרה ברורה יותר של
מכשירי המורים.
בגרמניה ,האופי הייחודי של מערכת החינוך -שני שלבי הסמכה ,הבדלים
מחוזיים ושינויים מתמשכים הקשורים לתהליך בולוניה (-)Bologna Process
מוביל לכך שהתפקיד של מכשירי המורים הוא בעל שונות גבוהה.
מכשירי המורים עשויים להיות קשורים לפעילויות ומחקרים פרקטיים או
אקדמאיים ,עבודה בסביבות מוסדיות שונות (אוניברסיטאות או קולג'ים
להכשרת מורים) ומודלים שונים לתכניות (עכשוויות ,עוקבות או
משולבות) .לכן ,מורי מורים אלה עובדים גם עם קהל מגוון .יתרה מכך,
מכשירי המורים מכל שלושת השלבים של הכשרת המורים (התחלתית ,שלב
ההסמכה ו )CPD-מעורבים בחילופי צוות תחת ההקשר של למידה לכל אורך
החיים.
באירלנד ,נראה כי קיימת נטייה עבור בעלי עניין שונים לסווג את מכשירי
המורים בדרכים שונות .כתוצאה מהמדיניות העדכנית על ההתפתחות
המקצועית של המורים ("מדיניות המשך הכשרת המורים" של המועצה
החינוכית) ,השקפה כוללנית יותר על מכשירי המורים הפכה להכרחית.
השקפה זו צריכה לכלול את כל אלה המסייעים ללמידה ולהתפתחות
המקצועית ולא רק לסטודנטים-מורים.
בנורבגיה ,הכילול של מנטורים לתקופת הכניסה לתפקיד כמורי מורים
עדיין מעורר מחלקות משום שלא קיימת הסמכה פורמאלית או דרישות
הכשרה עבור קבוצת צוות זו .בנוסף ,עלתה גם טענה שבהתחשב בתפקיד
הקהילה הבית ספרית במתן תמיכה במהלך פרקטיקת הלימוד בבית הספר ,כל
המורים במוסד המארח צריכים להיחשב כמורי מורים.
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 .2זהות ומחויבות מכשירי המורים :נושאים שונים של הכרה
והבדלים
התיאור של ארבע תת זהויות של מכשירי המורים (מורים בבתי ספר ,מורים
במוסדות השכלה גבוהה ,חוקרים ומורים של מורים) שקבעו Swennen et al
( )5070שימושי להבנת הנושאים הקשורים לזהות מכשירי המורים.
ברוב המדינות תהליך ההכרה והפיתוח הפורמאלי של זהות ותת
הזהויות של מכשירי המורים לא התחיל ,עוד נמצא בשלביו הראשונים
(אוסטריה ,קפריסין ,בלגיה  ,nlאסטוניה ,נורבגיה ,סלובניה) .למרות
הרלוונטיות ההולכת וגוברת של הכשרת המורים ,התפקיד או האיכות שלהם
עדיין לא מוערכים מספיק והרגולציה כמעט ולא קיימת .הדבר נובע חלקית
מהאחריות המבוזרת וההטרוגנית לבחירה וגיוס .דיונים שנערכו לאחרונה,
מיזוגים או רפורמות הקשורות למוסדות הכשרת המורים הובילו
למתיחות נוספת אך גם להזדמנויות חדשות (איסלנד ,הונגריה,דנמרק,
גרמניה ואוסטריה).
למרות

ההבדלים

בהסמכה

ובסביבה,

קיימות

מספר

דוגמאות

שבמסגרתן כל מכשירי המורים עובדים באוניברסיטה ,בית ספר או
מחלקת  ,CPDורואים עצמם כמורי מורים .במקרים אלה ,המנטורים
הבית ספריים רואים את התפקיד שלהם כרלוונטי לתפקיד של מורי
מורים באוניברסיטאות (הולנד ,לוקסמבורג).
באופן כללי קיימת לרוב שונות בהשקפות על מכשירי המורים המושפעת
ממיקום (אקדמיה או בית ספר) ואחריות (מחקר או לימוד באוניברסיטה).
בנוסף ,ההגדרות עשויות להיות פורמאליות ואובייקטיביות או סובייקטיביות
וקשורות לחזון ולאתוס המקצועי .ענייני מעמד ומתיחות בין מורי מורים בעלי
הסמכות שונות ,התמחויות שונות וסביבות הכשרה שונות לרוב נובעות
מחוסר בהירות ותיאום ביחס לתפקידים השונים בבתי הספר ובאוניברסיטאות
(נורבגיה ,קפריסין ,הולנד ,בלגיה).
באוסטריה ,זהות מכשירי המורים מתחזקת בשל ההקמה של בית הספר
להכשרה באוניברסיטת אינסברוק .מטרת בית הספר היא לקדם איכות
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וסיווג של אחריות ומקצועיות מכשירי המורים כולל התחשבות בדעתם
של בעלי עניין חשובים .בנוסף ,מורי מורים בקולג'ים אוניברסיטאיים
להכשרת מורים ,שבשל עבודתם בסביבה זה גיבשו לעצמם זהות מבוססת,
הובילו תהליך מקביל של פיתוח איכות ויכולת מחקר אך נחשבים למורי מורים
ברמה נמוכה יותר ממכשירי המורים הפועלים באוניברסיטאות .מצד שני,
במסגרת האיזון הלא ודאי בין תת הזהויות השונות ,מכשירי המורים בעלי
היכולות האקדמאיות והמחקריות החזקות ביותר ,לרוב חסרים יכולת
לימוד וניסיון בית ספרי מספקים (גרמניה ,דנמרק).
מרכזים להכשרת מורים ,שהוקמו תחת גישת מדיניות ממשלתית בכל
האוניברסיטאות בגרמניה ,נחשבים כבעלי פוטנציאל לפיתוח עתידי של
מקצוע הכשרת המורים דרך עידוד שיתוף פעולה ומחקר על הלימוד
והלמידה .לכן ,מכשירי המורים באוניברסיטאות וה Ausbilder-מציעים
קורסים ב CPD-במסגרת שלב ההסכמה השני ,כשהניסיון הבית ספרי
עשוי להעניק הזדמנות למחקר משותף ,הכשרה ותהליכי פיקוח
המערבים פרופסורים מהאוניברסיטה ,מנטורים ,מורים מומחים ומורים
לעתיד .שיתוף פעולה במסגרת של מחקר פעילות ()Action research
ברמה הלאומית צפוי לקדם פיתוח יכולות שונות של מכשירי המורים
וקהילת הלמידה בבית הספר .יתרה מכך ,דיונים על מדיניות הנובעים
מתהליך בולוניה עוסקים בעידוד אינטגרציה חזקה יותר וסינרגיה בין שלושת
השלבים של הכשרת המורים בגרמניה .הכוונה היא לקדם קשרים חזקים בין
התיאוריה והפרקטיקה ולהתאים גישות לפיתוח יכולות בשלבי הכשרה שונים
דרך חילופי צוות וסמינרים משותפים במוסדות שונים .פעילויות אלה נתפסות
כמועילות לביצוע שינויים הכרחיים בקביעת פרופיל מכשירי המורים
וזהויותיהם.
בהולנד ,הזהות המקצועית של מכשירי המורים חזקה מאוד .מורים אלה
חברים באיגוד ההולנדי למורי מורים ( .)VELONזהות זו מתחזקת עוד
יותר דרך הקביעה של סטנדרט מקצועי ורישום מכשירי המורים במשרד
החינוך .ה VELON-הוא בעל עניין חשוב במסגרת הדיונים על הכשרת המורים
הזוכה למימון עבור פרויקטים ומחקרים התומכים במקצוע הכשרת המורים.
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מורי מורים באוניברסיטה
באופן כללי ,מורי מורים באוניברסיטה מזהים ומעריכים עצמם ככאלה
ועשויים להיות שייכים גם לאיגודים מקצועיים .בבלגיה וקפריסין מצד שני,
הם בעלי השפעה מועטת בנוגע למדיניות הכשרת המורים ,שלא כמו בפינלנד
או הולנד .כשהאיזון האפקטיבי בין ההיבטים האקדמאיים והפדגוגיים מעורער
בשל הכשרת מורים מבוססת מחקר ,מכשירי המורים באוניברסיטאות נראים
כמסוגלים לפתח שלוש תת זהויות (מורים במוסד להשכלה גבוהה ,חוקרים או
מורים של מורים) עם דגש הולך וגובר על ידע פדגוגי של תחומי לימוד שונים
הקשורים למחקר יישומי (פינלנד).
מכשירי המורים בקולג'ים להכשרת מורים נוטים להחזיק בתחושת זהות
מקצועית חזקה -כמורים בבתי ספר ,מורים של מורים ומורים במוסד
להשכלה גבוהה (אוסטריה ,גרמניה) .לדוגמא ,בגרמניה מוסדות להכשרת
מורים מגייסים מורים מנוסים כ Ausbilder-תחת סמכות השיפוט שלהם ,לרוב
עבור משימות זמניות המציעות תמריצי קריירה למורים.
בקרב מכשירי המורים העובדים באוניברסיטאות ,הזהות המקצועית
שונה מאוד ותלויה ברלוונטיות של הכשרת המורים במוסדות שונים.
לדוגמא ,הניסיון בהוראה היה דרוש עד עתה עבור משרה בדידקטיקה של
מקצוע מסוים ,מחקרים על לימוד ולמידה או פדגוגיה באוניברסיטאות גרמניות,
שם הכשרת המורים משחקת תפקיד חשוב (אוניברסיטת  Kasselלדוגמא).
יתרה מכך ,ההבחנה בין חברי הפקולטה ומכשירי המורים באוניברסיטה
אינה תמיד ברורה בעוד שהגיוס והתפקידים עשויים להיות זהים.
במקרים אחרים ,הצוות אינו פועל יחדיו ,במיוחד בעת כניסה זמנית לתפקיד
מסוים .במידה ומכשירי המורים באוניברסיטה רואים את הכשרת
המורים רק כעוד משימה שהם צריכים לבצע ,ההתפתחות של זהות או
תחושת גאווה במקצוע עשויה להיפגע (איסלנד ,אירלנד ,גרמניה ,בלגיה
.)nl
עשוי להיות מאתגר מאוד עבור מוסדות הכשרת המורים לגרום
למקצוענים הללו לראות עצמם כמורי מורים במסגרתה של גישה
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אינטגרטיבית ולא רק כמומחים לחומר מסוים או חוקרים .עשוי להיות
פורה לחשוב במונחים של הכשרת מורים כשבניית הצוות מתמקדת
בזהות משותפת ואחריות משותפת כמורי מורים ,תחת ההנהגה של
המתאם הקבוצתי (נורבגיה).
המעמד מעורר המחלוקת של מכשירי המורים בהיררכיה האקדמאית ,בקשר
לייצור ויישום של ידע ,מייצג אתגר נוסף עבור זהות מכשירי המורים (ספרד,
קפריסין ,פולין ,סלובניה ,נורבגיה ,הונגריה) .לכן ,מכשירי המורים הטובים
ביותר עלולים להקדיש עצמם למחקר או לימוד ברמות הגבוהות ביותר
בתחומים הספציפיים שלהם ולא להכשיר ולפקח על מורים אחרים .בשל
עצמאות האוניברסיטאות ,התפקידים של מכשירי המורים וסמכויות החינוך
נחשבים לחיוניים בכדי להדגיש את הערך של מכשיר המורים והדגשת
ההיבטים הפדגוגיים ,פסיכולוגיים ודידקטיים של העבודה.
שיטות "רכות" לחיזוק הזהות והמחויבות של מכשירי המורים ברמה המוסדית,
מקומית הן התמקדות על פיתוח של מערכות יחסים אפקטיביות ומתמשכות בין
בתי הספר למכשירי המורים במטרה להבטיח שגורמים אלה יישארו במגע עם
המציאות הבית ספרית .בנוסף ,המדינה עשויה לשחק תפקיד חשוב במתן
מסגרת עבודה משפטית תומכת המבטיחה איכות גבוהה ולוקחת
בחשבון את ניסיון המורה ופעילויות מחוץ לתכנית הלימודים של הצוות
האקדמאי במסגרת קביעת הקריטריון לסטנדרטים להבטחת האיכות
(הונגריה ,גרמניה).

מורי מורים בבתי ספר
הזהות וההכרה המקצועית במנטורים הבית ספריים היא נושא קריטי.
גורמים אלה עשויים שלא לתפוס עצמם כמורי מורים וקיימים מספר
אתגרים עליהם צריך לענות לפני שמנטורים אלה יוכלו לתפוס עצמם כראוי:
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המנטורים לא תמיד מוכרים כמנטורים באופן פורמאלי בזמן שתפקיד
המנטור בזמן כניסת המורה לתפקיד עשוי להיות חשוב יותר ממכשיר
המורים באוניברסיטה.



רפורמות של ההדרכה ( )mentoringבבתי הספר הדוגלות בלימוד
קולקטיבי של הקהילה הבית ספרית עשויות לערער את מעמד ותנאי
העבודה של המנטורים (איסלנד).



המח סור במורי מורים (ומורים) עשוי גם להשפיע על האיכות המקצועית
של המנטורים (לוקסמבורג ,קפריסין ובלגיה .)nl



קיים צורך להכשרה תיאורטית מקיפה לכל מכשירי המורים במסגרתה
של תכנית אינטגרטיבית במטרה לגשר על הפער בין פרקטיקה
לתיאוריה (לוקסמבורג).

מצד שני ,מעניין לציין כי מנטורים לכניסה לתפקיד או אלה המלמדים
מורים באופן מקוון מחזקים את תפיסת המקצועיות שלהם (אירלנד).

 .3יכולות וסטנדרטים של מכשירי המורים :צעדים להבהרת
דרישות היכולת ומעורבות בעלי העניין

נושא איכות ובחירת מכשירי המורים חשוב לדיון על הנושא ,במיוחד
במדינות העוברות רפורמה בחינוך .הדבר קשור לצורך להבהיר ולתעדף את
היכולות הקריטיות הדרושות -הסמכה אקדמאית ,עריכת מחקרים ,יכולות
לימוד ,גישות ועוד .במדינות רבות ,מתבצעים מאמצים להגדיר את יכולות
המורים.
המיפוי הבסיסי של היכולות הקריטיות ,לפי דוח ה ,PLA-כולל יכולות לימוד
מסדר ראשון ושני ,פיתוח ידע\מחקר ,יכולת לשיתוף פעולה ומנהיגות.
דיונים של בעלי העניין על היכולות הדרושות לרוב סובבים סביב מרכיבים אלה
(פינלנד ,ספרד ,גרמניה ,אסטוניה).
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רוב המדינות לא מחזיקות בדרישות הסמכה ספציפיות עבור הכשרת
המורים וגם לא בסטנדרטים מקצועיים או מודלים ליכולות מסוימות,
חוץ מיכולות אקדמאיות הדרושות בסביבת ההשכלה הגבוהה .גם כשיש
סטנדרטים מקצועיים ,דרישות לאומיות ברורות בנוגע להסמכה ולהכשרה
המינימאלית עשויות שלא להיות קיימות או להימצא תחת דיון (הולנד).
מצב זה לרוב מוביל לחופש רב בקבלת ההחלטות של אלה האחראים
על גיוס מורי מורים .קבלת ההחלטות עשויה להיות תלויה בניסיון
המקצועי או בהכשרות האקדמאיות -במיוחד בתכניות הכשרת מורים
ברמת ה .BA-המתיחות בין רלוונטיות הכישורים האקדמאים והמחקריים
ויכולות וניסיון הלימוד מהווה מאפיין מוכר של הדיונים על היכולות הדרושות
ממכשירי המורים (דנמרק).
דוחות לאומיים מדגישים כי נושא יכולות המנטורים הבית ספריים דורש
הבהרה .העניין הוא שמנטורים אלה עשויים להיות ממומנים על ידי מוסדות
שונים (בתי ספר או אוניברסיטאות) ולכן עשויים להתגלות הבדלים בכל
היכולות הדרושות (איסלנד ,קרואטיה) .הצורך בפיתוח של סטנדרטים ורישום
של המנטורים הבית ספריים ברור.
יכולות שונות עשויות לעמוד בסתירה לרמות אחריות שונות ולכן חובה
להבהיר את הדרישות בשלב הגיוס ,בהתחשב בכך שמכשיר המורה
נחשב לחבר בצוות המבוסס על שיתוף פעולה .השלמת הצוות בתחומים
מסוימים ,חיזוק השותפות ותיאור היכולות ברמה הקבוצתית כוללים תערובת של
פרופילים שונים (לדוגמא ,מומחי מקצועות מסוימים ,פדגוגיסטים ,מנטורים).
לכן ,ניסיון המורים לא נחשב להכרחי עבור כל מכשירי המורים כשהם
נכנסים למקצוע ,למרות שהם כן צריכים להשלים את שלב הכשרת
המורים ולהיות בעלי ניסיון פרקטי בסיסי בהוראה (בלגיה  ,nlנורבגיה,
סלובניה ,אירלנד ,אסטוניה ,קפריסין).
קביעת סטנדרטים ודרישות ליכולות מכשירי המורים נחשבים למשימה
שעל הסמכויות המרכזיות לבצע (וועדות ייעוץ לאומיות ,וועדות
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הסמכה ,משרד החינוך) ,תוך שיתוף פעולה עם האוניברסיטה וצוות
ההוראה (אסטוניה ,איסלנד ,נורבגיה ,צ'כיה ,אוסטריה).
באוסטריה ,מתבצעת בימים אלה חקיקה המתארת את החובות
והאחריות של מכשירי המורים בקולג'ים האוניברסיטאיים .חקיקה זו
צפויה לספק נקודת התייחסות לתיאור יכולות הכרחיות .במקביל ,בימים אלה
מתבצעת עבודה גם על חוק האיכות שיכיל את הדרישות ממכשירי המורים
העובדים בבתי ספר ו.CPD-
בגרמניה ,הסטנדרטים הלאומיים להכשרת המורים מציעים קווי מפתח
לאיכות המורים ומכשירי המורים ודרושים ידע ספציפי ממכשירי
המורים .אלה העובדים בקולג'ים להכשרת מורים ( )Ausbilderנדרשים לרוב
להחזיק ביכולות המצוינות ב PLA-פינלנד.
באירלנד ,הקריטריון החדש לספקי הכשרת המורים שפותח על ידי
מועצת הלימוד מציג דרישות מהצוות האחראי על הכשרת המורים
סטודנטים ,כולל רמת הכשרה גבוהה יותר ,ניסיון בלימוד והכשרה,
פעילות מחקר ותמיכה בתהליכי אינטגרציה של תיאוריה ופרקטיקה.
המטרה היא לפתח מורי מורים המעורבים בכניסה לתפקיד של מורים
מתחילים (מנטורים ,מעבירי סדנאות עבודה) .קיים צורך רב בדיון של כל בעלי
העניין ,ובמיוחד בתי הספר ,על הגדרות רחבות יותר של הסטנדרטים הדרושים
ממכשירי המורים.
בנורבגיה ,כתוצאה מהערכת הבטחת איכות שנעשתה בעבר ,קיימת
התמקדות רבה מדי על דרישות אקדמאיות ,זאת על חשבון יכולות
פדגוגיות .איזון טוב יותר צפוי להיות התוצאה של רפורמה שנערכה לאחרונה
בנוגע לאיכות ושילוב מורי המורים :תכנית מקיפה של משרד החינוך שמטרתה
לשפר את יכולות מורי המורים ומורים המעורבים באוניברסיטה ,בתי הספר
ובעלי עניין אחרים (איגודים ,מנהיגים בית ספריים ,רשויות מקומיות).
בכמה מדינות היכולות של מורי המורים הוגדרו חלקית (פינלנד,
אסטוניה) .בפינלנד ,הדרישות הלאומיות ממורי המורים העובדים
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במוסדות הכשרת מורים כוללות הסמכת  MAומחקרי חינוך מתקדמים
( ECTSשל לפחות .)81
פרופיל מורי המורים נראה כדומה למצוין ב PTA-איסלנד.
באסטוניה ,קווי המנחה ליכולות של המנטורים משתמשים לבחירתם
לבתי הספר השונים ומדגישים לא רק יכולות מסדר ראשון ושני אלא גם
גישה מקצועית (מחויבות ,אחריות ,נכונות לתמוך ולפקח).
הולנד פיתחה קבוצה שלמה של סטנדרטים של מורי המורים הנמצאים
בתוקף זה למעלה מ 01-שנים ונתונים לשינוי ,במטרה לכלול מורי מורים
הפועלים בבתי הספר ורמות יכולת שונות .משלימה את הסטנדרטים הללו
תכנית מקיפה של פיתוח בסיס ידע ספציפי המתארת את מרכיבי
המפתח של מורה המורים.
בנוסף ,יוזמות ברמת המוסדות האקדמאיים עשויים להוות נקודת
התחלה מעניינת .לדוגמא ,קטלוג מורי המורים במטרה לפתח מודלי קריירה
מקצועית הקשורים ללימוד פרקטיקה בבתי הספר

כשבו בזמן מורי

המורים יכולים לבטא ולהציג כמה תת זהויות ויכולות שונות -לימוד,
פיקוח ,ביצוע מחקרים.
בבלגיה ,פרופיל ההתפתחות של מורי המורים תוכנן על ידי רשת הוראה
אחת תוך התייעצות עם רשתות אחרות וצפוי לעבור הפצה מצד האיגוד
המקצועי של מורי המורים.
בלוקסמבורג ,קבוצת עבודה אוניברסיטאית אחראית על הבהרת
היכולות הדרושות ממורי המורים בחינוך היסודי .קבוצה זו הוקמה לאחר
קביעת המדיניות לשפר את רמת החינוך ,לקדם שיתוף פעולה בין
האוניברסיטה והמנטורים הבית הספריים ולשפר את הלמידה בבתי
הספר .פרויקט מחקר אוניברסיטאי גם הושק במטרה לפתח ספר עזר עבור
מורי מורים בבתי ספר ברמת חטיבת הביתיים .בנוסף ,תואר המאסטר של
האוניברסיטה "ניהול וקואצ'ינג" מציע קורסים לפיתוח של יכולות
חשובות בקרב מורי מורים.
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 .4למידה לאורך כל החיים של מורי המורים :התפתחות
מקצועית ותמיכה מערכתית

בעלי העניין הכירו בחשיבות של איכות מורי המורים ,ההתפתחות
המקצועית

שלהם

וההערכה

הקבועה

של

יכולותיהם

וכמו

כן,

הסתגלותם המהירה לצרכים ההולכים ומשתנים.
ברוב המדינות מצד שני ,כמעט לא קיים עניין בהתפתחות המקצועית של
קבוצה רחבה יותר של מורי המורים .לרוב ,לא קיימות הכשרות
התחלתיות רשמיות או הכשרות כניסה לתפקיד מערכתיות ולא קיימות
רגולציות העוסקות בהתפתחות מקצועית ,שלרוב מוצאת עצמה תלויה
במדיניות המוסדית .בנוסף ,התפתחות מקצועית עבור מנטורים בית
ספריים לרוב גם חסרה ואינה נמצאת בגדר חובה.
ההתפתחות המקצועית של מורי מורים נתפסת באופן כללי כאחריות
של המעסיק.
מצד שני ,אחריות זו עשויה לעבור הקצאה מחדש ולהיות מוטלת באופן חלקי גם
על האוניברסיטאות ובתי הספר בהתאם לתפקיד ומשימות מורי המורים .ענייני
מימון לא מספק ,תמריצים לקויים או חוסר בהזדמנויות מחקר עבור
התפתחות מקצועית מופיעים שוב ושוב בדוחות הלאומיים .בכמה מקרים
קיים צורך לקבוע דרך חדשה לגמרי לעבוד עם בעלי עניין שונים במטרה
להתגבר על ההפרדה בין צוות ההשכלה הגבוהה והמורים .תפקיד האיגודים
המקצועיים של מורי המורים ,כשהם קיימים ,הוזכר כקריטי בקשר
לדחיפת יוזמות  ,CPDנטוורקינג ושיתוף פעולה .פעילויות אלה עשויות
לכלול קורסים ,פלטפורמות מקצועיות ,וועידות ,פגישות ,תיאום מחקר
ופרסום ז'ורנלים (בלגיה  ,nlהולנד ,הונגריה).
כשקיימות תכניות להתפתחות מקצועית מקומית ,הן לרוב מתמקדות על
ביצועים ולא על פיתוח יכולות או  CPDשל מורי המורים .במידה ומוסדות
הכשרת המורים מארגנות תכניות להתפתחות מקצועית או כניסה לתפקיד של
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מורי המורים ,חובה לקבוע סטנדרטים לאיכות דרך הכילול של בעלי עניין רבים
יותר ומשרד החינוך (בלגיה .)nl
הרפורמות מבטיחות שיפור איכות כלל מערכתי ,בנייה מחדש ושיתוף
פעולה בין סוגים שונים של מוסדות להכשרת מורים ומכאן ,טומנות
בחובן פוטנציאל רב לשיפור איכות מורי המורים וקידום ההתפתחות
המקצועית שלהם (אוסטריה).
האיכות המקצועית של מורי המורים לרוב מושכת ביקורת .מורי המורים
עובדים בסביבות שונות ולא תמיד חולקים את אותן תפיסות פדגוגיות.
כמה מהם גם נתפסים כמרוחקים מאוד מהמציאות של עולם הלימוד.
קיים צורך שמורי המורים יקבלו מידע ספציפי ורלוונטי ,פדגוגי ,פסיכולוגי
ודידקטי ,כמו לדוגמא במקרה של מורי מורים לחינוך מיוחד .כשאיכות מורי
המורים תהיה מעוגנת בסטנדרטים ורישום מסודר ,היא כבר לא תהיה
תלויה במדיניות ההתפתחות המקצועית של המוסדות.
יוזמות לאומיות ומקומיות התבצעו במהלך הזמן במטרה להתגבר על בעיות
אלה
לדוגמא ,בגרמניה קיימת תמיכה מערכתית דרך שיתוף פעולה בין וועדות
מחוזיות וגופים הפועלים בשותפות עם מרכזי הכשרת המורים של
האוניברסיטאות בתחום שיפור האיכות .הדבר כולל חילופי צוות לאורך כל
שלבי ההכשרה והפעילות .יתרה מכף ,מחלקה של מועצת החינוך
וההכשרה אחראית להתפתחות המקצועית של מורי המורים.
בהונגריה ,תכניות מערכתיות ופורמאליות עבור מורי המורים נכנסות
כעת לפעולה .הן יהפכו לחובה לביצוע החל מ 2105-לפי משרד החינוך.
בלוקסמבורג ,הוקמו מבנים לשיתוף פעולה והחלפת השקפות בין מורי
מורים שונים .מכשירי מורי המורים נדרשים גם לקחת קורסים מיוחדים
באוניברסיטה על חשבון זמן הלימוד שלהם .האיכות המקצועית של
מורי המורים ל CPD-נמצאת תחת פיקוח ותהליכי הערכה תמידיים.
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בנורבגיה ,מחקר מבוסס פרקטיקה על מורי המורים מקודם דרך בתי
ספר לאומיים לדוקטורט ותכניות אוניברסיטה .יתרה מכך ,יוזמות בהן
תומך משרד החינוך מקדמות שיפור יכולות ושיתוף פעולה בקרב מורי
מורים בעלי פרופילים שונים ומהוות דוגמא לאזורי אינטראקציה
משותפים והתפתחות מקצועית .ברמה המקומית ,הסכמי שותפות פותחו בין
מוסדות להכשרת מורים ובתי ספר פרקטיים עבור יוזמות  CPDופרויקטים של
מחקר.
בהולנד ,נושא איכות מורי המורים נחשב לעניין מדיניות חשוב ומקבל
תמיכה מכמה יוזמות שונות .בימים אלה מפותחת הסמכה ספציפית
למורי מורים ורוב מורי המורים מובלים גם על ידי המעסיקים
האוניברסיטאיים שלהם להחזיק לפחות בתואר מאסטר או להמשיך
לדוקטורט .האיגוד המקצועי  VELONעורך מו"מ עם האוניברסיטאות במטרה
לקדם רישום של מורי המורים .בנוסף ,המעמד המקצועי צפוי להשתנות כדי
שיוכל לכלול שתי רמות שונות :בסיסית (כל מורי המורים) ומקצועית ,שתפקידה
לקדם התפתחות .תהליך ההגעה לרמה המקצועית כולל משוב מעמיתים
והערכה ,העשויים להיחשב לסוגים שונים של תמיכה מקצועית והתפתחות.
השיפורים יוכלו להיות מושגים על ידי חיזוק הסינרגיה בין מדיניות
ותהליכים בסביבות שונות והשתתפות בעלי העניין בבתי הספר
(לדוגמא ,מנהיגים בית ספריים כמעסיקים) במסגרת הבטחת האיכות של מורי
המורים בבתי הספר.
להלן כמה פעולות אפשרויות שיתמכו בהתפתחות מקצועית אפקטיבית:


רשתות אזוריות של מורי מורים מבתי ספר ואוניברסיטאות תחת
התיאום של מוסדות מורי מורים.



קבוצות עמיתים המתמחים באותו החומר (קהילות מקצועיות).



מחקרים ופרויקטים לפיתוח ההכשרה.



רשתות ושותפויות שיקשרו בין מורי מורים.



סמינרים על חינוך ודידקטיקה וכמו כן תקופות מעבר בבתי ספר
ובחו"ל עבור מורי מורים באוניברסיטה.



תכניות מאסטר עבור מנטורים בית ספריים.
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שבתון עבור מורי מורים בית ספריים עם הזדמנות לביקורי למידה,
קורסי  CPDוביצוע מחקרים.



תכניות דוקטורט בתחומים המקצועיים השונים עבור מורי מורים
אוניברסיטאיים

(הונגריה

ופינלנד),

למרות

המעמד

הלא

בטוח

שהאקדמיה עשויה לייצג.
באופן כללי ,קיים היעדר של מדיניות או פעילות של תמיכה מערכתית
באיכות וההתפתחות המקצועית של מורי המורים .קיים נושא פתוח נוסף
הקשור לבידול במקצוע מורי המורים .דרוש ידע רב יותר על למידת מורי
המורים וזאת במטרה להתמקד בפעילויות כניסה לתפקיד או CPD
בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על האיכות.
תפקידם של המרכזים הלאומיים של מורי המורים ותפקידם של גופי
הפיקוח וההסמכה חשוב לשם הפיקוח והבטחת האיכות של הCPD-
והמקצועיות ברמות המקומיות .המעורבות של גופים מדיניים בהבטחת
הכשרת מורי המורים גם הופיע בדוחות הלאומיים (גרמניה).
במונחים של יוזמות המתמקדות בהיבטים ספציפיים של התפתחות
מקצועית של מורי המורים ,הוזכרו הבאות:


תכנית התפתחות ממומנת  ESFהבוחנת החלפות בין צוות בתי
הספר והאוניברסיטה (.)EE



קורסים עבור מנטורים בית ספריים ברמה היסודית המאורגנים
על

ידי

מחלקת

הלמידה

המתמשכת

של

משרד

החינוך

(לוקסמבורג).


תכניות פיילוט ותכניות הכשרה בשירות עבור מנטורים ומימון
ממשלתי עבור  CPDשל מורי מורים (פינלנד).



סמינרים להתפתחות מקצועית בתחומי ההתמחות עבור מורי
מורים בבתי ספר (.)HR

לבסוף ,אסטרטגיית מורי המורים של אסטוניה הנמצאת כיום בשלביה
הראשונים מהווה מדיניות התפתחות חשובה שבבסיסה עומדת פעולה
כלל מערכתית.
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האסטרטגיה מצהירה כי מרכזי חדשנות בתוך אוניברסיטאות וקולג'ים
צריכים לפתח מחקרים ,הדרכה ,תמיכה והתפתחות מקצועית של
פרופילים שונים של מורי מורים ולקדם תיאום אפקטיבי ואינטגרציה של
פעילויות.

 5דוגמאות במדיניות הנדונה:
אוסטריה
במדינה קיים דיון מתמשך ומשמעותי ,ורפורמה ,על מוסדותיהם של מורי
המורים CPD ,והשיפור הבית ספרי עם דגש על איכות מורי המורים .הוצעו
הצעדים הבאים:


חיוב הקולג'ים האוניברסיטאיים של מורי המורים לכלול תכניות
 ,CPDכניסה לתפקיד וחינוך חובה.



חוק המפקח על חובות ויכולות של צוות ההוראה של הקולג'ים
האוניברסיטאיים.



רפורמות התומכות בהתפתחויות בית ספריות (תהליך -EBIS
.)Entwicklung und Beratung in Schulen

הקולג'ים האוניברסיטאיים של מורי המורים ,כמרכזים חשובים לפיתוח
החינוך ,יספקו למורי המורים תמיכה בתהליכי התפתחות מבוססי בית
ספר ובלימוד ולמידה .תהליך זה ,המשולב עם מסגרת העבודה לאיכות
הלאומית עבור בתי ספר תפקידו להבטיח איכות גבוהה של מורי המורים.

בלגיה ()Flanders
פרופיל ההתפתחות עבור מורי המורים במוסדות הכשרת המורים ,פותח
על ידי רשת מורי מורים אחת המקיימת מפגשי ייעוץ עם רשתות אחרות.
ההפצה של הפרופיל נמסרה לידי האיגוד הפלמי של מורי המורים
( ,)VELOVללא קשר למשרד החינוך.
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אסטוניה
תכנית ( EDUKOתכנית ההתפתחות עבור מדעי החינוך והכשרת המורים)
ממומנת על ידי  ESFומתמקדת בהתפתחות המקצועית של מורי המורים.
היא תומכת בקורסים של התפתחות מקצועית מאורגנת ,שמטרותיהם
כוללות החלפות צוות בין מורי מורים מסביבות שונות.

פינלנד
מורי המורים ,האחראים על פרקטיקת ההוראה בבתי הספר להכשרת
מורים ,נדרשים לפי החוק להיות בעל הסמכה פדגוגית לאומית (תארי
מאסטר ומחקרי חינוך מתקדמים ,לפחות .)81 ECTS
רבים מהם עושים בו בזמן דוקטורט ומתפתחים כמומחים בעולם
החינוך :מכשירי מורים ,מחברי ספרים ,מפתחים וסוקרים של מחקרים
ועוד.
לאחר תארי הדוקטורט ,המורים הופכים למומחי חינוך אך ממשיכים
לעבוד כמורי מורים.
בתי ספר לאומיים לדוקטורט בתחום החינוך והפדגוגיה מכילים משרות מחקר
במשרה מלאה מאז  7662ויוצרים רשתות איכותיות מאוד של מומחי מחקר על
נושאים הקשורים ללימוד ולמידה .ההטמעה של טכנולוגיות מודרניות
בלימוד ובמחקר עומדת בלב יעדי המחקר הדוקטוריאלי.
מורי המורים נחשבים למקצועיים בעלי השפעה חברתית ,רמת מחקר
גבוהה וידע פדגוגי רב לתמיכה במורים .הם נתפסים כאנשים אקטיביים
העומדים ,לומדים ומשתפים פעולה בקהילת הלמידה.

הונגריה
תכניות הכשרה מבוססות אוניברסיטה עבור מנטורים מייצגות את
התכניות היחידות עבור מורי המורים במדינה.
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החל מ ,2105-לפי צו משרד החינוך ,רק אלה שהשתתפו בתכניות אלה
יכולים להיות מנטורים או להכשיר מורים .תכנית המנטורים של הקולג'
להכשרת המורים  Egerנחשבת למוצלחת במיוחד .המנטורים הביעו רצונם
להישאר בקשר אחד עם השני לאחר התכנית בכדי להקים קהילה
משלהם שתספק הזדמנויות דיון ,התכנסות ,ייעוץ מקוון ושיתוף פעולה.
לא קיימת תכנית דומה עבור מנטורים המתמחים בתקופת הכניסה לתפקיד או
.CPD

הולנד
המאפיינים הבאים שווים אזכור:


הפיתוח של סטנדרטים של מורי המורים והתחלת רישום מקצועי
מחזקים את זהות מורי המורים כמקצוענים המוכרים על ידי משרד
החינוך .הסטנדרטים ,שפותחו בשנת  7665ועברו שינויים מאוחר יותר,
כרגע נמצאים תחת שינוי נוסף במטרה לכלול רמות יכולת שונות.



הפיתוח של בסיס הידע עבור מורי מורים הושלם בשנת  2100דרך
מאמץ משותף של  VELONוהאוניברסיטה החופשית ( Free
 .)Universityהוא קובע מרכיבים חשובים של מורי המורים
ומסתמך על מידע שנאסף ממומחים שונים ,דוגמאות לפרקטיקה
טובה ,הצעות לדיון ועוד.



תפקיד האיגוד המקצועי  VELONחשוב לחיזוק המודעות העצמית,
הזהות המקצועית וכלי ההתפתחות המקצועית .מדובר בבעל עניין
מוכר במסגרת הדיונים על מורי המורים המקבל תמיכה כלכלית עבור
מספר פרויקטים והאחראי על תהליך הפיתוח והשינוי של הסטנדרטים
המקצועיים .מעסיקי מורי המורים (ראשי הפקולטות ובתי הספר)
מקדמים ועשויים לתמוך כלכלית בחברי  VELONהנמצאים בצוותם.



מערכות היחסים המוסדיות של בעלי העניין למטרת פיתוח
מדיניות מוכרות היטב ,במיוחד במסגרת הקשר בין  VELONומשרד
החינוך.
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קיימת גם השקפה הגורסת כי מסגרת העבודה המבנית עבור עבודה משותפת
בין שלושת בעלי העניין המרכזיים (משרד החינוך VELON ,וראשי הפקולטות)
עשויה להשתפר עוד יותר דרך הסכמים משולשים בעלי תוצאות מפורשות.
בנוסף ,קיים גם עניין לערב את ראשי בתי הספר יותר וליצור קשרים בין
תכניות קיימות במטרה לחזק את איכות צוות ההוראה באוניברסיטה.

נורבגיה
הפיתוח של זהות חזקה בקרב המורים ,והוא מקבל תמיכה על ידי
מדיניות שנקבעה לאחרונה במטרה לבצע רפורמה שמטרתה לשפר את
איכות החינוך של מורי המורים.
מורי המורים מקבלים תמריצים לערוך מחקרים פרקטיים במסגרתן של
שתי תכניות NAFOL :ו.PRAKUT-
 NAFOLהוא בית ספר לאומי לתואר שני שהוקם בשנת  5006ומציע הכשרה
מקצועית מיוחדת בתחומי קדם בית הספר ,בית הספר ומורי המורים .מדובר
בשותפות

בין

אוניברסיטאות

נורווגיות

וקולג'ים

אוניברסיטאיים

המובילה לביצוע מחקרים משותפים כשעל המוסד מפקחת אוניברסיטת
טרונדהיים .המוסד מציע למורי המורים הזדמנות לקבל הסמכות אקדמאיות
גבוהות יותר ( )PhDולערוך מחקרים בו בזמן .המוסד משלב מדעים ודידקטיקה,
מספק הזדמנות להתפתחות מקצועית דרך סמינרים ,וועידות ומספק תמיכה
כלכלית בהתפתחות המקצועית ובמחקרים בחו"ל .תכנית  PRAKUTמטרתה
לשפר את יישום הידע המחקרי בתחום החינוך בבתי הספר .בנוסף ,תפקידה
הוא גם לפתח מומחיות מחקר ובסיס ידע בתחום מורי המורים ולשפר את איכות
החינוך בכל הרמות.
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סלובניה
פרויקט "שותפות בין פקולטות ובתי ספר" עשוי להוות דוגמא מייצגת
לפרקטיקה יעילה .הפרויקט הוא יוזמה של משרד החינוך והספורט
והתבצע בשנים  2114-5ו( 2116-7-מומן על ידי הקרן החברתית
האירופאית ומשרד החינוך והספורט).
מטרת הפרויקט היא לפתח ולבחון מודלים של שותפות בכל תחומי
הכשרת המורים (התחלתית ,כניסה לתפקיד ובעת שירות) ולעבוד באופן
צמוד עם בתי הספר ומוסדות חינוך אחרים.

מקור הנתונים:
Education²: Policy support for Teacher Educators Perspectives on
Teacher Educator policies in European countries: an overview 1
Available at: http://ec.europa.eu/education/schooleducation/doc/educator/caena_en.pdf
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קנדה
הכשרה
גישה מחדשת להכשרת מורי מורים
שאלות מרכזיות  :מי צריך להיות מורה מורים? האם מורי מורים זקוקים
להכשרה מיוחדת? -התייחסות לשאלות אלה משמעותית למורי מורים
ולמתכשרים להוראה כאחד .הדיון בשאלות אלה לא היה שכיח במחקר על
הכשרת מורים ,ויש כמה עבודות יסוד שהחלו בו וקידמו והרחיבו אותו (Houston,
1990, Cochran-Smith, et al., 2008, Murray, 1996, Sikkula, 1996).מן ההיבט
של הכותבים ,עבודה מרכזית בשאלות אלה היא זו של מוריי וחוב ' (Murray et
al., 2005),שתיארה את המעבר מהוראה בכיתה אל ההוראה בהכשרה
ומשמעויותיו.
הקשר המחקר ומבנהו – רוב מורי המורים בקנדה אינם מתכשרים לתפקיד זה
וגם התמיכה הניתנת להם מועטה  (Kosnick & Beck, 2008).אחת השאלות היא:
האם בתי ספר לחינוך יכולים לסייע לתלמידי תואר שלישי להתכשר
להיות מורי מורים ,כחוקרים וכמכשירי מורים בפועל .בתוכנית מיוחדת
נקראו סטודנטים לתואר שלישי שיש להם עניין לעסוק בהכשרה להשתתף
ברצף של מפגשים חד-חודשיים במשך שלוש שנים בהובלה של מרצה מן
האוניברסיטה כהכשרה לתפקיד מורי-מורים .הקבוצה הורכבה ממנחה אחת
ו 75-סטודנטים.
המחקר הוא מחקר עצמי שהוגדר כמרכיב של רפלקציה שבה מורים בוחנים
שיטתית וביקורתית את פעולותיהם ואת הקשרן כדרך לפתח מודעות לפעילותם
המקצועית (Samaras & Freese, 2006 ).
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שאלות המחקר הרחבות היו:
בעבודת הדוקטורט?
תומכת השתתפות בקבוצה כזו
( )7כיצד
( ) 5כיצד משפיעה ההשתתפות בקבוצה על ההבנה של תפקיד מורה המורים?
( )3כיצד היא משפיעה על המטרות המקצועיות ארוכות הטווח של כל משתתף?
כלי המחקר היו :בשנים ה 5 – 7 -לעבודה :קבוצתו מיקוד ושאלונים פתוחים
שהשתנו בין שתי השנים .בשנה ה 3-נאספו נתונים כמותיים ואיכותניים.
ממצאי המאמר:
המשתתפים הביעו שביעות רצון מהתוכנית ורובם הצביעו על עיסוק
בהכשרת מורים כמטרה המקצועית ארוכת הטווח שלהם.
הלימודים

בקבוצה

תוארו

כמאפשרים

למידה,

צמיחה

ושיתוף.

ההשתתפות חיזקה מחויבות ,אמון וכבוד הדדי בין חברי הקבוצה ,דבר
שאפשר להם לקבל משוב בונה על עבודתם.
הממצאים מצביעים על המאפיינים הבאים של התוכנית:


קהילייה מקצועית מתפתחת – הקהילייה שנוצרה סיפקה למשתתפים
הזדמנויות חינוכיות ומקצועיות נוספות מעבר לדרישות הבסיסיות של
תוכנית הלימודים שלהם כדוקטורנטים.



עבודת הקבוצה התפתחה לכיוונים שונים מעבר למנדט המקורי,
וכללה קבוצת מחקר הכוללת ,צוותי כתיבה משותפים וסדנאות
לבקשת מענקי מחקר.



ההשתתפות בפעילויות השונות הכינו את המשתתפים לעבודה
בהכשרת מורים.

פיתוח ידע להכשרת מורים  -התוכנית כללה פעילויות לבניית ידע
בהכשרת מורים ,שכן התחום היה זר לרוב חברי הקבוצה.
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הלמידה הייתה במישור התיאורטי ובמישור הפרקטי ובהן:


קריאת מאמרים בתחום;



היכרות עם תוכניות הכשרה הקיימות במדינות שונות;



דיונים עם המנחים על בסיס ההתנסות המקצועית שלהם;



מפגשים עם מורי-מורים ותיקים;



ביקורים בשיעורים וראיונות עימם ועוד;



שיפור מיומנויות המחקר – הלומדים הבינו את החשיבות של פעילות
מחקרית בנושאי הכשרת מורים ושיפרו את הידע והפרקטיקות המחקריים
שלהם.



הם התכשרו להיות מורי-מורים ומורי-מורים-חוקרים .בשנה
השלישית רבים ניהלו את מחקר הדוקטורט שלהם בנושאים
מתחום ההכשרה תוך דגש על מורה המורים עצמו.

פיתוח זהות מקצועית של מורה מורים – תהליכי פיתוח הזהות וגיבושה
הושפעו מן הקבוצה ,בעיקר הפיתוח של זהויות מקצועיות ואקדמיות.
פיתוח זהות או זהויות נוצר תמיד מתוך קשר הדדי בין הדרך בה הפרט
רואה את עצמו (דימוי עצמי) לבין הדרך שבה הוא תופס כיצד אחרים רואים
אותו(דימוי ציבורי )(Jenkins, 2008).זהות ) (identityוהזדהות) (identificationאינם
"דברים" אלה "תהליכים של היעשות ;")(becomingאחד ממרכיבי הליבה של
"ההיעשות לקבוצת מורי מורים" הוא התהליך שבו חברי הקבוצה פיתחו
את זהויותיהם המקצועיות .חברי הקבוצה זיהו כמה תהליכים ואירועים
קריטיים שתרמו לגיבוש הזהות ,מתוך קיום משא ומתן ברמות שונות ומנקודות
מבט שונות והתוודעות למתחים שבין זהויות שונות :כסטודנטים לתואר שלישי,
כמורים כיתה וכמורי-מורים מתחילים .תהליכי גיבוש זהות של  Beingושל
Becomingהתרחבו כשהמשתתפים התבקשו לחשוב על עצמם ועל חבריהם
כעל מורי מורים וחוקרים כחלק מהלימודים ומעבר להם.
השפעה על הפרקטיקות של המשתתפים כמורי-מורים מתחילים  -בצד
הבנת תחום ההכשרה הסטודנטים פיתחו כשירויות הנדרשות להצלחה
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בהכשרה .נתונים מסקר שנערך במהלך השנה השלישית של המיזם מראים
שרוב הלומדים הצליחו לשמור על תפקידי ההוראה שלהם בתוכניות ההכשרה
שבהן נקלטו .הייתה לכך השפעה חשובה על הקורס עצמו שכן ניתן היה
להתייחס לנושאים שוטפים ולהצלחות ואתגרים אישיים מן השדה.
סיכום – קשה לתת ביטוי כולל של הקבוצה לאור האופי העשיר ,המורכב ומלא
הקשרים שאפיינו אותה .המאמר מאיר כמה מרכיבי מפתח של עבודתה
במונחים של החוזקות של למידה מסוג זה כהכשרה לעיסוק בהכשרת
מורים .המטרה הראשונית של העמקת ההבנה של התחום התפתחה לכלל
מטרות שכללו בד בבד גם היבטים של המסע להשלמת לימודי התואר .הדבר
נמצא כרווח גדול ללומדים בכל שלבי תהליך הלמידה .בתרבות לא
תחרותית הם חלקו ביניהם את נושאי המחקרים ותמכו זה בזה .המנהיגות
של המרצה וההדרכה שהוצעה מיקדו את נושאי המחקר ,דבר שעשוי לאפשר
לסטודנטים לשמור על תפקידיהם האקדמיים בהכשרה ולהתקדם בהם.
הכשרת מורי-מורים בקנדה נמצאת בעדיפות שכן מורים המתקבלים
לתפקיד עשויים להיכנס אליו כמעט ללא הדרכה ותמיכה.
לנוכח התקציבים המועטים יש ,לדעת החוקרים ,לחפש שיטות הדורשות
משאבים מועטים ויש בהן כדי לאפשר התפתחות מקצועית טובה
כדוגמת התוכנית שהוצגה במאמר זה.
דוגמאות נוספות שתוארו :קבוצות מחקר/למידה של מורי מורים (Grierson,
) 2010וקיום קבוצת תמיכה של הסגל שעסקה בלוגיסטיקה של הכשרת מורים
ובנושאים מופשטים יותר כמו זהות .קבוצה זו סייעה למורי המורים החדשים
לשפר את עבודתם תוך שהם מקבלים מרחב לדון בבעיות ואתגרים .גם
שילוב טכנולוגיה(אתרים ,בלוגים ,קהילה מקוונת) יכול לסייע בהקשר
זה.
המחקר העוסק בהתפתחות מקצועית של מורים (Kosnick & Beck, 2009,
)McElhone, 2009מסייע לקהיליית מורי המורים לזהות פרקטיקות התומכות
במתכשרים להוראה כדי שיהפכו למורים יעלים המחקר המתמשך על מורי-
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(מעמיק את ההבנה של נשואים רבים ובהםLunenberg & Hamilton, 2008)מורים
. פרקטיקות וקליטת אנשי מקצוע מתחילים,זהות
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בינלאומי
הכשרה

הבנה מקצועית כמומחיות בהכשרה להוראה
מסגרת קונצפטואלית
הכשרת מורי מורים – התפישה שהכשרת מורים אינה מומחיות אקדמית
ייחודית מובילה למיעוט מחקר בתחום (.)Ducharme, & Ducharme, 1996
מורי המורים הם ברובם מורי כיתה מצליחים המביאים לתפקיד ידע
ייחודי ,ניסיון ,אמונות וערכים שפותחו בעיקר מתוך אינטראקציות בבתי
הספר.

למרות

שיכולותיהם

כמורים

טובים

מעוררות

את

אמון

הסטודנטים ,תפקידם דורש ידע שונה מזה של מורה כיתה מומחים על
הוראה ,והוא כולל גם ידע על למידת מתכשרים להוראה ופיתוח
אסטרטגיות לקידומם כמורים ( Swennen, Volman, & Van Essen,
.)2008
גם היעדר הכשרה פורמאלית וליווי מקצועי למורה המורים בעבודתו
מהווה קושי בתחום זה (.)Lunenberg, 2002, Zeichner, 2005

מורכבות ההוראה ואופי המומחיות של מורה המורים – פיתוח הידע הוא
תהליך מורכב ותובעני עבור כל מורה מורים ( Berry, 2004a, 2004b,
 .)Dinkelman, Margolis, & Sikkenga, 2006הדבר נובע מהאופי הבלתי
צפוי של ההוראה וגם מאופי ההכשרה להוראה הדורשת הבנות מעמיקות של
מעשה ההוראה ( ,)Loughran,2007יכולות לנהל את ההוראה במסגרת ההכשרה
ובו בזמן תמיכה במתכשרים ובמורים חדשים .אחד המאפיינים של מורה מורים
מומחה הוא היכולת להאיר ולחשוף הבנות אלה ולהנגישן לאחרים ( Loughran et
.)al., 2008
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המומחיות של מורי מורים מתאפיינת בשתי זוויות ראייה שיש ביניהן
קשר:
א .ראיית "התמונה הכוללת" שעניינה בנושאים רחבים הקשורים לידע,
לכשירויות וליכולות של מורי מורים ומודגמת בניתוח של סטנדרטים
בתפישת התפקיד של מורי מורים(;)Koster et al., 2005
ב.

התמקדות ב"מצבי הוראה ייחודיים" במסגרת ההכשרה תוך

התמודדות עם דיגום הוראה טובה לסטודנטים והנחייתם כיצד ללמד
(.)Loughran & Berry, 2005, Willemse et al., 2005
מרכיב החוזר ומופיע בעקביות במחקרים ובדיונים העוסקים במומחיות
מורי מורים הוא מרכיב הידע הפרופסיונלי הסמוי והגלוי הקיים בה.
בידע סמוי ,הכוונה היא למה שאנו יודעים אך איננו מסוגלים להמליל ,זהו ידע
מורכב ואישי המתפתח באמצעות ההתנסות וקשה להפכו לנגיש
לאחרים.

מקובל

לחשוב

על

ידע

מורים

בכלל

כידע

סמוי

בעיקרו

( ,)Loughran,2007הצומח על רקע בידודו של המורה ,ומיעוט הטיפול בשיתוף
פעולה בין מורים ובפיתוח הידע המקצועי שלהם על הפרקטיקה.

היבט חשוב בעבודתם של מורי מורים הוא חשיפה המרכיבים הסמויים
של הפרקטיקה של ההוראה בפני המתכשרים להוראה (.)Smith, 2005
זהו תהליך מורכב וקשה שכן רוב מורי המורים "אינם יודעים שהם
יודעים" ברמה של מודעות והם בעלי ניסיון מועט בתיאור ובהסבר הידע
שלהם על המעשה לעצמם או לאחרים .יש שהם גם מסתייגים מחשיפה זו
כדי שלא להשפיע על הסטודנטים מלפתח את הבנותיהם בעצמם .אולם,
היכולת לבחון ולהסביר הבנות אישיות של הפדגוגיה ,המתפתחות
באמצעות ההתנסות ,חשובה למורי מורים בבניית הידע המקצועי שלהם
ובפיתוח

דרכים

משמעותיות

לתמיכה

בלמידה

ובהתפתחות

של

הסטודנטים שלהם .על מורי המורים להציב בפני עצמם שאלות על הערכים,
ההנחות והאמונות הבונים את הוראתם ולאתגר היבטים פרקטיים הנתפשים
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כמובנים מאליהם .זאת מפני שעלולים להתקיים פערים בין כל אלה עלולים
לבין כוונותיהם ומטרותיהם בהכשרה .זה תהליך של רפלקציה הכוללת
בנוסף למערכת של כשירויות וידע תכונות אישיות ובהן :פתיחות לראות
בעיות בפרקטיקה האישית ,נכונות לחשוף אותה לביקורת ונכונות ליטול
סיכונים ולהיחשף כפגיע (.)Berry, 2007

מודעות-עצמית והבנה-עצמית כמאפיינות מומחיות של מורי מורים –
הרפלקציה מקדמת הבנה מעמיקה יותר של האני ,כיצד הוא פועל ,מה הוא יודע
או אינו יודע ,נקודות חוזק וחולשה ופערים בין מה שנאמר/מוצהר על ידו לבין
מה שנעשה בפועל .בניית ידע מקצועי מחייבת רכישה של שניים:
 .7ידע עצמי  -מה שה"אני" יודע;
 .5מודעות עצמית שיש בה הבנה של הדרך בה האני פועל ובה אחרים
רואים אותו בסיטואציות שונות.
הפיתוח של מודעות עצמית פרופסיונלית היא מטרה חשובה של הכשרת
המורים שכן היא עוזרת לעקוב ולשפר את המעשה הפדגוגי של מורים.
נראה שבתוכניות ההכשרה אין עיסוק רב בהיבט זה שכן מורי המורים עצמם
מתקשים בכך לגבי עצמם ולגבי תלמידיהם.
הבנה-עצמית מתפתחת על בסיס של מודעות עצמית וידע עצמי ,והיא
במהותה חכמה המצטברת בתהליך של חשיבה רפלקטיבית ( Hunt,
.)1987
הבנה-עצמית כוללת בין היתר נקודות חוזק וחולשה ,צרכים ,רגשות
ומניעים ,והיא מתייחסת גם להבנה כיצד התנסויות עבר והווה משפיעות
על הזהות הפרופסיונלית של האדם (.)London, 2001

המחקר העצמי ככלי לפיתוח הבנה-עצמית – מטרתו של המחקר-העצמי
היא לפתח הבנות מעמיקות של המעשה ולקדם את איכות הלמידה של
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תלמידים ( .)Loughran,2004בתהליך של פיתוח "מסגרות פרשנות" המנחות את
עבודתם ,החוקרים במתודה של מחקר-עצמי שואפים להבין את מעשיהם באון
שונה ולהפיק מכך משמעות חדשה תוך הישענות על פרשנויות חלופיות .בכך
הם יוצרים אפשרויות חדשות להוראה מושכלת יותר .יש בכך תהליך
של  Reframingשל מעשה ההוראה המקדם את הסיכוי שפעולות ישיגו את
השפעותיהם המצופות .המחקר העצמי מציע למור המורים כלי להפוך את
הסמוי לגלוי ולהסביר את הידע המעשי האישי על הכשרה להוראה.
המחקר העצמי עשוי להניב ידע על נושאים רחבים החורגים מעבר להתנסות
ההוראתית היומיומית .למשל  -תמיכה בצמיחה של מתכשרים להוראה להיות
לומדים רפלקטיביים ובעלי מכוונות-עצמית( .)Dinkelman, 2003הבנה-עצמית
מקצועית יכולה להיתפס כהיבט של מומחיות מורה המורים המתעצב במהלך
של מחקר-עצמי.

המחקר
החוקרת מתארת את עצמה כמורת מורים מתחילה שהבינה שהידע המקצועי
שרכשה במקצועה כמורה בבית הספר תיכון היה מוגבל במונחים של ידע
להכשרת מורים .במחקרה היא ביקשה להסביר ,לתעד ולנתח את ההתנסויות
שלה כמורת-מורים בהכשרה להוראת ביולוגיה במהלך ההוראה של מתכשרים
להוראת מקצוע זה( .בעמודים  372 – 370מובאים המחקר הקשרו ותוצאותיו ).

סיכום
להתפתחות המתמשכת של הבנה-עצמית של מורי מורים יש השפעות
חשובות על אופי מומחיותם ,שכן ככל שמתפתחות הבנות מדויקות יותר של
הפרקטיקה ,כך מתעצבת הדרך שבה הפרקטיקה מבוצעת ומובנת
למורה המורים עצמו ולמורי מורים אחרים ומתפרשת על ידי מתכשרים
להוראה .על פיתוח הבנה –עצמית להיות הפעילות המרכזית של מורי מורים
שכן הידע המתפתח בונה ומעצב את ידע הפרקטיקה שלהם.
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 היא דורשת תכונות,עצמי-עצמית ניתנת לפיתוח באמצעות מחקר-הבנה
 היא פותחת אפשרויות חשיבה,אישיות ייחודיות של מורה המורים
חדשות על מעשה ההכשרה ודרכי פעולה שונות ויש בה כדי לפתח
.מודעות עצמית מתוך הבנה ההתנסות
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ארה"ב
הכשרה
הוראת ידע מטה-קוגניטיבי ופיתוח מומחיות בתוכניות
להכשרת מורים
ידע מטה-קוגניטיבי (מ"ק)  -הידע של מורי-מורים על ידע מ"ק ועל
פיתוח מומחיות עשוי לספק תובנות על הוראת מבנים אלה למתכשרים
להוראה .המאפיינים והפונקציה של מטה-קוגניציה ובעיקר ידע מ"ק נחקרים כל
הזמן (למשל .)Kuhn, 2001,White & Frederiksen, 2005 ,זהו ידע המוגדר כידע
של הפרט על תהליכים קוגניטיביים של עצמו (.)Brown, 1987

פיתוח מומחיות ,מוגדר כידע על היכולת להפוך לבעל כישורים טובים
בלמידה ( .)Sternberg, 1998שני אלה נתפסים כמבנים הפועלים ברמה
כללית ומ"ק של הלמידה .יש הרואים ידע מ"ק ככולל מרכיב ידע של קוגניציה
(ידע דקלרטיבי ,פרוצדורלי) ,ידע של מטלות(( )tasksידע על דרישות מטלות
חשיבתיות שונות) וידע של ה"אני"(הידע שיש לסטודנטים על עצמם כמורים)
( .)Van Velzen, submittedכשסטודנטים מפתחים ידע מ"ק ניתן לצפות לנטילת
אחריות על הלמידה שלהם בהווה ובעתיד .רכישת ידע מ"ק דורשת
אינטגרציה

של

הבנה

ונגישות

לתהליכים

קוגניטיביים,

ומספקת

לסטודנטים כלי לניתוח מידע וסיטואציות חדשות ,להערכת היבטים
מרכזיים ולהכנסת שיפורים.

מטא-קוגניציה ופיתוח מומחיות – בדרך כלל קושרים בין מטה-קוגניציה
לבין פיתוח מומחיות .מומחים משתמשים בידע מ"ק כדי להכיר באפשרויות
ובמגבלות של התהליכים הקוגניטיביים שלהם עצמם לצורך בניית ייצוגים,
ארגון הידע שלהם ובצוע מחקר בדרך יעילה .המטרה המרכזית של אימון
ידע מ"ק היא לסייע ללומדים להבין אילו תהליכים קוגניטיביים נדרשים
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במהלך הלמידה בבית הספר וכיצד הם יכולים לתמוך בהתפתחות זו,
בעיקר בתהליכי פתרון בעיות .גם חשיבה מסדר גבוה קשורה לידע מ"ק.
הקשר בין ידע מ"ק לבין פיתוח מומחיות מתבטא בכמה מרכיבים:
(א) ללומד המומחה יש בסיס ידע מ"ק של קוגניציה ,מטלות ו"אני" המשתלבים
בידע של אסטרטגיות למידה ,כישורי חקר ואמונות על למידה;
(ב) פיתוח מומחיות בפתרון בעיות דורש ידע מ"ק על קוגניציה(כיצד לארגן ידע
בצורה טובה),מטלות (ניתוח בעיות) ו"אני" (החלטות בדבר העומק וההסברים
האישיים);
(ג) שימוש בכשירויות חשיבה מסדר גבוה ,הכולל ידע של כישורי חשיבה שונים,
ידע של דרישות שונות של המטלות הקשורות לחשיבה וסגנונות חשיבה.

לומדים מומחים ,יודעים כיצד להחיל את הידע הקוגניטיבי שלהם על
תהליכי למידה ,למשל ע"י שימוש יעיל באסטרטגיות למידה .בין
אסטרטגיות הלמידה שזוהו כחשובות להשגת מטרות למידה ניתן למנות:


הבחנה בין חשוב לטפל ע"י שימוש בסיכומים או בהדגשות;



ארגון הקשרים ( )connectionsוהיחסים ע"י מיפוי  /בניית סכמות ועוד

לומדים מומחים גם עושים שימוש יעיל בכישורי למידה וחקר ויכולים לבנות את
פעילויות החקר על פי מה שהם יודעים ,לשקול את אופי החומר שיש ללמוד,
למצות את השימוש במאפיינים הקוגניטיביים והרגשיים שלהם ולהשתמש
באסטרטגיות למידה מתאימות.

פתרון בעיות מומחי ( – )expertתהליך זה דורש ידע מאורגן ,ניתוח
וייצוג בעיה ,פירוש עצמי ( )self-explanationוהבנה מדוע פתרונות
מסוימים הם המתאימים .ב"פירוש עצמי" הלומדים בונים את הפרשנויות
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שלהם במטרה להבין את הבעיה ופתרונה ,לקדם למידה ,להעמיק הבנה
ולבנות גוף קוהרנטי של ידע קוגניטיבי.

המחקר :מה אומרים מורי מורים על בניית ידע מ"ק ועל פיתוח
מומחיות של המתכשרים במסגרת ההכשרה? האם הם עושים
זאת?

א) תוצאות מחקר אקספלורטיבי זה מראות שהשימוש בידע של מומחיות
בפתרון בעיות ,ידע של ה"אני" ,וידע של קוגניציה רב יותר בכיתות
מאשר בידע של מטלות ,ידע על סטודנטים מומחים וידע של שימוש
בכישורי חשיבה מסדר גבוה.

ב) הממצאים גם מראים שאחד הקשיים שמורי המורים צופים שיהיו
לסטודנטים הוא הפיכת מה שנעשה באופן לא מודע למודע .המעבר
ממושגים תיאורטיים אל ביצועם המעשי ע"י סטודנטים דורש תשומת לב
מיוחדת .עם זאת נראה שמורי המורים מנסים לספק ידע מ"ק ולפתח
מומחיות בכיתותיהם.

ג) ביחס לשאלה לגבי הדרך שבה מורי מורים מלמדים נושאים אלה ,צינו
המורים שהם מעוניינים יותר בהוראת תחומי הדעת ( ) .S.Mברמה קוגניטיבית.
ששני נושאים עלו מתוך הערותיהם :מאפייני הסטודנטים ותנאי
ההוראה.
ייתכן שהסטודנטים מנסים להכניס שיטתיות בידע המ"ק שלהם ולהופכו לבסיס
ידע מאורגן .אולם לא ברור אלו ממאפייני הסטודנטים מקדמים זאת .מן
המחקר עולה שמורי מורים מצפים שמאפייני סטודנטים מסוימים יובילו
לפעילויות למידה מסוימות .למשל ,המושג "אני "self-גרר את ההערה:
"מתאים רק לסטודנטים שיש להם סקרנות ללמידה".
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ד) במסגרות חינוכיות לומדים עשויים לקבל את הרושם שלמידה מתבססת על
שיעור אחד ,על נושא אחד או על מבחן אחד .הלמידה ,המתרחשת בבית
הספר ,אינה מבטיחה שהלומדים יבינו או ישקיעו מאמצים בהבנה ,יבנו ידע מ"ק
ויפתחו מומחיות כנ"ל .המחקר (שבדק את הדרך שבה לומדים יכולים
לבנות ידע מ"ק ולפתח מומחיות כדי להפוך ללומדים טובים יותר) מראה
שחשוב להקדיש תשומת לב מיוחדת לדרכי ההבנה של לומדים ביחס
להוראה ברמה של י"ק.

ה) מן המחקר עולה שמורי המורים מעוניינים בעיקר ב"מתי" וב"איך":
מתי צריכים הסטודנטים להתמקד בנושאים אלה ואיך ניתן להשיג זאת
בדרך הטובה ביותר? איך לשלב ידע מ"ק בלמידה בבית הספר?

לסיכום ,לא נמצא הבדל רב בין תוצאות המחקר לגבי ידע מ"ק ולגבי
פיתוח מומחיות.
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המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת ואף
.פורסם בפורטל מס"ע
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בינלאומי
הכשרה
להביט מסביב :חיפוש אחר אמון ) (trustבהכשרת
מורים

המאמר סוקר את הגיליון המיוחד של כתב העת ,ובו אוסף מאמרים ודוחות
העוסקים ברפורמות במדינות שונות תוך התמקדות בהכשרת מורים .הכשרת
מספר מספיק של מורים לבין היווצרות מצב של עודף מורים ,והבטחה שהמורים
בוגרי תוכניות ההכשרה השונות ,יהיו בעלי כישורים ,עמדות והלכי רוח
המובילים לרמות גבוהות של הישגי תלמידים בבתי הספר ,ההופכים אף הם
למגוונים ולמאתגריםChapman & Harris, 2004) Clarke,2004).
בתנאים הקיימים היום בעולם ביחס להכשרת מורים ולמימונה נראה כי
האמון )(trustלאנשים המעורבים בהכשרה מצד קובעי המדיניות
ואחרים

הפך

לבעיה.

המתח

שנוצר

ניתן

להגדרה

כהבדל

בין

חובה )(dutyלבין שאיפה  (aspiration)(Schley & Schratz, 2011).העדר
קשר בין חינוך לבין צמיחה כלכלית צף על פני השטח בבהירות
 (Dimmock & Goh,2011 ).בעיני הממשלות ,הרציונל לשינוי בחינוך ובהכשרת
מורים הוא שמספר התלמידים שאינם מתפקידים ברמה נאותה רב מדי,
והמשימה היא ,להבטיח מעבר מוצלח של לומדים לעולם המשתנה כלכלית,
פוליטית וחברתית במהירות רבה ,מטרה הדורשת התאמה של מערכות החינוך .
כנגד זה ,ניתן לטעון שהמערכת הערכית ברבות ממדינות המערב מייחסת
לעושר ולכוח האישיים מעמד גבוה יותר מאשר לשרות לקהילה ולערכים של
ניהול ציבורי(Moos, 2011).
במדינות רבות הבחירה בהוראה ובמנהיגות חינוכית כעדיפות ראשונה
הולכת ונעלמת .מטלות ההוראה והניהול הופכות קשות מידי ,במיוחד למי
שרוצה לאזן בין עבודה לבין משפחה(MacBeath, 2011a ).
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שינויים גלובליים והשפעתם על החינוך – העובדה שהוראה והכשרה
עומדות במוקד הדיון הציבורי נובעת בעיקרה משתי התפתחויות
מרכזיות שהקשר ביניהן ברור:
(א) השיפורים המהירים והמהותיים בטכנולוגיה ותקשורת שמחייבים את
תוכניות הכשרת המורים להתאים עצמן ולקחת בחשבון אותן ואת
שימושיהן האפשריים בחינוך;
(ב)התפשטות גלובלית של שווקים ומוביליות קלה יחסית של אנשים
ממדינה למדינה ,שהשפעותיהן לא תמיד נלקחות בחשבון ע"י קובעי
המדיניות .השינויים מגיעים בדרך כלל בגלים ,ובעידן זה במהירות די רבה,
ומשפיעים על שינוי החשיבה ממקומית ללאומית ומלאומית לעולמית.

מה נלמד מסקירת העבודות ?
נסקרו  01מאמרים שעסקו בשאלה כיצד פועלות מדינות שכנות
בהתמודדות עם הנושאים הנ"ל .מדובר בשלוש קבוצות של מאמרים או
דוחות:
הקבוצה הראשונה :מדינות קטנות וגדולות (אנגליה וסקוטלנד ,ארה"ב
וקנדה ,אוסטרליה וניו-זילנד) -בשלוש הקבוצות מדובר בזוגות של מדינה
גדולה ומדינה קטנה יותר במונחים של גודל האוכלוסייה ,ובמצב שבו במדינה
הגדולה יותר מתקיימת גישה נוקשה ודירקטיבית יותר לניהול החינוך.
שלוש המדינות הגדולות יותר  -ארה"ב ,אנגליה ואוסטרליה  -מרבות
לעסוק בסטנדרטים .בכל אחת מהן הממשל המרכזי מנסה ליצור
מערכות כאלה .בארה"ב ובאוסטרליה מדווח על סטנדרטים שהם ליבה
משותפת חדשה בכל רמות החינוך ועל התפקיד של הכשרת המורים
בקידומם  (Imig et al., 2011).באנגליה מדווח על ביקורת לפיה המטרה שכל
ילד יגיע לרמות הישגים גבוהות מאוימת ע"י ההדגשה הרבה מידי של
סטנדרטים חינוכיים ושל גישות בצוע ,מבחנים ,הישגים ,מדידות וענישה כלפי
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בתי הספר  (MacBeath, 2011).בארה"ב ובאוסטרליה הגבולות בין אחריות
הממשל המרכזי ואחריות המדינות נבחנים כל הזמן.
במדינות הקטנות יותר – קנדה ,סקוטלנד וניו זילנד – ניכר כבוד רב יותר
לשונות .אומנם יש בהן סטנדרטים של הישגים ,אך הם רחבים יותר
וממוקדים פחות .בסקוטלנד הרפורמה הקוריקולרית המרכזית האחרונה היא
בעלת בסיס רחב של תוצרי למידה המבוססים על ארבעה ערכים:
חכמה (wisdom),צדק ,חמלה ויושרה  ((Gillies, 2011.בקנדה לא קיימת מערכת
ארצית והמחוזות משתמשים בידע המקומי בתחומים השונים כמו :קוריקולום,
הערכה ,ניהול ואחריותיות  (Van- Nuland, 2011).בניו זילנד יש להתחייבות כלפי
העם המאורי השפעה בכיוון של הדגשת מקומה של השונות בגישה להכשרת
המורים במדינה  ((Ell, 2011.הסטנדרטים הקיימים במדינות אלה לגבי
הפרקטיקה הפרופסיונלית של מורים פשוטים יותר.
הקבוצה השנייה :מדינות שכנות באירופה :צרפת ,פורטוגל ונורבגיה –
שתי הראשונות בוחנות את הנושאים המורכבים של הכשרת מורים
בתוך מסגרות התייחסות שהותוו ע"י האיחוד האירופי והאחרונה
מקיימת עדין רמה של עצמאות בהקשר זה.
כיום ,עם המשבר הכלכלי בפורטוגל ,עושה הממשלה ניסיון להפוך את
ההכשרה למאתגרת יותר ,ולכלול בה בחינה ב"שליטה בידע ובכשירויות
הנדרשים להוראה בתחום ידע נתון ."(Flores, 2011).
בצרפת מדובר ברפורמה המפרידה בין גיוס מועמדים להוראה לבין הכשרתם.
לפי רפורמה זו מורים לחינוך הציבורי יגויסו רק לאחר סיום תוכניות לימודים
לתואר שני באוניברסיטאות .(Lapostolle & Chevaillier,2011).
בנורבגיה יש נסיבות ייחודיות בהיותה בעלת אוכלוסייה קטנה ,עשירה יחסית
ומאפשרת לימוד חינם בכל רמות המערכת .מערכת ההכשרה מפוקחת ברמה
ארצית ונמצאת בתהליך של שינוי .הציפייה המשמעותית ביותר היא שמורי
המורים והסטודנטים יהיו מחויבים לעסוק במחקר כדרישה פורמלית ולא רק
כתפיסה כללית(Munthe et al., 2011).
88

הקבוצה השלישית :מדינה באפריקה :מלאווי – מדינה זו ממחישה את
הקשיים בפניהם עומדות מדינות מתפתחות המנסות ליצור מערכת
חינוך בעלת בסיס רחב .הבעיה אינה ברגולציה אלא במציאת מועמדים
להוראה בכלל.

הכותב מתמקד בשתי שאלות כלליות העולות מן הסקירה:
.7

האם הוראה היא אומנות ) (Craftאו פרופסיה? העיסוק והעמדות

השונות שאלה זו הובילו לכמה נתיבים בהכשרת מורים.
קיימת הגישה לפיה ניתן לשפר את איכות המורים ע"י התייחסות
להוראה כאל אומנות הניתנת ללמידה מצפייה וממעקב אחרי מה
שאחרים עושים ,ולא כפרופסיה שבה יש צורך ברקע עיוני ,אתי ומעשי
כדי לבצע את התפקיד(MacBeath,2011a). .
באנגליה

עמדה

זו

מתבטאת

גם

בקריאה

להוציא

את

ההכשרה

מן

האוניברסיטאות ולמקמה בבתי הספר .זוהי גישה המתבססת על הרעיון
הפשטני לשיפור בתי הספר ולפיו :אם נאמר לך ,המורה ,מה לעשות וכיצד
לעשות זאת ,כי אז הכל יתנהל כשורה.
.2

מה תפקידו של מורה-המורים? מן המאמרים השונים בגיליון

עולות תשובות שונות לשאלה "מיהו המורה ,או מה מורה צריך
להיות?" .דרכי ההכשרה נגזרות מהתשובות הללו ,החל מהכשרה
במקום העבודה ) (on-the-jobועד הצורך להכשיר מורים כך שיתפשו
עצמם כמקצוענים וישתמשו במידע המתאים בדרכים שבה פועלים
מקצוענים בפרופסיות אחרות.
מתוך המאמרים שנסקרו עולה שברוב המדינות ההכשרה באוניברסיטה
היא המועדפת ,ובחלקן מדובר על "שליטה )" (masterisationבמקצוע
ההוראה ,ועל למידה בסביבה אקדמית המזמנת מפגש עם מחקר חינוכי
ונגישות לספריה ,למידע ולטכנולוגיות תקשורת ולאפשרות לחזק את
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הרמה האקדמית של ההתפתחות המקצועית .כדי שהדבר יקרה על מורי
המורים לשלב /לאזן בין מחקר לפרקטיקה ,כשהמחקר אמור לעמוד בבסיס
פרקטיקת ההכשרה .באקלים הנוכחי ,כשממשלים מגדילים את הציפיות
לגבי מה שמ תכשרים להוראה יודעים ,לגבי מה שעל מורי מורים ללמד,
ולאור הציפייה שמורי המורים יהיו חוקרים פעילים ,עשויים להיווצר
קשיים בעידוד גישה זו .
מצד שני ,יש בשלות לקיום מחקר ,שכן שאלות רבות מאוד נשארו ללא
תשובה או בלתי ברורות והאוניברסיטאות מציבות בהקשר זה הזדמנויות
רבות בפני מורי המורים ( O' Meara, 2011,Imig et al., 2011, Munthe et
al, 2011).
חיפוש אמון – ) (trustבתקופה זו הכשרת המורים סובלת מהתקפות רבות.
העדר האמון במורים ובמורי מורים מהדהדת בחלק מהחומר שנסקר
כאן.
ניתן לדבר על שלושה גורמים שונים היוצרים תנאים ללמידה ((Townsend, in
:)press:
(א)ה"איך" שהוא דרכי העברת החומר ,הפדגוגיה שניתן למצבה על רצף של
"אמירה (tell) -שאילת שאלות";
(ב) ה"מה" שהוא סוג הידע המועבר שניתן להציבו על רצף של "עובדות
ספציפיות ומטלות  -מושג ותהליך";
(ג)יצירת התנאים ללמידה ,הסביבה ,קשרי מורים ותלמידים שניתן למצבם על
רצף של "קשר אופוזיציוני  -קשר תומך" .מעורבות בכל צורה של למידה,
בכיתה ,בבית ספר ,באוניברסיטה או בחברה ,הדרך בה מיישמים שלושה
גורמים אלה (כמורה ,כמנהל בית ספר או כממשל) תוביל לתגובה כזו או אחרת
(מהתלמיד ,מהמורה ,ממנהל בית הספר ,ממורה המורים וכדו'.
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מתקבלת תמונה לפיה נאמר למורי מורים מה לעשות ,ומועברות תקנות
) (actsמפקחות על ההכשרה .מוסדות ההכשרה מתבקשים ללמד לאור
מערכת צרה של מטרות או סטנדרטים בכמות זמן נתונה .החומר הנלמד
נמדד ומדווח ומוקדש פחות זמן לנושאים אחרים .הסביבה או האווירה
היא כזו שבה פוליטיקאים ,עיתונאים וחברי קהילה מחפשים את
האשמים בכישלונות חינוכיים ,ושלטת תרבות של מדידה ודירוג שיפוטי.
נראה שפוליטיקאים במספר מדינות אינם נותנים אמון באנשים שהם מעסיקים
ולא מאמינים שהם ימלאו את תפקידם .הם אינם נותנים אמון במורי המורים
שי ספקו למתכשרים שלהם כשירויות ועמדות הדרושות להוראה .הם גם
לא נותנים אמון במורים ובמנהלים.
מה ניתן לעשות ? שינוי ההתייחסות לחינוך ולהכשרת מורים משמעו
שינוי ערכי  (Cirone, 2011).קשה לבנות אמון' אך יש מדינות בהן ניתן
לראות דוגמאות לכך (למשל ,בסקוטלנדDonaldson,2011) .
מאחר שלמידה מתרחשת כאשר נשאלות שאלות ,ומחקר מתחיל תמיד משאלה
לדיון ולחשיבה ,זהו תהליך נכון להתקדמות .ניתן לטעון שהתקדמות
מתקיימת רק כשאנשים מסוגלים לשאול על עניינים מהותיים ומורשים
לחפש ולמצוא תשובות לשאלות אלה באווירה של אמון.
שאלה מרכזית היא "האם אנו ,אנשי החינוך ,מוכנים לאפשר לאחרים לקבל
החלטות בשבילנו?" אם התשובה היא ":לא" ,כי אז השאלה הבאה צריכה להיות
"מה אנו מתכוונים לעשות בעניין?".
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בינלאומי
הכשרה
פעילויות הוראתיות ללמידה של מורים ומורי מורים
המאמר מתחקה אחר המאפיינים של מערכת לבניית קולקטיבית של
ידע להוראה ולהכשרה במסגרת של תוכנית בינלאומית מבוססת-בית
ספר למורים הלומדים איטלקית כשפה זרה.
תוכנית זו נבחרה לא בגלל התוכן שלה אלא מפני שהיא אפשרה לחוקרים
לבחון מה נדרש כדי לפתח הכשרת מורים שעיקרה הוא הכשרת
מורים ל"הוראה שאפתנית" ( .)ambitious teachingזהו אתגר העומד בפני
תוכניות הכשרה והתפתחות מקצועית בכל תחומי הדעת ולכל הגילאים.
הוראה שאפתנית היא הוראה המכוונת להגיע לכל סוגי התלמידים
שמתקיימת ביניהם שונות אתנית ,גזעית ,מעמדית ו/או מגדרית .המטרה היא
לרכוש ידע ולהשתמש בו כדי לפתור בעיות אותנטיות ( & Newmann
 ,)Associates,1996,Lampert et al., 2008דבר הדורש מהמורים גיוון מתמיד של
ה"מה" וה"איך" של מה שהם מלמדים כתגובה לדבריהם ולמעשיהם של
התלמידים (למשל .)Lee,2007, Stein et al., 2008 ,בהוראה שאפתנית המורה
מסגל/מתאים את שיטות ההוראה לצורכי התלמידים והיא אינה קלה לבצוע
בכיתות רגילות ( .)Kennedy, 2005במקביל ניתן לדבר על הוראה שאפתנית של
מורי מורים המתאימים את פרקטיקות ההכשרה שלהם לצרכי ומאפייני
המתכשרים ,תוך התבססות על אינטראקציות ואירועים אותנטיים והקשריים
מתוך ההתנסות המעשית ,ובניית ידע מצבי להכשרה.
הכשרת מורים להוראה שאפתנית –כיצד ניתן להכשיר מורים לאתגר
האינטראקטיבי של הוראה שאפתנית אם יש צורך להמציאה מחדש כל
הזמן ולהתאימה לכל לומד?

94

לשם כך מניחים הכותבים:
א) שהוראה שאפתנית כוללת פרקטיקות יציבות וברות-למידה ושניתן
לייחד את סוגי הכשירויות והידע הנדרש לכך;
ב) שמורי מורים יכולים ללמד זאת ומתכשרים ומתחילים יכולים ללמוד
מהם.
הסתירה הנגלית בין גמישות ,פתיחות העדר-מובנות

לבין יציבות

וקביעות מהווה אתגר שיש להתמודד עימו כדי להכשיר להוראה מהסוג
המדובר .למידת אימפרוביזציה ע"י תלמידי משחק יכולה להוות מסגרת דומה
ומקור ללמוד ממנו .מורים שאפתנים צריכים לשאוף להבין/לפענח את
חשיבת התלמידים ואחר כך לפעול כך שהבנת התלמידים תגיע לרמה
גבוהה/מעודנת יותר .הדבר דורש ידע ושיפוט מקצועיים וייתכן שגם מערכת
קבועה של "חוקי שילוב/מעורבות" שיהוו מתווכים למורים חדשים בהוראה כזו.
המאמר סוקר פעילויות הוראתיות ( ( Cohen et al., 2003ללמידת הוראה
שאפתנית של תוכנית ללימוד איטלקית כשפה זרה כדי ללמוד ממנה
דרכי למידה והתפתחות מקצועית קולבורטיבית שהתוכנית מאפשרת
למורי המורים (בעמ'  205-462במאמר).

אילו מאפיינים של למידת מורים ומורי מורים נגזרו מניתוח
התוכנית הנ"ל?
 .7תהליכים של משא ומתן מתמשך ,טרנספורמציה ,הגדרה מחדש
וארגון מחדש של ידע הן בין מורי מורים לבין מתכשרים והן בין
מורי המורים לבין עצמם .זאת במסגרת של עבודה משותפת של
עמיתים ותוך צבירה ויצירה של ידע פורמלי בר-יישום לפתרון בעיות
עתידיות (.)Gasson, 2005
 .5משא ומתן מתמשך של מורי המורים הצופים בעבודת מתכשרים
יחד כבסיס לבנייה ,לשיפור ולעידון של הפרקטיקה שלהם.
הבנייה זו מבוססת על צפייה ודיון באינטראקציות פרטיקולאריות
(בתוכנית שנבדקה כאן בהוראת השפה) :ילדים המאחרים לשיעור,
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תלמידים שאינם מעוניינים בתוכן השיעור ,תלמידים שאינם מדברים בזמן
שדיבור הו א חלק מתהליך למידת השפה וכדו' .זוהי בנייה של ידע מצבי
הנגזר מצפייה ומניתוח של הוראה ממשית.
 .3הכשרה להוראה שאפתנית מחייבת את מורי המורים להציג
למתכשרים סוגים שונים של ידע תלמידים .זהו ידע ה"מכתיב" למורי
המורים את תכני ההכשרה ודרכי ההכשרה הנחוצים למתכשרים שלהם
כדי שהוראתם תהייה הוראה שאפתנית.
 .4השיטה הפורמלית של פעילויות הוראתיות שסביבן מתארגנת עבודת
ההכשרה מפשטת את המורכבות שלה ,אך התצפית הקבועה ,שהיא
חלק מעבודת מורי המורים בתוכנית מסוג זה ,משמרת את האופי
רב-הרבדים וחסר-הוודאות של ההוראה .זהו ההקשר של בעיות
ההוראה האמיתיות שמורי מורים צריכים לעסוק בו.

ידע מורי המורים כתיעוד מאורגן של מה שנלמד בהתנסות
תיעוד מסודר של מה שנלמד במהלך  21שנות הפעלת התוכנית הנ"ל
מהווה דוגמה חשובה לפיתוח מקצועי לקראת הוראה שאפתנית .הידע
בתוכנית נצבר ומופיע בכמה צורות ועומד לרשות הסגל ,מורי מורים
אחרים ומורים בכלל בתחום של הוראת שפה זרה:


סדרת מדריכים למורים וספרים שנתחברו ע"י מורי המורים
בתכנית.



מאמרים

שוטפים

שכותבים

מורי

המורים

בתוכנית

אודות

הפעילויות ההוראתיות הננקטות בה.


"המדריך למורה המורים" הנותן ביטוי לבנייה דינאמית של ידע
וידע מאורגן והמתעדכן כל הזמן.
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האתגרים שמציב מודל זה בפני הכשרת מורים
ארגון הכשרת המורים כפרופסיה הבונה את בסיס הידע שלה ,משפרת
את עצמה והופכת להצלחה מהווה אתגר קשה להתמודדות שכן מורי
מורים לא פיתחו מטרות משותפות ולא יצרו מטרות במונחים של מה
שבוגרים צריכים לדעת לעשות (.)Ball et al., 2009, Jansen et al., 2009
יש בארה" ב דוגמאות להתחלות בכיוון שתואר עד כה תוך ניסיון לבנות ולזהות
פעילויות הוראתיות מבטיחות ,לפתח צורות שונות של תוכניות הכשרה שבהם
ניתן ללמד מתכשרים וללמוד מתוך הפרקטיקה על דרכים לשיפור הכשרה
להוראה שאפתנית ( .)Franke & Chan, 2007,Kazemi et al., 2007, Scott, 2008
בין הקשיים:


הי עדר קשר בין הכשרת מורים להוראת תחום דעת זה או אחר
לבין שיפור ההוראה,



היעדר מסגרת עקרונית שבתוכה ניתן לבנות פעילויות הוראתיות
לטיפוח הוראה שאפתנית;



היעדר מומחיות בשימוש ב"פדגוגיות ביצוע"( & Grossman
)McDonald, 2008



היעדר הבנה לגבי הדרך לשמר עקרונות של הוראה שאפתנית
תוך שימוש בפעילויות שגרתיות .

כל זה מהווה אג'נדה רחבה לטיפול.
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נורבגיה
הכשרה וזהויות
הפנים
נורבגית

הרבות

של

מורה

המורים:

פרספקטיבה

המאמר מתאר את ההקשר המשתנה של הכשרת מורים בנורבגיה ,את
מבנה התוכניות ,את השינויים שהוכנסו בהן בשנים האחרונות ואת
ההשפעות של מגמות חדשות בעולם עליהן.
ריבוי הפנים של התפקידים/הזהויות של מורה-המורים – תפקיד מורה
המורים בכל מקום הוא רב-פנים ומורכב ,ונראה ששני מורי המורים
החדשים שנבחנו במהלך המחקר חסרו הגדרות ודרישות תפקיד ברורות.
החוקרת מציגה שלוש פנים שונות:
•להיות מדגים של הוראה ומחקר טובים – )(role model) (Bullock, 2009
הסטודנטים עצמם מעורבים בשני כיוונים אלה ומתמודדים עם הדרך לשלב זאת
במהלך ההכשרה ולאחר מכן -בעבודתם כמורים .תפיסת תפקיד זו של חיפוש
אחר הזהות המקצועית מופיעה לא מעט במחקר הקיים & (Lunenberg
Korthagen,2009 ).
•להיות חוקר -מחקר הוא חלק מהעשייה של מורי-מורים(Cochran-
Smith,2005,2009),דבר המקובל גם בהקשר הנורבגי .עליהם להיות
מעודכנים במחקר ,להיות חוקרים פעילים ולהיות מוכנים לערב את המתכשרים
במחקר .עליהם להיות צרכנים ,יצרנים ומורים של מחקר(Smith, 2010a).
•להיות מנהל /מארגן – הצורך לעסוק בניהול מוכר לרבים והוא כולל תכנון
עם עמיתים ,מניעת כפילויות בלוח השעות ,תיאום העבודה המשותפת בין
מחלקות ,קיום והשתתפות בישיבות ועוד .בהקשר הנורבגי שינויים במערכת
ההכשרה שיפרו את ההוראה ואת הגישות להערכה והגדילו את מספר
המתכשרים המסיימים את הלימודים .ועם זאת הרחיבו גם את ההיבט הניהולי
בעבודת מורה-המורים.
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תמיכה

וקשיים

 -היוזמות

המקומיות

במערכת

בנורבגיה

כוללות

פעילויות מוסדיות תומכת בהתאמה לתפקידים הנ"ל .מדובר בהיבטים
פדגוגים של ההכשרה ,בהיבטים של הדגמת תפקיד ובהיבטים ניהוליים.
בהיבטים אחרונים אלה הלמידה היא בדרך כלל תהליך של ניסוי ותעייה.
למרות הכוונות הטובות ליצירת סביבה מקצועית תומכת ומעודכנת יש עדיין
אתגרים רבים היוצרים קשיים שמקורם בהקשר המקומי ,הארצי והבינלאומי.
בין הקשיים:
בהיבט המקומי :הצורך בפיתוח קהילייה מקצועית רחבה בין מורי החוגים
השונים ובהם המורים הדיסציפלינריים והמורים הדידקטיים;
בהיבט הארצי :אי-השקט השורר במערכת ההכשרה הארצית והצורך
להסתגל לרפורמות חדשות המחייבות עיצוב מחדש של תוכניות וקורסים ,כמו
גם התחושה שההוראה נעשית פחות חשובה לנוכח הלחץ הקיים לפרסם ולתעד
בהתמדה לצורכי קידום ועמידה בדרישות ;
בהיבט הבינלאומי :ניכרת עבודה ליישום תהליך בולוניה המחייבת אף היא
מאמצים ניכרים ,ומתחדדת התופעה שלמרות העבודה והכוונות הטובות חלק
גדול מן המורים המתחילים אינם משתלבים בכלל בהוראה בעוד אחרים
פורשים בשנים הראשונות מסיבות שונות .המחקר מצביע על כך שתהליכים
אלה אינם פועל יוצא של הכשרת מורים לקויה  ,אלא גם של מאפייני החברה
וציפיותיה(Hess, 2009).
מעבר לביצועים המתאימים לשורה של סטנדרטים ,פרופסיונליות בהוראה היא
עשייה של הדבר הנכון בזמן הנכון .הוראה היא מקצוע שהעוסקים בו נדרשים
לפעול בדרכים מיטביות במצבים שלא ניתן לצפותם מראש ולא ניתן גם לתרגם
אותם לידע ולכשירויות.
על הכשרת המורים לבנות מקצוענות הדורשת להתמודד עם אי-ודאות בדרך
מושכלת ומיומנת המתפתחת ומתבססת על עדויות ממשיות (Loughran,
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,פנים מבחינה מקצועית-מכאן שמורי מורים צריכים להיות רבי2009).
.וליטול על עצמם כמה תפקידים כדי לקיים הכשרה טובה
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בריטניה
זהויות
זהויות של מורי מורים ועבודה באנגליה בראשית
העשור השני של המאה ה20-

המאמר מדווח על חלק ממחקר רחב בנושא "השבט האקדמי של מורי
מורים ) ,"(The Academic Tribe of Teacher Educatorsשחקר כיצד זהויות
של מורי-מורים נבנו ונתפשו ע"י מעורבים שונים בעלי השפעה בהכשרת מורים.
חלק זה של המאמר המדווח מתייחס לדרכים בהן מורי מורים מבנים את
הזהויות שלהם בקהיליות האקדמיות שלהם בשני בתי ספר לחינוך
בשתי אוניברסיטאות .

המטרה הייחודית של חלק זה הייתה לתת תיאור מבוסס-עדויות של
הדרך שבה מורי מורים אלה תופשים את זהויותיהם ולנתח מה ניתן
ללמוד מכך על הכשרת מורים ועל השיח והפרקטיקות המשתנים בה
בשני אתרים אלה .המסגרת המושגית למחקר מסתמכת על יצירה של זהויות
כ"מסג ) (amalgamמשתנה של ביוגרפיה אישית ,תרבות ,השפעות חברתיות
וערכים מוסדיים שעשויים להשתנות לפי תפקיד ונסיבות " (Day et al., 2006, p.
613).המסגרת גם רואה את מורי המורים כמורים מסדר שני המעורבים
בתהליכים של יצירה ויצירה מחדש של השיח על השדה (הוראה מסדר
הראשון) ,ועובדים בצמוד למורי בתי-ספר  (Murray, 2002).זהו מחקר איכותי
בעיקרו ,שהנתונים בו נאספו באמצעות ראיונות.

ממצאים
" )1פעם מורה בית ספר ... -המרואיינים חשו שזהותם הבסיסית היא זו של
מורה בית-ספר ,הגם שלמעשה חלקם היו מורים בעברם הרחוק ואף בסטאטוס
זמני .הייתה לזהות זו משמעות חזקה ביותר בעבודתם והיא היוותה מרכיב חיוני
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של הידע ההתנסותי והערכים שלהם .אימות של ממצאים אלה עם מחקרים
קודמים באותו עניין ) (Murray & Male,2005, Harrison & McKeon, 2008
הראה שהתופעה בולטת בקרב מורי מורים בשלבים המוקדמים של
עבודתם( 3 – 0שנים) .אולם ,תחושה דומה של זהות נשארה חשובה גם בקרב
בעלי הוותק הרב יותר ( 4שנים ומעלה) שהשתתפו במחקר .עדויות אלה
מצביעות על כך שכניסה להכשרת מורים מתניעה מערכת מורכבת
ומשתנה של בניית והבנייה של זהות .נראה שזהות זו היא בעלת משמעות
מתמשכת על הפרט ,ונמשכת גם לתוך הקריירה המתפתחת בהשכלה הגבוהה.
" )2אני רואה עצמי עכשיו כמורה-מורים – "מן הממצאים ניתן לראות
שהכשרת מורים הובנה ע"י המרואיינים כמרוכזת בעבודה עם סטודנטים לקראת
בניה של דור חדש של מורים טובים .לרבים מהמרואיינים בניית הזהויות כמורי
מורים והידע שלהם על הוראה בתוכניות הכשרה (פרקטיקה מסדר שני) היה
חלק נוסף באמינותם המקצועית ,כלומר בידע המובחן שלהם כמורי מורים,
ששורשיו ,בגלוי או בסמוי ,בזהותם המורית מן העבר.
" )3האם מחקר זה הוא מחקר ב'מם רבתי) )(Rאו ב'מם קטנה – "?'תפיסה
אחת של פעילות מחקרית ,שעלתה מדברי רוב המרואיינים היתה שבמחקר
))scholarshipהכוונה היא להעמקת ידע ולהרחבתו (=מחקר במם קטנה ) כחלק
מזהותם כמורי מורים .יש שקישרו מחקר לרפלקציה עצמית ולהתבוננות בעצמי
מתוך שאיפה לשיפור העבודה .תפיסה אחרת הייתה שפעילות מחקרית היא
יצירה של צורות חדשות של ידע על חינוך (=מחקר ב-מ גדולה) .במקרים
מועטים טענו המרואיינים שזהויותיהם הן של אנשי אקדמיה והדגישו את
הפעילות המחקרית במסגרת עבודת ההעשרה כהכרחית.

דיון
למרות מגבלותיו (היקף המדגם ,זהות המרואיינים ועוד) ,תורם המחקר לידע
הקיים בדבר הדרך בה מורי-מורים בונים את זהויותיהם ובדבר הקשר
בין מבנים אלה לבין העיסוק ,השיח והפרקטיקות הקיימות בהכשרה
בשני האתרים שנחקרו .נראה שבתהליך בניית זהות מתקיימים יחסים
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משתנים בין זהויות אישיות ארוכות-שנים לבין סטאטוס מקצועי משתנה
במוסדות האקדמיים על המידרגים הארגוניים שלהם .כתוצאה מכך פורשו
תפישות הזהות של מורי מורים במונחים של "מודל של חסר " (deficit model).
שכן הם נתפשו במקרה הטוב כסמי-אקדמיים(Murray,2002) .
ניתוח מעמיק יותר של ההקשר והממצאים במחקר זה עשוי להצביע על
פרשנות אפשרית אחרת .מורי המורים נדרשים לתפקד ולהוכיח את
אמינותם המקצועית בשני "שדות"  -ההכשרה ובית הספר .לרוב הם
עובדים במבנים של שותפות ,שהפכו להיות הגמוניים בשיח החינוכי באנגליה
כיום ,ועל פי רוב ,במערכת רגולטיבית וביורוקרטית למדי .שיח הגמוני פוגע
לעיתים ברגישות למורכבויות שבבסיס עבודת מורה-המורים בכך שהוא מוציא
ומסנן מן הדיון ומין השיח הנחות היסטוריות ,חברתיות ופוליטיות
 ((Popkewitz,1987.שותפות היא רעיון מורכב שכן בליבו קיימות "המורכבויות
והתחרותיות של ידע מקצועי "(Furlong et al., 2005).המחקר הנוכחי מצביע על
כך שדגמים של שותפות הקיימים כיום הופכים את תוכניות ההכשרה קשות
יותר לארגון .אחד הגורמים לכך היא העובדה שעל מורי המורים לשלב
בהשכלה הגבוהה התנהגויות ) (imperativeמקובלות שהן מתחום בית הספר.
לכן בניית זהות שמרכיב ההוראה בעבר בה חזק הוא הגיוני למדיי .ממצאי
המחקר חושפים את ההדהוד המתמשך של חשיבותו של הידע ההתנסותי
הרלוונטי הנוצר בבית הספר כשיקול בגיוס מורי מורים באנגליה.
הזהויות של רבים מהמורים במדגם עשויות להיות מוגדרות כממוקדות-בית ספר
והן עומדות בהתאמה לדרישות של עבודה בשותפויות לביצוע תוכניות הכשרה
נדרשות .עם זאת ניכרת גם שאיפה לקדם את הסטאטוס האקדמי שלהם.
במערכת קיימות דרישות לעיסוק במחקר פעיל ,דבר שמעמיד את מורי-
המורים ,על פי המשתתפים מחקר זה ,בפני ציפיות למעורבות שיטתית
במחקר ובעבודה עם חוקרים .
זהות

מורה-המורים

כחוקר,

מוזנת

מהפרקטיקה

ובסיסי

הידע

שהאוניברסיטאות רואות בהן סטנדרטים של עבודה מחקרית ואקדמית.
השיח המחקרי הזה אינו חי בשלום בדיסציפלינה כמו חינוך ,שהיא דיסציפלינה
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בעלת מסורת ארוכה של מעורבות של איש המעשה במחקרי פעולה קטני-
היקף ,שנתפשים לרוב ככלי לשיפור ולהתחדשות .בין הנחקרים נמצא מגוון של
זהויות והתנגדויות סביב הרעיון של מעורבות במחקר ובאקדמיה .מורי המורים
במחקר קטן-היקף זה נדרשו ,באופן אידיאלי ,להיות גם "אקדמאים"
המעורבים במחקר בתפישה של יצירת ידע וגם "אנשי מעשה"
המסוגלים להשתמש בידע הפרקטי שלהם בחתך של היבטים שונים של
עבודתם בהכשרה .זו האחרונה היא דרישה שאינה מוטלת בספק ,הראשונה –
עדיין נמצאת בדיון ובמחלוקת.

סיכום
המגמה הניכרת היום בממשל באנגליה היא להוציא את ההכשרה
ממוסדות ההכשרה ולהכניסה לכיתות ולהסב משאבים כך שיותר
אנשים יוכשרו להוראה בתוך בתי הספר .הדבר מדאיג שכן יש בכך משום
פגיעה במורכבות ההכשרה ,פגיעה בחשיבות של כושר התחרות של ידע
מקצועי ,חיסול פרקטיקות הנתמכות ע"י מחקר והתכחשות למקום של למידה
בהקשרים של השכלה גבוהה בד בבד עם הלמידה בבית הספר.
שינוי כזה לערוצים מבוססי-העסקה המבוסס לאמיתו של דבר על דגמי
שולייתיות מהמאה ה ,08-עשוי להאיץ רה-ארגון רדיקלי של ההכשרה
ובסיסיה המוסדיים בשיעור ניכר ביותר .מורי מורים יוותרו בשוליים ,עם
סימני שאלה לגבי החיים האקדמיים שלהם .תהליך כזה ייצור איום מוחשי
על המשמעות של הכשרת מורים כתת-קבוצה מובחנת של הוראה
מסדר שני בתוך ההשכלה הגבוהה ,שהיא קבוצה בעלת כשירויות ייחודיות
ובסיסי ידע מובחנים הניזונה ממחקר וחשיבה.
האתגר ארוך הטווח בשדה זה הוא לחשוב מחדש על צורות ומשמעויות
של מחקר בהכשרת מורים ,וליצור שפה חדשה למורי המורים בדיון על
מחקר והוראה בהכשרה (Loughran, 2006 ).
קליטת מורי מורים חדשים והתפתחות מקצועית מתמשכת למורי מורים
צריכות להיות חלק מהמשגה מחודשת זו .איזה סוג של מחקר ו/או למידה
115

מתאימים ושימושיים למורי מורים? מהן ההתנסויות של מורה המורים בתהליך
של כניסה לעיסוק מחקרי? אילו דפוסי עבודה ואילו סוגי קליטה יתמכו במורי
מורים חדשים? כיצד ניתן לאזן בין פעילות מחקרית הנדרשת ממורי מורים לבין
מחויבותם למתכשרים להוראה? האם הדרישות הדואליות של הכשרה "באדרת
של מעשיות מודגשת "( (Day, 1995ושל מחקר מחזקת את משמעות ההכשרה
כעיסוק "בלתי אפשרי?"
לדעת הכותב ניתן לדבר על שתי נקודות מוצא קטנות-היקף לתמיכה
בהתפתחות האקדמית של מורי מורים בעתיד:
 .7קליטה שיטתית של מורי מורים חדשים ,תוך דגש על כך שיהיו
מודעים לקבוצת העיסוק אליה הם מצטרפים ,הנגשה של המחקר הקיים
בתחום ,הבהרה של הקשר בין תוכניות ההכשרה לכלל התוכניות
בהשכלה הגבוהה ושל הקשרי מדיניות רלוונטיים ועידוד לעיסוק
בפעילות מחקרית;
 .5חיזוק ההבנה של חשיבות המחקר בעבודת מורי המורים שכבר
עובדים בפועל כחלק מדיונים מפורשים על התחרותיות של עבודה וידע
מקצועיים.
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אוסטרליה
זהויות
מורי מורים
אוסטרלית

וקריירות

מקריות

באקדמיה:

זווית

מעט תשומת לב מוקדשת למורי המורים המכשירים מורים להוראה.
לאור הדרישה הגדלה והולכת למורי-מורים באוסטרליה לאור פרישה של רבים,
ולנוכח שינויים פוליטיים ומוסדיים ,הגיע הזמן להבין יותר את מהותו של
העוסקים בתחום:
מי הם מורי –מורים? מדוע הם עוסקים בהכשרה? מהי הנתיבה
המקצועית שעברו? מהם היבטים מרכזיים של הידע והמעשה שלהם?
ובפני אילו נושאים קריטיים הם עומדים?
המאמר כולל דיווח על מחקר החוקר את הנתיבים להכשרת מורים ואת
מסלולי הנתיבה המקצועית של קבוצת מורי מורים העובדים בכמה
אוניברסיטאות באוסטרליה .החוקרים בחנו באמצעות ראיונות את הדרכים
בהן מורי המורים מדברים על האופי המקרי של מסלולים אלה ,על דעותיהם על
הוראה ומחקר ועל הדרכים המגוונות שבהן ידע התנסותי ומחקרי מוכר ותקף
לדעתם בתחום ההכשרה ובאקדמיה .המחקר מאיר שיקולים מרכזיים
בהכשרת הדור הבא של מורי מורים ובכניסתם למקצוע ,חונכות ותכנון
קריירה כדי לבנות ולתחזק כוח עבודה בר-קיימא והולם את הנדרש
במאה ה.20-
ההכרה בכך שבדומה לדרך בה איכות המורה משפיעה על הצלחה של
תלמידים ,איכות מורי המורים משפיעה על הכשרה מוצלחת של מורי
העתיד ,ובצורך בהתחדשות וברענון בקרב העוסקים בהכשרה מקדמת
את המחקר במורי המרים ובזהויותיהם המקצועיות .
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מתוך הממצאים עלו שתי תמות בולטות:
א )להיעשות

למורה-מורים:

הקריירה

ה"מקרית/אקראית

– "נראה

שהכניסה להכשרת מורים היא לרוב עניין של מקריות .מורי המורים במחקר
זה הגיעו לתחום מעבודתם כמורים בבתי ספר יסודיים או תיכוניים ,ללא
תואר שלישי.
חלקם גם הגיעו לתחום ללא ניסיון הוראתי קודם אבל עם דרגות
אקדמיות גבוהות ויכולות מחקריות .כל המשתתפים במחקר התייחסו
ל"מקריות" שבהגעתם לתחום ולהעדר הכשרה הממשית לעיסוק בו (Wilson,
2006, Murray, 2008 Zeichner, 2005 Korthagen et al., 2005, Murray & Male,
2005
ב )להיות מורה מורים :ידע מחקרי וידע התנסותי – חסרי הניסיון
ההוראתי גילו יותר הערכה למחקרים ,והאחרים – לידע ההתנסותי .רוב
הנחקרים טענו שהתנסויות בכיתה הן הבסיס שעליו כשירויות הוראה
וידע על תלמידים ,תכניות והקשרים חינוכיים של מורי מורים צריך
להיבנות .הנחקרים העלו את העדר החשיבות של התנסות באקדמיה ואת
הקיטוב בין ידע התנסותי לבין ידע עיוני/מחקרי.
מורי המורים הם קבוצה המתאפיינת בשונות רבה ,אך לב האתגר
העומד בפניהם הוא מיצובם בין האקדמיה לבין השדה (Kitchen, 2007).
רובם מתנסים במתח בנסותם לשרת את שני האדונים ,ומנסים לנהל לעצמם
מרחב מתגמל מקצועית ומקדם מתחינת הקריירה.
ראוי שמקצוע ההוראה והאקדמיה יבינו את תפקיד "מורה המורים"
בהקשר האקדמי כבעל תחום ידע ומחקר ייחודי גם כבסיס ידע מושכל
על הכשרה להוראה.
ניתן לטעון שהכשרת מורים הוא תחום של מומחיות ייחודית ללא
מומחים .רבים "מזדמנים" לעיסוק זה ,מן השדה או מן האקדמיה ,ללא
הכשרה שיטתית לעסוק בו .אם יש רצון לראות את המומחיות יש צורך
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בהתפתחות מקצועית יעילה ,האפשרית בשילוב בהקשר של לימודים
לתואר שלישי בפדגוגיות של הכשרה.
"למידה להיות מורה מורים חוקר דורשת הבנה של הפרקטיקה של שני
נושאים :הכשרת מורים והמחקר על הכשרת מורים .שתי הבנות אלה דורשות
חשיפה של העבודה ופתיחות לביקורת ...הצורך להימצא בדיאלקטיקה מתמדת
בין מחקר לבין ההוראה הוא פורה ,ומאתגר שליטה בשנים ,במיוחד כשמחקר
עוסק בעצם הפרקטיקה שבה עוסק החוקר כמורה "(Wilson, 2006, 316).
"אם הדור החדש של מורי המורים ייכנס לתפקיד עם ידע על הספרות
הקשורה להכשרה ועם הלכי נפש וכשירויות לחקור את עבודתם הדבר
יהי טוב עבור מתכשרים ומורים מתחלים ולטובת תלמידיהם "
(Zeichner,118).
כדי לחזק את מקצועם של מורי המורים ולהבטיח שהדור הבא של
העוסקים בכך יוכשר כהלכה ויצליח באקדמיה ,יש ללמוד מההתנסויות
וההזדמנויות המקצועיות והאתגרים המתוארים ע"י מורי המורים
במחקר זה .כדי לשבור את מעגל האקראיות של ההגעה לעיסוק
בהכשרת מורים ,ההתכשרות לכך צריכה להיות נתיב מקצוע שנעשה
מתוך בחירה ,ושהבוחרים בו מקבלים הכשרה טובה ,המתבססת על בסיס
ידע תיאורטי ומתקדמים בנתיבים ובמעברים ברורים ,ברי השגה ורלוונטיים.
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הולנד
זהויות
התפתחות הזהות המקצועית של שתי מורות-מורים
בהכשרת המורים
מבוא וסקירת ספרות
התפתחות הזהות המקצועית של מורים נחקרה לעומקה ע"י חוקרים רבים
בארצות שונות (למשל Lortie,1975, ,,1996, Loughran & Kelchtermans, 2006
 .)Goodson & Hargreavesעם זאת ,תשומת לב מועטה הוקדשה להתפתחות
הזהות המקצועית של מורי-מורים .אחת הסיבות יכולה להיות טשטוש
הגבולות בין העיסוק בהוראה לבין העיסוק בהכשרת מורים .ניתן לראות כי
בשלושה העשורים האחרונים מורים שהחלו לעסוק בהכשרה נדרשים
למלא מטלות שהן מעבר לנדרש ממורה כיתה ובית ספר.
המחקר שלפנינו הוא חלק מפרויקט מחקרי הבוחן את התפתחות הזהות
המקצועית של חמישה מורי מורים מדורות שונים .כל המורים היו מורי בית
ספר יסודי שהפכו למורים במוסדות הכשרה במסלולים לבית הספר היסודי.
מטרת המחקר לנתח את הזהות המקצועית האישית של כל נחקר ואת הזהות
הקבוצתית של מורי מורים כקבוצה מקצועית לאורך שנים.
מאמר זה מתמקד בהתפתחות הזהות המקצועית של שתי מורות – מורים
במעבר מהוראה בבית הספר להוראה בהכשרה בהקשר של שינויים
שהוכנסו לאחרונה בהכשרת מורים לבית הספר היסודי בהולנד.
התפתחות של זהות מקצועית של מורים ומורי מורים – הולנד וחוב'
( (Holland et al, 1998רואים זהות חברתית ותרבותית כנוצרת לאורך החיים ע"י
התנסויות אמיתיות וע"י שיח פנימי וחיצוני של האדם על התנסויות אלה .כל
אדם חי בכמה עולמות נפרדים במידה רבה ובהם :משפחה ,חברים ,בית ספר או
ארגון מקצועי אחר .עולמות אלה מאורגנים חברתית והולכים ונוצרים באופן
מתמיד .אין הבחנה בין זהות מקצועית ואישית ,אולם הזהויות הללו נבנות באורח
שונה

בעולמות

שונים.

לפי

וונגר

( (Wenger.1998הזהות

מתעצבת

באמצעות השתתפות ,מכוונת או בלתי-מכוונת ,בקהיליות מעשה שונות
 ,והיא גם מעצבת את ההשתתפות באותן קהיליות.
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כותבי המאמר משתמשים בטענה שזהות המורים מתעצבת "בתהליך
של

פרשנות

ופרשנות

חוזרת

של

ההתנסויות"

(

Beijaard,

 .)Verloop&Vermunt, 2000קלצ'טרמנס ( )Kelchtermans,1993מדבר
בהקשר זה על הבנת האני של המורה ועל "האני הפרופסיונלי" .אחד העולמות
המשפיע על התפתחות הזהות המקצועית של מורים ומורי-מורים הוא
עולם החינוך .גם אם האדם מתנגד לדעות או לערכים מסוימים עדיין יש להם
השפעה על עיצוב זהותו המקצועית .הכרת ההיסטוריה של החינוך והשפעותיה
על ההקשר החינוכי בו עובדים מורים חשובה להבנת זהותם.
הספרות העוסקת במורי-מורים עדיין מוגבלת .יש כמה מחקרים העוסקים
במעבר מהוראה בבית הספר להוראה בהכשרת מורים ובהבדלים ביניהן.
הבדל משמעותי אחד הוא בכך שמורי-מורים החליטו לעזוב את בית
הספר בשלב מסוים בקריירה שלהם ועברו לעבוד בהקשרים שונים של
השכלה גבוהה .מורי מורים חדשים אלה עשויים להיות מורים טובים אך
אינם בהכרח בעלי ידע ומיומנויות הנדרשים למכשירי-מורים טובים.
במובן זה מורי-מורים יכולים להיתפש כמומחים ההופכים למתחילים עם
כניסתם להכשרה( .)Duchram,1993, Murray,2005יש הרואים את עבודת המורה
כהוראה מסדר ראשון ואת ההכשרה כהוראה מסדר שני .בהוראה מן הסדר
השני מורי-המורים מכניסים את הסטודנטים לדרכי העבודה ולשיח של בית
הספר ושל ההכשרה ( .)Murray & Male,2005מורה –מורים מתחיל זקוק לכן
לא רק לידע ולמיומנויות חדשים ,הוא גם צריך להגדיר מחדש את זהותו
המקצועית .הכניסה להכשרה מציבה את מורי המורים החדשים בפני
ארבע בעיות בסיסיות:


התנגשות של רעיונות ואידיאלים;



העדר זמן;



העדר משאבים;



מורכבות העבודה(.) Swennen et al, 2008

יש גם כאלה החווים תחושות של בידוד בעבודה( ,)Zeichner, 2005תחושות
שעומס העבודה רב ,ומורכבות חברתית הנגרמת מהקונטקסט המורכב
ומהמספר הרב של מעורבים ( (Stakeholdersבתהליך (למשל,סטודנטים ,מורים
מאמנים ,תלמידים ,עמיתים ועוד).
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שיטת המחקר
במחקר השתתפו שתי מורות מורים.
המחקר הוא מחקר נרטיבי-ביוגרפי ( .) Kelchtermans,7663,Craig, 2007סיפורי
מורי -המורים שבמחקר הם ביוגרפיות שבהן הביוגרף מציב את חייו
האישיים של הנחקר שלו בהקשר של הזמן שבו הוא חי .בהתבסס על
העקרונות של מחקר מסוג זה נבנו ביוגרפיות של מורי מורים כדי להבין
את הדרך שבה הזהות האישית המקצועית הדינאמית שלהם התפתחה
בהקשר היסטורי וחינוכי.
כל משתתפת רואיינה והטקסטים של הראיונות היוו בסיס לבניית הביוגרפיות
המקצועיות שלהן.
הביוגרפיות הללו עוגנו בהקשר של הכשרת מורים באמצעות מחקר היסטורי
שאיפשר לבנות הקשר זה .החשיבות של התנסויות מקצועיות ואישיות
לבנייה של זהויות מקצועיות הובילה את החוקרים לשוחח עם הנחקרות
סביב שתי תמות אלה .הראיונות נבנו על-פי השלבים הכלליים המאפיינים
התפתות של מורי מורים חדשים :התכשרות להוראה ,הפיכה למורה-מורים,
התפתחות מתמשכת כמורה-מורים.
בעמ'  780 – 774מוצגים הממצאים וסיפורי שתי הנחקרות בפירוט וכן
התפתחויות עכשוויות בהכשרה לבית הספר היסודי בהולנד כדי ליצור את
ההקשר הרלוונטי.

פיתוח זהות מקצועית כמורה מורים? -סיכום ושאלות למחקר
נוסף
אחת מהשאלות המרכזיות במאמר היא:
כיצד התפתחו שתי הנחקרות במעבר מהיותן מורות בבית הספר להיותן
מורות-מורים בקונטקסט של שינויים בהוראה בבית הספר היסודי
שהוכנסו בהולנד .מתוך שני המקרים המובאים במאמר (עם הסתייגות
שההישענות על שני מקרים בלבד מחלישה את תקפות המסקנות) ניתן לומר
שהתהוות הזהות המקצועית של שתי הנחקרות כמורות ואף כמורות-
מורים משוקעת בחלקה בחייהן הפרטיים ובקריירות של הוריהן בתחום
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החינוך .הבחירה בעיסוק הייתה בחלקה מתוך התלהבות מהנושא ובחלק מתוך
גישה פרגמאטית.
סיפוריהן מלמדים שמוסדות ההכשרה לא תמכו בהתפתחות זהויותיהן
המקצועיות כמורות-מורים .כלומר ,אין תהליך קליטה פורמלי למקצוע
במהלך השנים הראשונות ומכאן התחושות של קושי ובדידות ( Swennen
 .),Cooper & Shagrir,2008ראוי שתהייה תוכנית כזאת או אחרת כדי לסייע
בבניית הזהויות המקצועיות של מורי מורים חדשים וכדי לסייע לאנשים
להכיר

את

התפקידים

והמטלות

הרבים

העומדים

בפניהם.

גם

ההתפתחות המקצועית המתמשכת תוארה כמבוססת בעיקר על
אמביציות ויוזמה אישית ,עם הבלחות של סיוע מוסדי .אך תפקיד מוסדות
הכשרה לרוב מוגבל ואפילו סמוי.
ראוי לחקור כיצד מוסדות הכשרה יכולים לתמוך בכניסת מורי מורים
חדשים למקצוע ובהתפתחות המקצועית המתמשכת שלהם.
הכשרת המורים השתנתה ב 05-השנים האחרונות ועמה תפקיד מכשירי
המורים .ממורים המלמדים ידע תוכן פדגוגי ומדריכים סטודנטים
בהתנסות המעשית ,הם הופכים למורים בעל מטלות ותפקידים רבים
יותר.
מן המחקר ניתן לראות כיצד ההתפתחות של הכשרת המורים כפרופסיה
משתקפת בדרך ייחודית בזהויות המקצועיות המשתנות של הנחקרות :בהערכה
העצמית שלהן כמורות-מורים ,במה שמניע אותן בעבודה ,בדרך בה הן תופשות
את תפקידיהן במוסדות ההכשרה ובראיית העתיד המקצועי שלהן.
במהלך העבודה היומיומית פיתחו המורות ידע וכשירויות החיוניים
למכשירי-מורים ובכך עצבו את זהויותיהן המקצועיות .לאחר מכן
העמיקו את מעורבותן בהתפתחות המקצועית של מוסדות ההכשרה
עצמן ואף יצאו אל מחוץ להם והשתלבו ברשתות של מורי מורים ועבודה
עם עמיתים ממוסדות אחרים .כיום הן משתתפות בקהילייה של ידע ונהנות
ממעורבות במחקר ממוקד-שדה .מעניין לחקור אם וכיצד המעורבות של
מורי-מורים ב"קהיליות של ידע" ובמחקר משפיעה על הזהות שלהם
כמורי-מורים.
115

שתי המשתתפות רואות עצמן כבעלות אחריות רחבה להכשרת
 אחת תופשת את. הן פועלות ומדברות כמורות מורים,הסטודנטים שלהן
ההכשרה כ"הוראה על הוראה" ואת התפקיד כצורך "ללמד כפי שאתה מטיף
 האחרת תופשת את.)Lunenberg et al,2007,Swennen et al,2004( "לעשות
 ומדגישה את חשיבות הרפלקציה על מאפייני,ההכשרה כהוראה מסדר שני
 שאלה מעניינת למחקר נוסף.מורים-הפרופסיה ועל זהותה המקצועית כמורת
מורים מאפשרת-היא האם וכיצד הפרופסיונליזציה המתגברת של מורי
המורים הבודד לפתח זהויות הפועלות כ"כלים" להתפתחות-למורה
.מקצועית נוספת
 שאלה נוספת.שני סיפורי המקרים שהובאו במאמר התמקדו במורות–מורים
למחקר היא באיזו מידה מהלך הקריירה שלהן טיפוסי למורי מורים בני
 והאם ייתכן שיש גורם מגדרי בהתפתחות הזהויות המקצועיות,דורן
.שלהן
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בינלאומי
זהויות
מיהו מורה המורים? ביטוי זהות מורה המורים
באמצעות פיתוח תלקיט אלקטרוני
המחקר בוחן כיצד משתתפים בצוות שעבד על ביצוע סטנדרטים למורי
מורים ביטאו את זהויותיהם באמצעות יצירה של תלקיטים אלקטרוניים
מבוססי סטנדרטים 74 .מורי מורים השתתפו בפעילות במשך שנה .מקורות
הנתונים כללו את התלקיטים האלקטרוניים ,ראיונות בקבוצות מיקוד ורפלקציות
אישיות .הממצאים מצביעים על חמש פנים של זהות מורה המורים :מורה ,חוקר
ולמדן של הוראה ,משתף פעולה ,לומד ומנהיג .פן ההוראה נמצא כמרכזי
בתפישת הזהות .תחומי אחריות אישיים ורמות של ניסיון השפיעו על הדרך בה
בטאו הנחקרים את הפנים האחרות של זהותם.

חמש הפנים של זהותו של מורה המורים על פי הנחקרים
מורה המורים כמורה  -בהקשר זה עולים מרכיבים כמו מורים רפלקטיביים,
רפלקציה על המעשה ,דיונים בדרכים לשנוי קורסים ,התווית מטרות מקצועיות,
שיתוף בהערכות סטודנטים וטיפוח חשיבה רפלקטיבית בקרב סטודנטים.
מעדויות המשתתפים עלו גם התייחסויות לדיגום של הוראה יעילה ,רפלקציה
והערכה .המשתתפים גם הדגימו באמצעות של עבודות סטודנטים ,רפלקציות
מקצועיות כתובות ,דיונים מקוונים וסילבוסים של קורסים כיצד הם יישמו
אסטרטגיות הוראה מגוונות ומחדשות 8 .מהמשתתפים הציגו התנסויות תכופות
בתוך בתי ספר ובהן הדרכה פדגוגית ,עבודה עם מורים ,בניית תכנית
טיוטוריאלית ומעורבות בפיתוח מקצועי של בית הספר.
מורה המורים כמומחה וכלמדן ( )scholarשל הוראה – ייחוס שיפור
בהוראה לפעילויות למידה ומחקר ,לעבודה עם מורים במחקרי פעולה בכיתות,
לשכלול ושיפור תכני הקורסים .רוב המשתתפים היו מעורבים במחקר דרך
מענקי מחקר ( ,)3כתיבת תזות אישיות ( )2ופרסום (.)3
מורה המורים כמשתף פעולה עם אחרים – כל המשתתפים בטאו פן זה של
זהותם באמצעות דיון בעבודתם הקולבורטיבית .רובם הצביע על כך שיזמו
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שיתופי פעולה ומיעוטם -נענו ליוזמות אחרים .בשיעור נמוך יותר המשתתפים
שיתפו פעולה עם הקהילה ( )5ובהוראת קורסים ( .)4שבעה מהמשתתפים
שיתפו פעולה בפרזנטציות ,בפרסומים ובמחקר ו 73-עשו זאת בתוך מוסדותיהם,
באיגודים של מורי מורים ועם ארגונים אחרים הקשורים להכשרה.
מורה המורים כלומד – רוב הנחקרים התייחסו למעורבות בפעילויות של
צמיחה מקצועית בהקשרים שונים כמו :כנסים ,סדנאות ,שימוש בטכנולוגיה
ללמידה .מחצית התייחסו למחקר כבסיס לקבלת החלטות מעשיות.
מורה המורים כמנהיג – מורי מורים אלה התגלו כמנהיגים באמצעות
השפעתם על תוכניות ועל אנשי מקצוע ע"י מתן פרסום לעבודתם המקצועית.
הם השפיעו על המקצוע באמצעות ההערכות של תוכניותיהם ושל אחרים
והתייחסו בעיקר למנהיגות בשינוי תוכניות ובהתפתחות מקצועית .המשתתפים
נטלו חלק בקביעת מדיניות תוך השתתפות בפורומים מובילים במוסדותיהם.

דיון
הפנים השונות של תפקיד מורה המורים משולבות זו בזו .הן בתיאוריה והן
במעשה מתקיימים ביניהן קשרי גומלין בדרכים מורכבות וחשובות והן ממקדות
את תשומת לבנו להיבטים שונים של הדרך בה נוצרות זהויות ומשתמרות ( Gee,
 .)2000-2001יצירת זהות הוא תהליך דינמי ( )Bullough, 2005ומחקר זה מדגים
נקודה זו באמצעות ממצאים המראים שלגבי  74מורי המורים שהשתתפו במחקר
בשלבים שונים של הקריירה המקצועית שלהם ,הפן המרכזי בתפישתם היה זה
של מורה המורים כמורה.
לגבי הפנים האחרות שנמצאו  -רמות שונות של ניסיון ואחריות השפיעו על
הדרך בה הן קיבלו את ביטוין אצל המשתתפים במחקר .הדבר מראה שלמורי
מורים יש זהויות שונות ,כשכל זהות תלויה בקהל ובהקשר שבהם הם פועלים
( .)Bullough, 2005חשיבות ממצא זה טמונה בכך ששימוש בסטנדרטים כדי
לבחון את איכותו של מורה מורים מחייב התייחסות לפנים שונות אלה ( Smith,
 .)2003יש בכך גם כדי להוות מסגרת התייחסות למורי מורים בתהליך
התפתחותם המקצועית.
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ארה"ב-הולנד
זהויות
טווית שרשרת הזהב :מאמץ לברר את זהותנו כמורי-
מורים
מבוא
כותבי המאמר מנסים לברר שאלות מרכזיות בדבר זהותם של מורי
מורים ,תוך השוואה בין המצב הקיים בארה"ב לבין  -הולנד בנושאים
אלה .ציטוט מדבריהם ממחיש את הדילמות הקיימות:
לוננברג " :אני מזדהה כמורה מורים ולא כמורה או כפרופסור .לפעמים אני
מזדהה כחוקר...אני עושה זאת מפני שאנשים בהולנד לא תמיד מצפים שמורי
מורים יהיו גם חוקרים .בנוסף אני רואה את תפקיד מורה המורים כמי שמכין
מורים לעתיד על בסיס התנסויות ,תיאוריה ,רפלקציה כמי שחושב ביקורתית על
עשייתו".
המילטון" :אני חושבת שזהותי כמורת –מורים היא הקשרית .לפעמים אני מורה
לפעמים אני מורת מורים ,לפעמים אני חוקרת ולפעמים אני פרופסור .הדבר
תלוי בפורום שבו אני נמצאת ובמה שאני מבקשת להשיג .זוהי בעיה ,לדעתי,
בזהות של מורי מורים ,לפחות בארה"ב .יש שאני מרגישה שמפחיתים
בערכי כשאני מזדהה כמורת-מורים בעוד שכפרופסור או כחוקרת
מעריכים אותי יותר .יש טעות באקדמיה וחושבים שלמורי מורים יש פחות ידע
או שהם פחות אינטליגנטיים או פחות משהו אחר ולכן מפחיתים בערך עבודתם.
במבט אל מעבר לעניינים ההקשריים ,אני רואה שהמחויבות שלי כמורת מורים
היא להכשיר את המורים הטובים ביותר שאפשר כדי שיוכלו ללמד את כל
הלומדים .מורה אני מתארת כחושב ,כיצירתי וכאדם המבין מהו תהליך מחקרי;
מורה מורים אני מתארת כמי שמלמד מתוך חשיבה ויצירתיות וגם מעורב
במחקר".
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הציטוטים מדברי הכותבים מראים את המורכבות שבגיבוש או עיצוב
הזהות המקצועית של מורי מורים .הספרות המחקרית מצביעה על כמה
סיבות למורכבות זו ,ובהן:


זהו מקצוע שאינו מוגדר כהלכה ואינו מוכר כעומד בפני עצמו
(;),Gee, 2000-2001, Bullough,2005Duchram, 1993



צורות ההעסקה בו מאופיינות בעבודה זמנית או חלקית ,בעבודה
כמילוי חובות של לימודים לתואר שלישי וכדו' (;)Cochran-Smith,2003



אין הכשרה פורמלית לעסוק בו (;(Buchberger et al., 2000



יש רק מעט מצבים שבהם מורי מורים מגדירים עצמם באופן
מובהק כמורים או – כחוקרים ,לרוב הגבולות מטושטשים (Cochran-
.)Smith and Lytle, 2004

לאור הגבולות הטשטוש הזה בין ניתוח לבין פעולה ,בין חקר לבין התנסות ,בין
תיאוריה לבין מעשה ולאור ההבנה שהקשר ההכשרה מעצב ומתעצב על ידי
מורי המורים בחרו כותבי המאמר להתמודד עם שאלת הכשרה המורים
כפרופסיה תוך דיון בשני נושאים:


הקשר בין היסטוריה אישית לבין ידע פרקטי;



מורי מורים כמפתחים וכצרכנים של ידע.

לדעתם ,שני נושאים אלה מרכזיים בהמשך פיתוח המקצוע והזהות המקצועית.
היסטוריה אישית חשובה להתפתחות האישית של מורי המורים
ולהתפתחות הסטודנטים שלהם ,וידע אקדמי ותובנות מסייעים להם
להימנע מהצורך "להמציא מחדש את הגלגל".
א .הקשר בין היסטוריה אישית לבין ידע פרקטי – פרק זה במאמר בודק
קשרים בין האישי והפרקטי ודן ברלוונטיות של שני אלה לפיתוח הזהות
המקצועית של מורי מורים .הטענה היא שההיסטוריה האישית של מורה
המורים והתיאוריה המעשית או חכמת המעשה שהוא מפתח אינם
ניתנים להפרדה .בהיסטוריה אישית הכוונה היא בין היתר להתפתחות האופי
ולהתנסויות ,ולהזדמנויות והמגבלות שמוסדות ואחרים מצבים בפניהם ( Gee,
.)2000-2001למרות שההשפעה של היסטוריה אישית על פעולה מקצועית
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מצוייה בכל מקצוע ,הרי שאי-הבהירות של מקצוע הכשרת המורים
והעובדה שאין נתיבות מקצועיות ברורות להתפתחות מקצועית בתחום
זה הופכים את הקשר הזה למשמעותי יותר ( Bullough,2005, Guilford et
.)al., 1998
ב .מורי מורים כמפתחים וכצרכנים של ידע – שני הכותבים סוברים
שצרכנות ויצירה של ידע על הוראה והכשרה מתקשרים ישירות לעבודה
עם סטודנטים להוראה ולהדרכתם להפוך לצרכנים של ידע אקדמי.
הכותבים מנסים לבחון את ההנחה שמורי מורים הם צרכנים של ידע אקדמי
בלבד .בפרק הם דנים בהיבטים של יצירת ידע לאור הגישות המחקריות שצמחו
בעשור האחרון המרחיבות את ההבנות הקיימות בדבר יצירת ידע .למשל,
הטענה שלעומת ההנחה הקיימת שבין הוראה לבין מחקר קיימת דיכוטומיה הרי
שבשדה ההוראה והכשרת המורים מתקיים קשר ויחסי הדדיות בין המחקר
וההוראה ( .)Cole & Knowless, 2004פיתוח מקצוע ההכשרה מחייב את מורי
המורים להיות צרכנים ויוצרים של ידע ולתת פרסום לעבודתם כדי לחזק
את עצמם ואת מקצועם .אחד הכיוונים החשובים בהקשר זה הוא
העיסוק במחקר-עצמי ) )Loughran et al., 2004שמהווה דרך מבטיחה
לבניית ידע לטובת הכשרת המורים .הכותבים מתארים את המצב הקיים
בתחום יצירת הידע על ידי מכשירי מורים ומציעים דרכים פעולה בכיוון זה.

סיכום
מקצוע הכשרת המורים הוא אכן רב-נדבכים ורב-זוויות ראייה .העמימות הקיימת
בדבר מהותו אינה צריכה להיתפש כבעיה שיש לפותרה אלא כאתגר
להתמודדות .העיסוק בהכשרה משתנה על פי מאפיינים מקומיים ולאומיים; אנו
יודעים שכמורי מורים ,ההיסטוריה האישית שלנו מעצבת את סגנונו
האישי ואת התיאוריה המעשית של כל אחד; אנו יודעים שתפקידנו
להציע תובנות וידע למורים חדשים ,ואנו גם יודעים שדיגום ורפלקציה
הם כלים בעלי עוצמה המאפשרים לעשות זאת.
מחקר ופיתוח ידע אקדמי הם חלק מתפישת התפקיד והזהות המקצועית.
בידי מורי המורים קיימים החרוזים ,האתגר הוא במעשה האריגה של חרוזים
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מורים פירושו לראות תיאוריה- להיות מורה.אלה לכלל שרשרת של זהב
ומעשה כשני היבטים המתקיימים זה בצד זה לקראת פיתוח וחיזוק
.המקצוע וכדי לא לחיות בתחושה של פיצול אישיות
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בינלאומי
התפתחות מקצועית
הלבנים והמלט של הבסיס לפיתוח מקצועי :חקר-ספר
במסגרת מחקר-עצמי של קהילייה מקצועית לומדת

המאמר בוחן את ההתנסות של שבעה מורי-מורים שנפגשו בפגישות
חודשיות לאורך שנה אקדמית כדי לעסוק במחקר-עצמי שיתופי שהתמקד
בחקר טקסט שעוסק בהכשרת מורים של לוקהרן (Loughran, 2006).
באמצעות דיון רפלקטיבי שהתמקד בקישור הטקסט לפרקטיקות של
מורי המורים עצמם ,הם קדמו את הבנת עצמם ,הבנת איש את זולתו,
הבנת

הסטודנטים

והבנת

תוכנית

ההכשרה .

המחקר-העצמי המוצג במאמר בוצע במסגרת העיונית של קונסטרוקטיביזם
חברתי ,המאופיין בקיום של כמה אמיתות ולא באמת אוניברסלית אחת
(Schwandt, 2000).הכותבים החוקרים חלקו ביניהם הבנה שהידע והאמונות
שלהם שונים ומובנים חברתית )(Pajares, 1992ורצון להיות מעורבים במחקר
ביקורתי על דרכי ההכשרה בהן הם נוקטים.
המאמר מביא תיאור וניתוח באמצעות שתי מסגרות שבכל אחת מהן
היה קישור של הנעשה והנדון לטקסט הנ"ל:
(א) פירוט המעורבות של המשתתפים בשיחות אותנטיות על המתחים
של מורי מורים ,תיעוד המשא והמתן שלהם אודות מתחים אלה ולמידה על
הכשרת מורים באמצעות מחקר-עצמי שיתופי .הממצאים מראים כיצד החוקרים
פיתחו הבנות משותפות על ששה מתחים וקידמו שיתוף פעולה (Berry, 2007).
בקישור הטקסט הנלמד להתנסויותיהם ,הם חשפו/פרשו אפיזודות שהדגימו את
המורכבויות של הצגת ההוראה כעיסוק שיש בו אי-ודאות ושל חשיפת הפגיעות
שלהם ,זאת תוך קידום וחיזוק האמון של המועמדים להוראה בהם .במאמר
מובאות דוגמאות מתוך הדיונים למורכבויות של ההתמודדות העצמית של
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הכותבים-החוקרים עם המתחים :בין ודאות לבין אי-ודאות ,בין ביטחון לבין
אתגר/קושי ובין תכנון לבין גמישות ופתיחות למצבי הוראה(Berry, 2007).
)ב) בעוד הטקסט הנ"ל סיפק לבנים לבנייה ביקורתית וברור המתחים
המקצועיים ,תהליכי השיתופיות הקבוצתית סיפקו את המלט שהיה חשוב
אף הוא לבנית הבסיס לתמיכה בחקר שננקט כאן .הכותבים קישרו את
ההתנסויות  /האינטראקציות שלהם ל 70-מאפייני הלמידה של קהילייה לומדת
יעילה כפי שתוארו ע"י קלאוסן ואחרים ) (Clausen et al., 2009והם מביאים
במאמר את המאפיינים הללו ובצידם קטעים מדיוניהם .המאפיינים שבצידם
קטעי דיון מנותחים הם )7( :הקהילייה מונעת ע"י מטרה משותפת; ( )5בקהילייה
מתקיימת הבנה מובנית של מציאות ולמידה ;( )3יש חלוקת כוח לא-פורמלית
בין השותפים בקהילייה;()4המבנה הארגוני מאפשר היווצרות גמישות בגבולות
הדיון; ( )2באמצעות איזון בין תמיכה ולחץ ,מנהיגים פורמליים מראים מחויבות
ארוכת –טווח; ()4מתקיים ערוץ של תקשורת פתוחה; ( )7יש זיכרון קבוצתי
/זיכרון משותף; ( )8למידה תוך כדי עבודה )(in-serviceהופכת ללמידה
למתמשכת ופנימית; ()6מורים מתחילים לחשוב במונחים קולגיאליים; ()70
מתקיימת תרבות של אמון וכבוד בין השותפים.
מה נלמד ? -הכותבים-חוקרים מפרטים כיצד הם נעו אל מעבר לספר שבחרו
ללמוד ולנתח אל הצרכים ההקשריים שלהם וכיצד בנו יחד אפשרויות לעתיד.
למשל :בחינה של זוויות ראיה חלופיות  (Risko et al., 2005),והעשרת
ההתנסויות ,הבנת החשיבות של מנהיגים פורמליים הצומחים בתוך הקהילייה
ומחויבותם לתהליך השיתופי ,חשיבות תיעוד הערך של הידע הנצבר לאורך
מחקרים-עצמיים שונים ) (Zeichner, 2007שנלמדה מתוך אינטראקציות בקבוצה
ועיון בספרות הרלוונטית ,שינוי פרקטיקות בעבודה עם מתכשרים להוראה
(למשל ,שילוב חקר מקרים ,חקר זוויות הראייה של תלמידים ,ניתוח הרציונל של
תוכנית ההכשרה עם הסטודנטים) ושינוי השיח עם אחרים.
השתמעויות  -המאמר מציג גם השתמעויות של שיקולים לבניית פעילות כזאת
ובהן למשל:
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(Kitchen et al., 2008),•מחקר עצמי הוא כלי חשוב לפיתוח הסגל
,עצמי יפתחו עקרונות אתיים שיתייחסו לבעלות-•רצוי שקבוצות של מחקר
,( ולזכויות של כל בעלי תפקיד דואלי של חוקר ומשתתףauthorship) לכתיבה
•כדאי להקדים למחקר עצמי המבוסס על ניתוח טקסט סקירה של המטרות
. ועוד,והתהליכים של פרדיגמה מחקרית זו
חלק מהכותבים מתכוונים להמשיך בפעילות למידה זו תוך ניתוח והתייחסות
( ותוך יישוםRussell & Loughran, 2007) לטקסט חדש של ראסל ולוקהרן
 לתפישתם נדרשות הבנות רחבות.ההשתמעויות שעלו מההתנסות המתוארת
 ההתנסות שלהם.מורים כדי לקדם את התחום-של הצמיחה המקצועית של מורי
במחקר העצמי השיתופי עשויה להוות כלי להעמקת הבנות כאלה ולקידום
.ושיפור איכות ההכשרה
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בינלאומי
התפתחות מקצועית
מורי מורים :זהויותיהם ,תת-זהויות והשתמעויות
להתפתחות מקצועית
ההכרה בתפקיד ההכשרה ככלי חשוב לחינוכם של מורי העתיד הולכת
ומתחזקת  ,ועמה גדל גוף הידע העוסק במורי המורים .אולם ,רק מעט ידוע
עדיין מבחינה מחקרית על משמעות ומהות ההתפתחות המקצועית של
מורי מורים (למשל.)Smith,2003,Murray & Male,2005, Loughran,2006 ,
ראוי להגדיר את זהותם המקצועית של מורי המורים לפני ששוקלים את
דרכי ההתפתחות המקצועית שלהם (.)Cochran-Smith,2003
ניתן לאתר בזהות המקצועית של מורי מורים כמה תתי-זהויות ( Klecka et al.,
 .),Beijaard et al., 2004, 2008המאמר מציג זאת באמצעות ניתוח של הספרות
העוסקת בתחום זה .ניתן לומר שתפישת ההכשרה הולכת ומשתנה מהמודל
המסורתי לכיוון של הבחנה בין 'הכשרת מורים ראשונית' לבין 'התפתחות
מקצועית מתמשכת' המאופיינת בדגמים בית-ספריים של חונכות ואימון,
בלמידה מקצועית בקהיליות לומדים ובתמיכת עמיתים .לאור זאת ראוי
להרחיב את התפישה וההגדרה של המושג "מורה-מורים" למורי בית
ספר ( ) school-based teacher educatorsהמעורבים ,רשמית או בלתי-
רשמית ,בהתפתחות המקצועית של עמיתים אחרים .בידיהם מצוי
התפקיד הקשה של הוראה מסדר ראשון (Van ( )first-order setting
.)Velzen & Volman,2009
רוב המחקרים עוסקים במורי מורים מן הסוג הנ"ל ורק מיעוטו עוסק באנשי
אקדמיה שהפכו להיות מורי מורים .עם זאת מחקרים אחדים ( & Kosnik
 )Beck,2008, Wilson, 2006, Zeichner,2005שופכים אור מסוים גם על
קבוצה זו הפועלת במסגרת היותר פורמלית ואקדמית ,בעיקר של לימודי
דוקטורט וגם היא נכללת בניתוח שלהלן.
במאמר

זה,

נתפשת הכשרת

מורים -

כתהליך

המתחיל

בהכשרת

הראשונית ונמשך עד פעילויות ההתפתחות המקצועית שלאחר סיומה.
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ההקשרים התרבותיים והפוליטיים של כל מדינה באים לידי ביטוי
בהתפתחות המקצועית של מורי המורים ,ומשפיעים גם על תת-הזהויות
שלהם ,יחד עם קיומם של מכנים המשותפים למורי מורים באשר הם.
המושג זהות
)Essen,2008

מקצועית במאמר
מבוסס

על

זה

התפיסה

(ר'

גם

שזהות

&Van
נבנית

Swennen,Volman
בצורה

חברתית

ומתבטאת בתהליכים ובמסורות שבהם אנו נוטלים חלק Holland et al.,
).)1998
לדעת

הכותבים

התפתחות

מקצועית

משמעותה

זהות

מקצועית

המתפתחת ,בקרב מורי מורים כמו בקרב אחרים ,מתוך מעורבות
בקהיליות המעשה להן הם משתייכים.
מורה המורים מתפתח בעיקר תוך כדי עבודה ואינטראקציות עם
סטודנטים ,עם עמיתים ועם אחרים .היא גם עשויה להתרחש במסגרות יותר
רשמיות המיוחדות למורי מורים מתחילים.
ביז'רד ואחרים ( )Beijaard et al., 2004מסיקים כי אף שאין הגדרה ברורה,
אחידה או אופרציונלית של זהות ,ניתן להבחין בה בארבעה מאפיינים:
)7

זהות מקצועית היא תהליך מתמשך של פרשנות של התנסויות .פיתוחה
הוא מתן תשובות לשאלות כמו "מי אני עכשיו?" וגם " -מי ארצה להיות
בעתיד?",

)5

זהות מקצועית מתייחסת גם לאדם וגם להקשר בו הוא פועל;

)3

זהות מקצועית מבוססת על תת-זהויות שיש ביניהן הרמוניה .הרעיון של
תת-זהויות מתייחס להקשרים השונים וליחסים השונים שמורה חי בהם.

)4

תהליכי ההתפתחות המקצועית ופיתוח הזהות המקצועית מחייבים
מעורבות ופעילות של המורים.
מורי מורים מבנים את זהותם המקצועית המבוססת על תת-הזהויות
הצצות בהקשרים החינוכיים שבהם הם עובדים .הבחירה בתת-זהות זו
או אחרת עשויה להיות מושפעת מהעדפות אישיות כמו גם מאפייני
ההקשר.
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המחקר
שאלת המחקר המרכזית הייתה :אלו תת-זהויות של מורי מורים עולות
מניתוח הספרות המחקרית העוסקת במורי מורים ומהן ההשלכות של
תת-זהויות אלה על ההתפתחות המקצועית שלהם?
נותחו  25מאמרים שהתפרסמו החל משנת  2111בכתבי-עת אקדמיים.
נבחרו מאמרים שהתמקדו במורי מורים בלבד .נעשה מאמץ למצוא דפוסים
משותפים למרות שהמאמרים שונים בתכניהם ,במתודולוגיות שבהן נעשה
שימוש ובהקשריהם הלאומיים (ר' פירוט בעמ'  734במאמר).

ממצאים  -הניתוח העלה ארבע תת-זהויות של מורי מורים:
א)מורי-מורים כמורי בית-ספר – רוב מורי-המורים עבדו כמורים בבית-
ספר לפני שפנו להכשרה ,וככאלה הם מביאים זהות של מורים .זהו הפן
( ) facetהבולט ביותר של הזהות העולה מהניתוח ( Klecka et al.,
 .) Dinkelman et al., 2006,2008מורי-מורים מוקירים תת-זהות זו שכן היא
מקנה להם ביטחון בבואם ללמד סטודנטים ()Murray & Male, 2005
ומחזקת את אמינותם בעיני סטודנטים ,מורים מאמנים ואחרים במערכת
( .)Harrison & McKeon, 2008תת-זהות זו היא חלק מהעבר המקצועי של
מורי-המורים ,כשתהליך הכניסה להכשרה נחווה כמעבר() transitionמשמעותי
(.)Swennen et al., 2008b
ב)מורי מורים כמורים בהשכלה הגבוהה – מורי-מורים ,בעיקר במוסדות
ההכשרה שהם חלק מאוניברסיטאות או אוניברסיטאות בעצמם ,מזוהים כחלק
מקהיליית המורים בהשכלה הגבוהה .אך לא לכולם יש תחושה של תת-זהות זו.
על מורי-מורים שבאו מבית-הספר לפתח ידע וכשרים ייחודיים כדי
לעבוד עם סטודנטים מבוגרים ,להשתמש בפדגוגיות הוראה ובשיטות
הערכה שונות ולתפקד בהקשרים ארגוניים שונים ולרוב רחבים יותר
( .)Murray, 2008מורי-מורים חדשים זקוקים להכשרה פורמאלית ,אך כיום היא
בעיקרה בלתי פורמלית ,ומתבצעת בסדנאות במקום העבודה ובהדרכה מסוימת
של חברי סגל בכירים .ייתכן שהדבר נובע מחוסר זמן ,מחוסר מודעות
למשמעות התפקיד ואולי אף מהאופי האינדבידואליסטי של התרבות השוררת
בהשכלה הגבוהה.
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ג)מורי-מורים כחוקרים – רוב החוקרים רואים בתת-זהות זו מרכיב מרכזי
בהתפתחות המקצועית של מורי-מורים ובשיפור הוראתם ( Murray et al.,
 .)2009bעל פי לרוב ,מורי-מורים ,העובדים במסגרת אוניברסיטאות ,מחויבים,
חוזית ומקצועית ,לחקור ולפרסם .עד כה הרוב הגדול אינו עומד בדרישות אלה,
ולעיתים המחקר נמצא במקום נמוך בסדר העדיפויות המקצועי שלו ( Berry,
 .)2007אם כי ,בשנים האחרונות ,גם תהליך זה הולך ומשתנה ומורי-מורים
מעורבים יותר במחקר על עבודתם במטרה לשפרה ,לרוב בשיטות של מחקרי
פעולה ומחקרים עצמיים .יש לציין את הביקורת הקיימת בטענה של חד-צדדיות
מתודולוגית זו (.)Wilson, 2006
ד)מורי-מורים כמורים של מורים (מורים מסדר שני)– סקירת העבודות
בתחום זה מעלה כי תת-זהות זו מתייחסת לעבודה ,למטלות ולתפקידים
במסגרת ההכשרה וגם לשינוי בזהות המקצועית .מן הספרות הרלוונטית עולה
אי-בהירות באשר להבחנה בשימוש במושגים " "teachers of teachersו/או
" ." Teacher educatorכותבי הסקירה מצאו כי חוקרים שונים רואים את מהותה
של תת-זהות זו בדיגום הקוגניטיבי /המפורש החושף הסברים ושיקולי דעת
להתנהגויות הוראתיות שונות (Loughran, & Berry, , Swennen et al., 2008a
 ) 2005ובהדגמה ( )modeling, modelsשל הוראה מופתית שמורי המורים
מקיימים.
לדעת החוקרים על מורי-המורים לשנות את זהותם במעבר לתפקיד זה ,ולהפוך
בהדרגה גם לחוקרים של הוראה והכשרה .יש במאמר זה משום תרומה צנועה
להבנת הזהות ותת-הזהויות של מורי-מורים ,נושא הדורש מחקר רב נוסף ,אם כי
השאלה "מי צריך לתמוך בהתפתחות המקצועית של מורי מורים? אינה מוצגת
בספרות שנסקרה .ניתן לציין את השאלות הבאות כשאלות הראויות למחקר
נוסף:
מהם תפקידי תחום הדעת בזהות המקצועית של מורי-מורים?
איזה ידע מביאים מורי מורים להכשרה? כיצד הם יכולים להשתמש בידע
הפורמלי שלהם כמורים כדי לתמוך במתכשרים להוראה?
מה המשמעות של מורה-מורים מסדר שני? כיצד מתפתחת זהות מקצועית זו?
אילו פעילויות של התפתחות מקצועית נדרשות לכך?
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קנדה
התפתחות מקצועית
האם תהליכי חונכות ורפלקציה יכולים לגרום לשינוי
בהוראה? מסע של התפתחות מקצועית של מורת
מורים
במאמר נעשה ניסיון לקשור בין חונכות ,רפלקציה וביקורתיות (Popper,
) 1999לבין צמיחת ידע בקרב מורים .הכותבת משתמשת במושגים אלה
כדי לתת בידי מורי-מורים ומורים בכלל כלי/דרך להכיר ,להסביר,
להעביר ולשאול שאלות על הידע והמיומנויות שלהם ,ומתוך כך להבין
מה מניע אותם כמורים (Chitpin & Evers, 2005 Chitpin, 2006,
Varghese et al., 2005).
תפישות של חונכות  -למרות העובדה שתהליכי חונכות קיימים במערכת מזה
שנים רבות עדיין אין בידינו הגדרה ברורה למושג זה (Zimmerman, et al., 2007,
)Allen et al 2006, Murray, 2001או תיאוריה המסבירה אותו בבהירות & (Philip
Hendry, 2000).
בין השאר ניתן למצוא במחקר את ההתייחסויות הבאות (צריך לציין
שרק לעיתים רחוקות ניתן למצוא ביטוי להגדרות/תיאורים הנ"ל בנעשה
בתהליכי החונכות בפועל(Young et al., 2005):
•חונכות היא תהליך שהוא מעבר ל -supervision,להוראה או
לאימון (Fletcher,2000).
•קשר חזק/משמעותי בין החונך לבין החניך הוא תנאי מרכזי להצלחת חונכות .
•חונכות היא אחת מהאסטרטגיות הרבות שמטרתן ליצור מורים רפלקטיביים
היכולים ללמוד יחד ואיש מרעהו (Mullen, 2000, Sundi, 2007).
•חונכות זוהתה כאחת השיטות המרכזיות בקידום התפתחות מקצועית של
מורים שבה הנחנכים מקבלים תמיכה מעשית המסייעת להם לרכוש בטחון
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עצמי ,לפתור בעיות ולהפעיל כשירויות של חשיבה ביקורתית וכך להשפיע על
הלומדים (Crow, 2007, Hubball et al., 2010).
•חונכות דורשת מהחונכים לבנות אמון עם עמיתים פחות מנוסים ,לחפש
נקודות פתיחה לשיח ביניהם ,לסייע לקיים רפלקציה על מעשה ההוראה ולבנות
את יכולותיהם (Moir, & Hanson, 2008).
•הספרות על חונכות מגלה קשר בין תפישות מודרניות של תהליך החונכות
לבין השורשים המיתולוגיים שלו לפיהם החונך משתמש בחכמתו ובניסיון החיים
הרב שלו להנחיה ( למשל , Anderson & Shannon, 1988).
•במסגרות אקדמיות ניתן למצוא חונכות של מורה בכיר החונך עמית חדש.
חונכות זו מבוססת על תחומי עניין ואינטרסים משותפים .זוהי גישה המניחה
שהנחנך שואף לחקות במידה מסוימת או במונחים מסוימים את החונך (Spezzini
et al., 2009).
•הצלחת כל הגישות לחונכות תלויה בהתאמה בין חונך לנחנך ,בהכנת
השותפים ,בסוג האינטראקציות ביניהם ובתוצרי הקשר הזה (Abate & Eddy,
2008).ויש גם לקחת בחשבון את יחסי הכוח ההיררכיים הנוצרים בתהליך
(McCormack & West, 2006).
•פרקטיקות של חונכות כמו אלה של התפתחות מקצועית יעילות יותר
מהמודלים המסורתיים של השתתפות בקורסים או בסדנאות (Chalies et al.,
2008).
חונכות ולמידה באמצעות רפלקציה  -למידה באמצעות רפלקציה היא
אחת התיאוריות שבבסיס החונכות הקיימות בספרות .גם בהקשר זה
קיימות הגדרות שונות להוראה רפלקטיבית ובהן ,למשל :
•המורה הרפלקטיבי חושב על מה שקורה בשיעורים ועל דרכים חלופיות
להשגת מטרותיו ויעדיו (Cruickshank & Applegate, 1981),
•מורים ומתכשרים אוספים נתונים על הוראה ,בוחנים את עמדותיהם,
אמונותיהם והנחותיהם וכן דרכי הוראה ,ומשתמשים בידע כבסיס לרפלקציה
ביקורתית על הוראה (Richards & Lockhart, 1994),
•הכרה ,בחינה וחשיבה על השתמעויות של אמונות ,התנסויות ,עמדות ,ידע
וערכים אישיים והזדמנויות ואילוצים בעבודת המורה (Zeichner & Liston, 1996).
•רפלקציה מובילה את המורה למצבים של אי-ודאות ולהתמודדות עם הבלתי
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צפוי ועם מודעות לא נוחה הדורשת פתיחות ואחריות מצידו .
•יש הרואים בייעוץ תהליך מקדם רפלקציה ומאפשר לנחנך לחשוב על
התנסויותיו ולהסיק את מסקנותיו  (Martin, 1995),ויש הטוענים שחונכות מערבת
התפתחות מקצועית ולייעוץ יש מטרה תרפויטית לכן יש להבחין
ביניהם (Korthagen & Vasalos, 2005).
•ניתן לראות את הרפלקציה כתהליך של קישור ותיאום בין ידע קיים לבין
עדויות וידע חדש(Maclellan, 2004) .
לפי פופר )(Popper, 1999ביקורת היא הדרך היחידה בה ניתן לזהות שגיאות
וללמוד מהן בדרך שיטתית .בני אדם והידע המדעי שלהם נוטים להיות שגויים,
ולכן יש צורך לחפש דרכים לסלק שגיאות באמצעות דיונים ביקורתיים ,ניסויים
ויישומים של התיאוריות כדי לרכוש תובנות חדשות והבנות של פרקטיקת
ההוראה כדי לתרום לצמיחת ידע .

סיכום  -הכותבת מביאה את סיפורה האישי כשהוא מעוגן במסגרת
המושגית שלעיל ,חונכות רפלקציה וביקרות מתמדת ,כדי להדגים את
הטיעון שלה בדבר ההתפתחות המקצועית של מורי מורים בתהליכים
אלה ,ונותנת ביטוי לחלק מהאתגרים והדילמות העומדים ,לדעתה ,בפני
מורי-מורים מתחילים .זאת במטרה להאיר את התהליך מנקודת מבטה
האישית ולאור התנסויותיה .

)המאמר כולל רשימה ביבליוגרפית עדכנית ועשירה על חונכות ורפלקציה(.
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ארה"ב
התפתחות מקצועית
הקמה ושימור קהילה להתפתחות מקצועית בלמידה
עצמית של מורי מורים

המאמר מתאר את ההתפתחות המקצועית של מורי מורים טרום
כהונתם על ידי הקמת קבוצה של למידה עצמית.
באמצעות רפלקציה על שלושה אירועים משמעותיים ,הועלה לדיון הנושא:
מה היתה תרומתם של חברי קבוצת הלמידה העצמית לפרקטיקה של הכשרת
מורים ולשיפור הרמה המקצועית כקהילה לומדת?
מורי מורים טרום כהונתם יכולים לעבוד יחד כדי לבנות תרבות
המקשרת

בין

הוראה

בפועל

למלגה

במסגרת

ארגונית

עבור

אינטראקציה של הקבוצה.
מחקר זה תורם לחקר הנושא של גיוס מרצים חדשים בכך שהוא מהווה
מודל של התפתחות מקצועית בלמידה עצמית ,תוך שיתוף פעולה
והעצמה.
מקור הנתונים:
Tiffany Gallagher, Shelley Griffin , Darlene Ciuffetelli Parker , Julian Kitchen ,
Candace Figg, "Establishing and Sustaining Teacher Educator
Professional Development in a Self-Study Community of Practice:
Pre-Tenure Teacher Educators Developing Professionally", Pages
880–890, Copyright Elsevier (July 2011). This article was published
in Teaching
and
Teacher
Education,
Volume
27,
Issue
5,
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ניו-זילנד
התפתחות מקצועית

מורי מורים חוקרים את עבודתם
מבוא
רבות נכתב על מורים החוקרים את עבודתם .הדגש במחקרים הוא על מורים
המבצעים מחקרים ,עושים רפלקציה ומכניסים שינויים להוראה .מחקר
מבוסס -חקר הפך למרכיב מפתח בלמידה פרופסיונאלית של מורים
( ,)Loughran, 2006מתוך הבנה שבדרך זו מתקיימת ומקודמת התפתחותם
המקצועית ( .)Joyce et al.,1999, Robinson & Lai, 2006למרות העושר הספרותי
בתחום זה ,רק מעט נחקר ונכתב על מורי מורים החוקרים את עבודת ההכשרה
( .(Timperley et al., 2007למידה של מורי מורים וחקר מורי מורים בהיבט
זה חשובים לאור האופי המגוון של עבודתם ולאור תפקידיהם המורכבים
כתומכים במתכשרים להוראה בלמידה ,כמדגימים הוראה טובה וכמי
שמלמדים על הוראה.

הפרויקט המתואר
המאמר מתאר פרויקט של התפתחות מקצועית למורי מורים בניו-זילנד,
שבחן תהליכי התפתחות מקצועית של מורי מורים .הוא התקיים
במסגרת המרכז להתפתחות חינוכית ( )CEDכחלק מאוניברסיטת מאסי.
בעבר התפתחות מקצועית למורי מורים במרכז זה כללה בעיקר קורסים,
כינוסים ופרזנטציות .כיום גדלה המודעות לצורך בשילוב חקר עצמי כחלק
מהתהליך.
המתודולוגיה בפרויקט – הגישות המתודולוגיות במסגרת ההתפתחות
המקצועית של מורי המורים בתוכנית זו היו:
א.

עבודה בקבוצות שיתופיות –  21מורי המורים שהשתתפו בפרויקט

עבדו ב 5-קבוצות על מוקדי החקר שלהם .חלק מהקבוצות עבדו סביב
היבט משותף של העבודה (למשל ,הערכה למטרת למידה) ואחרות עבדו בתוך
אותו בית ספר.
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ב.

פיתוח שאלה משותפת – הקבוצות עבדו על פי שאלות-על

משותפות שנוסחו בתהליך של משא ומתן תוך התחשבות בתחומי
העניין וההבנות של המשתתפים .שתי שאלות העל היו:
 )7מה מניע מורי מורים להיות מעורבים בהכנסת שינוי
לעבודתם?
 )5מה עושים מורי מורים כדי להניע מורים להיות מעורבים
בהכנסת שינוי? כל קבוצה פיתחה מחקר משלה לאור שתי
השאלות הללו.
ג.

פיתוח דרכי-עבודה משותפות – בעבודה של כחצי שנה כל קבוצה

בססה את הקשר המחקר ,מערך המחקר ודרכי ביצועו .נקבע מערך של מפגשי
קבוצתיים ובין-קבוצתיים ,ונוצרו נוהלי עבודה עם מלווים מקצועיים.
ד.

שימוש בנתונים המבססים ומכוונים את השינוי הרצוי – חברי

הקבוצה אספו נתונים בכלי מחקר שהם פתחו ,נתחו וביקרו אותם במטרה
לבסס עליהם שינויים בעבודתם.

הערכת הפרויקט
העבודה לוותה במגוון של תהליכי הערכה במהלך החקר .ההערכה בוצעה על
ידי שני החוקרים המלווים יחד עם  50מורי המורים המשתתפים .במהלכה נאסף
משוב בדיונים קבוצתיים ,בשיחות רפלקטיביות מוקלטות ,בהערות שונות,
בשאלון כתוב שניתן לכל המשתתפים ובדיווחים כתובים .חלק מהקבוצות ניהלו
יומנים רפלקטיביים.

הצלחות/הישגים:
 )7עבודה שיתופית – נמצא כי האופי השיתופים של למידה של מורי
מורים הוא בעל חשיבות ותרומה ללמידה .קשרים תומכים ,קשרי אמון
נמצאו כמרכזיים לקיום שיתופיות בונה.
 )5רפלקציה – יש ספרות עשירה המדברת על חשיבות הרפלקציה
להתפתחות המקצועית .עשייה רפלקטיבית מחייבת "שאילת שאלות מתמדת,
רפלקציה מתמדת ושינוי מתמיד של ההוראה" ( Hopkins & Sterne in:
" ,)Nuthall,2007רפלקציה אינה מותרות אלא מרכיב חיוני להתפתחות מקצועית
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מתמשכת" ( .)Senese,2007הפרויקט כלל מרכיב רפלקטיבי והמשתתפים ראו
בו מרכיב משמעותי .באופן בולט הודגש הצורך ,שלרוב לא נענה לדעת
המשתתפים ,לתת לגיטימציה והערכה ( )valueלרפלקציה של מורה
המורים .ההקשבה החוזרת לשיחות מוקלטות קידמה והשפיעה על יעילות
הרפלקציה.
 )3חקר מבוסס-ראיות  -יש צורך בחקר המתבסס על ראיות כדי לספק
בסיס לבניית שינוי ולקבלת החלטות מבוססות ( (Timperley et al.,
 .2006המשתתפים בטאו בטחון בשינויים המוצעים בלמידתם ובעבודתם שכן
הם התבססו על ראיות ולא על הנחות .איסוף ובחינה של ראיות היה מניע חזק
ללמידה בקרב המשתתפים .הם חשו הבנה אמיתית של מה שקרה ועמד במוקד
מחקרם ובהקשרו.
 )4מיקום הלמידה בעשייה – התפתחות מקצועית צריכה להיות
רלוונטית ,הקשרית ובעלת מוקד פרקטי ( Cochran-Smith & Lytle,
 .)1993על החקר והלמידה לאפשר למורים להעלות שאלות לגבי אמונותיהם
ודרכי עבודתם ולבנות את הידע המוקדם שלהם .למידה הקשרית משתלמת
מפני שהיא מפתחת ידע ומטרות משותפים ( .)Fullan,2002הפרויקט הצביע על
החשיבות שהייתה בכך שמורי המורים התמקדו בבעיות רלוונטיות
להקשר הייחודי של כל אחד.

קשיים:
 )7כישורי מחקר – חשוב להבטיח שמורי המורים המבצעים מחקרים
יכירו ויבינו מהו מערך מחקר ,מהן שאלות מחקר ,דרכי איסוף נתונים
ומסגרות לניתוח ויוכלו לנתח ולבקר את הממצאים (,)Gorinski, 2007
זאת בנוסף להיותם צרכנים של מחקרים בתחום ( .)Cochran-Smith, 2005
בפרויקט נמצאו קשיים בהקשר זה והיה צורך לתת תמיכה מחקרית
באמצעות מומחים.
 )5אילוצי זמן – במסגרת הפרויקט נתגלו קשיים בהקשר של הקצאת זמן
לעבודה בקבוצות החקר ,גורם המהווה מכשול בפני עבודה מסוג זה
( .)Calhun, 2002המשתתפים בפרויקט דיברו על הצורך בזמן כדי לבסס קשרי
עבודה שיתופיים וכדי להכניס את השינוי ,ועל קשיים שהתעוררו בהקשר זה.
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אחד מהם הוא הצורך בתמיכה בשינוי ואישושו .מיעוט הזמן שעמד
לרשות המשתתפים פגע בהתקדמות ובתחושה של שלמות מעגל
העשייה והלמידה.
 )3התמקדות במורי המורים לעומת התמקדות במורי בית הספר – אחד
הקשיים היה השהיית תשומת הלב של מורי המורים בלמידה ובעשייה
שלהם ומניעת מעבר להתמקדות בעבודת המורה בבית הספר .הקושי
התעורר שכן מורי מורים עובדים עם מורים בבתי הספר כדי לשפר את הוראה
והלמידה ובכך הם נוטים מתמקדים .בנוסף ,מורי המורים פחות קשובים
לצרכי הלמידה העצמית שלהם ואינם יודעים כיצד לבוחנה ולחוקרה.
לחלקם הייתה זו התנסות ראשונה בפרויקט המתואר .קיים גם ההיבט של
הסתייגות מורי המורים מחשיפה של עבודתם ודיון פתוח בה ( Loughran,
.)2007

מסקנות
ההתפתחות המקצועית של מורי מורים נחקרה אך מעט ( & Russell
.)Loughran, 2007מחקר מבוסס-חקר נתפש כמרכיב חשוב בהתפתחות
המקצועית של מורים ( )Nisbet, 2005ומהווה מאפיין מגדיר של למידה
ועבודה פרופסיונליות ( .(Clarke & Erickson, 2006כשם שהדבר חשוב
למורים הוא חשוב גם למורי-מורים ,כדי לפתח ידע על הכשרה להוראה
(.(Berry,2004
לשימוש בגישת המחקר מבוסס-החקר בלמידה מקצועית של מורי מורים
נמצאו הישגים לא מועטים בפרויקט המתואר.
נמצאו בו גם קשיים הדורשים תשומת לב וטיפול.
עם זאת יש בהתנסות המתוארת כדי להוסיף לגוף הידע הצומח
המתייחס להתפתחות מקצועית של מורי מורים.
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קנדה
תקשוב
מורי המורים נוכח כניסתם של טכנולוגיות תקשוב
שיתופיות )(Web 2.0 technologies

כותב המאמר ,מורה מורים באוניברסיטת אונטריו ופרופסור למתמטיקה ,מציג
את הדילמה לגבי השפעת התקשוב על תהליכי שינוי בהוראה ובפדגוגיה.
לדעתו ,עד כה התקשוב החינוכי לא הצליח לשנות מהותית את החשיבה
הפדגוגית בהכשרת המורים .

עתה יש ,אולי ,סיכוי לשינוי דרכי ההוראה נוכח כניסתם של טכנולוגיות תקשוב
שיתופיות )  (Web 2.0 technologiesורשתות חברתיות .המגמות של דינאמיקה
חברתית באמצעות תקשוב חינוכי יש בהם כדי ליצור שינוי מהותי בדרכי
הוראה  .האתגר החינוכי הוא גיבוש והבניית הידע על בסיס תובנות משותפות
של לומדים בניגוד למצב בעבר בו ההתמודדות של הלומדים הייתה אישית ולא
תלויה בתובנה של עמיתים .מורי המורים צריכים להיות ראש הגשר למגמה זו.
למאמר הכותב בבלוג שלו
למאמר המלא שהוצג בכינוס בקנדה בשנת .2101
מקור הנתונים:
תקציר בפורטל מס"ע:
Shawn Michael Bullock
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הולנד
ערכים
העברת ערכים בחינוך :אתגר למורי המורים
מבוא
ההוראה הייתה מאז ומעולם פעילות מוסרית טוען הנסן ) (Hansen ,2001
בסקירתו המאלפת בה הוא סוקר את מרבית המחקרים שנערכו בסוגיה של
הוראה וערכים וההעברה של מסרים לתלמידים באמצעות ערכים .בסקירת
המחקרים שלו לא מצא הנסן מחקרים כלשהם הנוגעים למורי מורים
ודרכי ההוראה שלהם לגבי חינוך ערכי  .גם בסקירה של ( Vedder and
) . Veugelers ,1999לא נמצאו מחקרים הדנים בשאלה כיצד יש להכשיר
פרחי הוראה לקראת העברה חינוכית הנוגעת למוסר ולערכים .
היעדר מחקרים בנושא ,מעורר תהייה כי ביסודה פעילות מורי המורים
והמסרים שלהם תמיד כרוכים בהעברת ערכים ובפעילות המבטאת
כיוון מוסרי כזה או אחר (ראה לדוגמא . ( Buzzelli & Johnson , 2002
יתרה מזאת ,בהנחיה שלהם נוהגים מורי המורים להעביר לפרחי ההוראה
זוויות ראייה לגבי נושאים ערכיים שונים שיש להקנות לתלמידים בכיתה.
גם הניסיון לקדם רפלקציה בקרב פרחי ההוראה מעיד על חשיבה ערכית .על
פי התפיסה של הנסן ,ההתנהגות של המורה יש לה תפקיד מעצב בפיתוח
מוסרי של תלמידים )  (Hansen , 2001ומכאן ברור  ,אפוא ,כי להתנהגות של
מורי המורים יש השפעה מעצבת על התפיסה הערכית והמוסרית של
פרחי ההוראה.
הנסן מדגיש את חשיבות התנהגות המורה כאדם כדרך להעברת המסרים של
ערכים ומוסר ולהפנמת ערכים של אמון ,מחויבות והגינות (Hansen, 2001 , p.
851 ).
מחקרים חשובים אחרים לגבי העברת ערכים על ידי מורים מצאו ,כי העברה
של חינוך ערכי ומוסרי תלויה במסרים לא ישירים של המורים .המימד של
העברת ערכים ומתן כיוון מוסרי אינו מתבטא בהכרח בכיתה בצורה
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מפורשת ומתוכננת אלא תוך כדי התפתחות מצבי ההוראה (Boostrom,
 .Hansen , and Jackson , 1993 ).מכאן עולה כי מורי המורים כמו מורים
בבתי הספר צריכים לשקול היטב כיצד להעביר בצורה אפקטיבית את
הדגשים של ערכים והמשמעויות המוסריות וכיצד להניע את פרחי
ההוראה למלא את תפקידם כדמויות מוסריות בבית הספר .מכאן עולה
הצורך לבסס את הידע שלנו לגבי דרכי ההיערכות של מורי המורים להפנמת
ערכים בחינוך.

שאלת המחקר
המחקר הנוכחי נערך במוסד להכשרת מורים בהולנד ונועד לבדוק את דרך
ההכנה של פרחי ההוראה לקראת חינוך ערכי ומוסרי .נקודת המוצא של
עורכי המחקר הייתה כי הכנת פרחי ההוראה להפנמת ערכים ומוסר
צריכה לבוא לידי ביטוי בכל המקצועות הרלבנטיים של הכשרת המורים.
שאלת המחקר העיקרית -הייתה כיצד מורי המורים מכשירים את פרחי
ההוראה לחינוך ערכי כאשר הם מתכננים ומיישמים בפועל את תוכניות
הלימודים ומה ההשפעה בפועל של דרכי היישום האלו על פרחי ההוראה?

המסגרת
בשנת  ,2110הוחלט לשנות את תוכניות הלימודים של השנה הראשונה
להכשרת המורים באותו מוסד להכשרת מורים בהולנד ,בעיקר שינוי
תוכניות הלימודים של הסמסטר האחרון בשנה הראשונה (מתוך
ארבעה שנות לימודים) .המוסד גיבש שורה של יעדים פדגוגיים אותם צריכים
פרחי ההוראה למלא כחלק מתוכנית הלימודים המחודשת 8 .מורי מורים אשר
השתתפו במחקר נדרשו לתכנן מחדש את תוכניות הלימודים לשנה
הראשונה ולסמסטר השני .קבוצה זו הוגדרה על ידי עורכי המחקר
כמתכננים.
תוכנית הלימודים החדשה יושמה לראשונה באביב  5005על ידי  57מורי מורים,
כאשר  4מהם היו גם מבין קבוצת המתכננים המקורית .בהעברה הניסיונית של
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תכנית הלימודים החדשה השתתפו  588פרחי הוראה .כל הגורמים הנ"ל נטלו
חלק פעיל במחקר.

שיטת המחקר
שאלות המחקר פורקו ל 7 -שאלות ספציפיות שהותאמו לכלי המחקר ולאיסוף
הנתונים ,בין השאלות הספציפיות שהוצגו ניתן למנות:


מה היו המטרות הפדגוגיות של המתכננים לגבי תוכנית הלימודים
המחודשת וכיצד הם השתקפו?



האם מורי המורים שהעבירו את התכנית המחודשת היו מודעים
למטרות הפדגוגיות המקוריות של המתכננים והאם הצליחו לזהות
אותם?



האם שיטות ההוראה ודרכי ההוראה שננקטו משקפות את
המטרות הפדגוגיות המקוריות של המתכננים?



האם פרחי ההוראה היו מסוגלים לזהות את המטרות הפדגוגיות
של המתכננים?



האם פרחי ההוראה הצליחו להשיג את המטרות הפדגוגיות
המקוריות של המתכננים?

כלי המחקר
א .הכלי המחקרי העיקרי היה ראיון קבוצתי שנערך במהלך הניסוי ,עוד
לפני

שתוכנית הלימודים

יושמה בפועל .בראיון הקבוצתי

הוצגו בפני

המשתתפים (קבוצת המתכננים) שתי שאלות המחקר הספציפיות הראשונות
והם היו צריכים להביע את הסכמתם או אי הסכמתם להיגדים השונים .כמו כן,
נשאלו בראיון הקבוצתי שאלות נוספות לגבי המטרות הפדגוגיות המצופות
ודרכי ההוראה הנלווים לתכנית.
ב .שאלון מחקר למורי המורים שהועבר בסוף הסמסטר לאחר שתוכנית
הלימודים הושלמה והועברה .שאלון המחקר ביקש לבדוק באיזה מידה מורי
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המורים הצליחו לזהות את המטרות הפדגוגיות אשר גובשו ע"י המתכננים.
המדידה נערכה על פי סולם מדורג של .7-2
ג .שאלון מחקר מובנה שהועבר לפרחי ההוראה אשר ביקש לבדוק האם
הצליחו פרחי ההוראה לזהות את המטרות הפדגוגיות של התכנית החדשה
והאם הצליחו למלא את המטרות.
ד .מבדקים מסוג  preו -post –testsאשר הועברו בין פרחי ההוראה כדי
למדוד ידע ועמדות ביחס לשאלת המחקר הספציפית השביעית :האם פרחי
ההוראה הצליחו להשיג את המטרות הפדגוגיות המקוריות של המתכננים?

ממצאים ומסקנות
הראיון הקבוצתי גילה חוסר עקביות בקרב המתכננים לגבי גיבוש
המטרות הפדגוגיות בתהליך .חלק מן המתכננים במוסד להכשרת המורים
אימצו לעתים מטרות פדגוגיות של מושגים אחרים או מטרות פדגוגיות כלליות
מדי.
נתוני השאלונים לא גילו פערים בין פרחי ההוראה ובין המתכננים לגבי שיטות
ההוראה הרצויות להעברה של הערכים בכיתה .עם זאת ,נתגלו פערים
רציניים בין המתכננים ובין מורי המורים המיישמים לגבי חשיבות
המטרות הפדגוגיות בתכנית ולגבי דרכי ההוראה הרצויות .המתכננים
יחסו חשיבות רבה לדרכי הוראה המבוססות על דיון ורפלקציה במהלך העברת
התכנית בעוד מורי המורים המיישמים נטו לייחס חשיבות רבה יותר לדיון
והמעיטו בחשיבות הרפלקציה במהלך ההתנסות בפועל עם פרחי ההוראה.
הפירוש של מורי המורים המיישמים לגבי ההתנסויות בהוראה היה
,לעתים קרובות ,שונה לחלוטין מן המטרות הפדגוגיות המקוריות של
המתכננים .הפערים הרציניים נבעו מכך שהמתכננים לא הגדירו מטרות
פדגוגיות ברורות ומפורשות לאותם התנסויות בהוראה שנועדו לטפח
חינוך ערכי .ממצאים אלו תואמים את מסקנות מחקריהם של ( Barone,
)Berliner, Blanched , Casanova , and Mcgowen ,1996שמצאו כי תוכניות
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הלימודים בהכשרת מורים הם לעתים קרובות מפוצלות מדי באופן שהתיאוריה
מוצגת ללא קשר להתנסות עצמה.
המסקנה של המחקר הנוכחי היא כי תהליך הכשרת פרחי ההוראה לחינוך
ערכי ומוסרי מועבר ,ברוב המקרים ,באופן לא מפורש ובאופן אקראי
במוסד להכשרת המורים וכי וההתנסויות שמועברות בפועל על ידי מורי
המורים אינן מונחות בצורה שיטתית ואינם תוצר של ניתוח שיטתי לגבי מטרות
ההוראה ,דרכי ההוראה והתוצאות הרצויות.
האחריות העיקרית היא של המתכננים של תוכניות הלימודים ולא
בהכרח של מורי המורים המיישמים את התכנית בפועל .מתברר כי
המתכננים של תוכניות הלימודים במוסד להכשרת מורים אינם מפתחים ראייה
כוללת של התכנית והם נוטים להתמקד יותר באותם חלקים שהם אחראים
עליהם.
תהליך התכנון של התוכניות מבחינת הדגשי החינוך הערכי נוטה להיות
יותר צר ומצומצם ואינו לוקח חשבון את ההתנהגויות המתוכננות
האפשריות של מורי המורים המעבירים בפועל את התכנית.
ממצא זה תואם את המחקרים המלמדים כי תהליך התכנון של תוכניות
הלימודים במוסד להכשרת מורים נוטה להיות רציונאלי וליניארי מדי ומבוסס
יותר מדי על הגישה של תכנון לימודים המאמינה בשלב אחרי שלב תוך
התעלמות מכך שהמציאות הפדגוגית היא בדרך כלל ,מורכבת יותר
Clark and Peterson , 1986).

 )Odenthal,2003; Kliebard,1975בתכנון

הלימודים יש לקחת בחשבון מגוון רחב יותר של אמונות ,מטרות
ומודלים

מנטאליים

של

מיישמי

תוכנית

הלימודים

(0888

,

(Kessels.העברה יעילה של תוכניות לימודים לקראת חינוך ערכי
צריכה להיות מבוססת על מטרות פדגוגיות המתייחסות לכל קשת
האפשרויות של ההתנסות בהוראה.
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ארה"ב
קידום איכות המורה
תפקיד מורה-המורים בקידום איכות המורה
איכות המורה נתפשת כמרכיב מרכזי במדיניות לצמצום פערי הישגים
באוכלוסיות שהשונות בהן היא על רקע גזעי או כלכלי .הבטחת פרופיל
איכותי של כוח ההוראה קריטי לקיום השליחות הדמוקרטית של בתי הספר
הציבוריים כלפי מספר גדול של תלמידים החיים בחברה המתאפיינת בשונות.
הדחיפות הניכרת בעיסוק באיכות מורים מציבה אתגרים בפני הכשרת המורים
ומכשירי המורים .השאלה הנשאלת היא :מהו תפקיד מורי-המורים בקידום
איכות המורה?

הגדרת איכות המורה
הגדרת תפקיד המורה היא בעייתית וחמקנית .שלושה מושגים עולים בדיונים:


מורה בעל איכות גבוהה (;(highly qualified teacher



מורה יעיל;



מורה טוב.

מורה בעל איכות גבוהה (מאפייני מורה) מוגדר במסמך - NCLBכמורה
בעל תואר ראשון ,בעל רישיון הוראה או ציון עובר במבחן רישוי ובעל
ידע דיסציפלינרי (.)Hess & Petrilli, 2006לדעת המבקרים הגדרה זו מציבה
בסיס מינימלי לידע מורה ומתמקדת במדידת תשומות.
מורה יעיל (בתוצרי הוראה) מתייחס ליכולת המורים לקדם הישגי
תלמידים .בנושא זה קיימת מסורת מחקרית ארוכה ( .)Shulman,1986זהו מחקר
הנטוע בכיתות ולעיתים קרובות משתמש בהערכות המבוססות על עבודת
הכיתה .לאחרונה מדובר על יעילות במונחים של היכולת לשפר את הישגי
התלמידים לאור מבחנים מתוקננים .דבר שעורר ביקור שכן זוהי סטייה מהמיקוד
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בכישורים המתארים איכות מורה אל מיקוד בתוצרי הישגים ( (Braun,2003
.,Nichols & Berliner, 2007
מורה טוב (בדרכי הוראה) לפי שולמן (בתוךLoeb, Rouse & Shorris, :
 )2007מונח זה מתמקד בדרכי הוראה .לפי שולמן (שם) מורה טוב
מתקשר ללומדים בעלי רעיונות משמעותיים ,אליהם ואל עולמם .מורים
טובים מעבר לקידום הישגים ,מעצבים חיים .הגדרה זו מתאימה גם למורי
מורים כי היא משקפת הבנה יותר מורכבת והוליסטית של האינטראקציות של
מורה עם תלמידים והשפעותיו עליהם .מבקרים מדגישים את בעיות המדידה
בהגדרה זו ,ושואלים ,למשל ,באילו היבטים של דרכי הוראה צריך להתמקד?
כיצד ניתן להעריך את יכולת המורה לעצב את זהויות תלמידיו?

מיקום הבעיה של המורה האיכותי
השחקנים השונים שיש להם עניין בקידום איכות המורה רואים את מוקד הבעיה
מזוויות ראייה שונות .המיקום משפיע על המדיניות ,על הדרכים המומלצות ועל
היוזמות הננקטות לטיפול בה .כל זווית ראיה משקפת "תיאוריה בפעולה"
לשיפור איכות המורה וגם ערכים והבנות המתייחסות לתפקידו בבית הספר.
א .בעיית האיכות כעניין של עניין של היצע וביקוש – מקצוע ההוראה
אינו

מושך

את

האנשים

המתאימים.

יש

להגדיר

למה

הכוונה

ב"מתאימים" .במחקר מדברים על קריטריונים כמו:


הכנה אקדמית טובה או ידע תחום דעת מסוים;



הבנה של שונות על רקע גזעי או לשוני;



מחויבות לשרת באוכלוסיות קשות.

המדיניות המומלצת ,מתמקדת לרוב בתמריצים לגיוס בעלי הכישורים
המתאימים.
ב .בעיית האיכות כעניין של מהות ההכשרה – מנקודות מבט זו לבוגרי
האוניברסיטאות/מוסדות ההכשרה אין ידע מתאים להיות מורים יעילים בעולם
של ימינו .המבקרים מדברים על סטנדרטים נמוכים של כניסה להכשרה,
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תכניות מקוטעות ,דרישות מוגזמות/עודפות ,ניתוק מעולמות השדה
והערכת איכות בלתי מתאימה ( .(Levine, 2006אלה הרואים בהכשרה
מרכיב מרכזי לשינוי הלכו בשתי דרכי מדיניות סותרות .מצד אחד נחקקו
חוקים הדורשים סטנדרטים ואחריותיות להכשרה באוניברסיטאות,
ומצד שני ,פותחו דרכים חלופיות בהכשרה העוקפות את נושא
האחריותיות .יוזמות חדשות של מורי מורים לשדרג את האיכות
והסטאטוס של המקצוע כוללות

פיתוח שיטות הערכה מחמירות

במסגרת העבודה של שני גופי האקרדיטציה הלאומיים .יש לציין תוכניות
הכשרה קיימות שנמצאו יעילות ()Darling-Hammond, 2006אינן מייצגות את
הנורמה הקיימת כיום בתחום.
ג .בעיית האיכות כעניין של התמדה בהוראה– כיום המערכת ושיטת
ההערכה הנקוטות בה נכשלת בזיהוי ובשמירה על מורים בעלי
פוטנציאל גבוה להשתפר ( .)Ingresoll, 2001תסמין "הדלת המסתובבת"
של מורים במהלך חמש השנים הראשונות להוראה מעיד על כך .בארה"ב
קיימת גם תופעה של מעבר מורים חדשים מבתי ספר חזקים לבתי ספר
לאוכלוסיות חלשות דבר היוצר את "הפער באיכות המורה"( & Peske
 .) Haycock, 2006גורמים רבים ובהם גיל המורה ,משכורת המורה
ותנאי העבודה של המורה ,שמודגש כגורם מרכזי (,) Johnson, 2006
משפיעים בתחום זה .בתנאים -הכוונה לשיבוץ מתאים למורה החדש ,לאיכות
הקליטה והחונכות ,להתמצאות בקוריקולום בבית הספר ו/או במחוז ,לאיכות של
התפתחות מקצועית מתמשכת ותרבות למידה מקצועית בין המורים ,להולמות
של מקורות ומשאבים ,ולאיכות של דרג הניהול והמנהיגות.
לדעת הכותבים בעיית איכות ההוראה והמורים מורכבת משלוש הגישות
הללו גם יחד .כדי לקדם איכות יש לטפל ברעיונות ובהצעות של מדיניות
בהתאמה לכולן  .החלטות המטפלות רק בהיבט אחד מהנ"ל יביא לתוצאות
חלקיות ,שכן חולשות בהיבטים האחרים יפגעו בהתקדמות .למשל ,רפורמות
משמעותיות בהכשרת מורים לא תספקנה אם מורים חדשים ישובצו בבתי ספר
שיש בהם תנאי עבודה קשים.
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בין המכשולים בקביעת מדיניות מתאימה למטרה של שיפור הערכה
ניתן למנות את העובדה שהמדיניות נקבעת ע"י שחקנים שונים בעלי
נקודות מוצא שונות; העדר תיאום בין סטנדרטים של הוראה לבין המשמעות
של הוראה איכותית; העדר מערכות של נתונים ארוכי טווח המאפשרות למקבלי
החלטות לאתגר את הקשרים בין הכשרות מורים ,כישורי מורים ולמידת
תלמידים; היעדר נכונות לפעול בדרכים נועזות שיש בהן חזון אחר .בהקשר זה
ניתן להזכיר למשל ,רעיון של פיתוח "מערכת של הון-אנושי" בחינוך שתוביל
מוסדות להתחרות על למידת מורים ( ,(Kamras & Rotherham, 2007או גישה
מערכתית שמדגישה שוויון בחינוך בגיל הרך ובבריאות ,ושבה בבתי הספר
מורים וצעירים לומדים ומפתחים חשיבה ביקורתית והבנה קונצפטואלית
( .(Darling-Hammond, 2007גישות שיטתיות להבטחת איכות המורה
צריכות להדגיש למידה כתהליך התפתחותי היוצא נשכר מקיום
סטנדרטים עקביים ובעלי רמה גבוהה של ביצוע ,תמריצים הולמים,
מחויבות למשאבים בכל נקודה לאורך התהליך ותמיכה פוליטית רחבה.

תפקידי מורה-המורים בקידום איכות המורה
כדי להיות רלוונטיים ,על מורי מורים לעסוק בשיפור איכות המורה
וההוראה תוך התייחסות לנקודות שהועלו עד כה .הם יכולים להגיב לכך
ברמה קונצפטואלית/אמפירית וברמה פדגוגית/פרוגרמטית.
חשוב שמורי-מורים יהיו מודעים לחשיבות של:
א .הכרה והבנה של המשמעות והאיכות של מחקר העוסק באיכות
המורה; הבנה של תיאוריות פעולה שונות וניתוח הנחות וערכים במערכי מחקר
שונים ( ;)Kennedy, 2007עריכת מחקרים כבסיס לקביעת מדיניות; סקירה
והכרה של דוחות מחקריים מרכזיים; הימצאות בקשר עם המידע הקיים
בקהילייה הרחבה על תוכניות וסטנדרטים של איכות.
ב .בחינת הפדגוגיה והתוכניות מנקודת מבט שיטתית; שאילת שאלות
קשות וקבלת החלטות שנויות במחלוקת .למשל ,בהיבט של היצע וביקוש
יש מקום לבנות תוכניות גיוס בהתאם לנדרש .בהיבט של איכות ההכשרה ראוי
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 הערכות אלה.לפתח שיטות מתוחכמות להערכת ידע המורה ודרכי עבודתו
יכולת לספק עדות אמינה ומשכנעת שההכשרה אכן מצמיחה מורים
בעלי כלים קונצפטואליים ומעשיים לקידום חשיבה והבנה של תלמידים
 בהיבט של התמדה בהוראה האחריות.בכיתות שיש בהן רמת שונות גבוהה
היא בהקשר של הכשרת מנהלים ומנהיגים חינוכיים היוצרים קהיליות למידה
.מקצועיות בבתי הספר שמאפשרות צמיחה מקצועית של מורים
המורים את המאפיינים של התנועה לאיכות ההוראה-ההבנה של מורי
 בעיקר אם ההכשרה רוצה להוביל מאמצים לקידום,והמורה חיונית
.איכות בעתיד
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ישראל
זהויות
מי אנחנו מורי המורים :מורים? חוקרים? חברי סגל
אקדמי?
הגדרת הזהות המקצועית של הסגל במכללות האקדמיות לחינוך הנה
עמומה ,וכך גם הדימוי שלהם בעיני קברניטי החינוך ,בעיני הציבור
ובעיני עצמם.
המכללות הללו הנן מוסדות ייעודיים להכשרת כוח אדם להוראה ,ועם זאת הן
מוגדרות כמוסדות אקדמיים שתפקידם לעסוק גם במחקר וליצור ידע .כדי
להמחיש שניות זו אפשר לבחון למשל מסמך שהכין אלעד ואן גלדר ()5004
בעבור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לקראת דיון על תקצוב המוסדות
להכשרת מורים .המסמך מפרט בין היתר כיצד מחושב תקציב המכללות
להכשרת

מספר

מורים

היבטים

ולאילו

מתוך

סוגי

עיון

פעילות

בפירוט

הוא

מוקצה .

התקציב:

למרות היותן של המכללות לחינוך מוסדות אקדמיים ייעודיים ,משרד החינוךמצפה מהסגל האקדמי שיעסוק הן בהוראה והן במחקר ואף מקצה לכך תקציב
מיוחד .
עם זאת ,ריבוי מחקרים אינו מגדיל את תקציבי המכללות האקדמיות לחינוך .זהותו של הסגל האקדמי במכללות האקדמיות לחינוך אינה מוגדרת באופןעקבי.
מצד אחד הם מוגדרים כ'מורים' ("שכר מורים") ,ומצד אחר הם חוקרים.
הכינוי 'מורים' שניתן לסגל האקדמי המלמד במכללות ,זהה לכינוי של מוריםבבתי ספר ("ליווי בקליטת בוגרים – תשלום למורים ותיקים המלווים בוגרים
טריים ").
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הזהות המקצועית של הסגל האקדמי במכללות לחינוך

ההתייחסות הבלתי עקבית לזהות של הסגל האקדמי במכללות
האקדמיות לחינוך ,שתוארה לעיל ,יוצרת סתירה ובלבול אשר למהותן
ואשר למקומו של המחקר ברכיבי התפקיד של הסגל האקדמי בהן .
לקראת כתיבת המאמר הנוכחי הפנינו שלוש שאלות ל 72-עמיתים אקראיים
ממכללות שונות :
(א) מהו המקצוע שלך? במה אתה עוסק במסגרת החיים המקצועיים שלך ?
(ב) איך אתה מגדיר את עצמך ואת העיסוק שלך ?
(ג) מה אתה יודע לעשות הכי טוב ?
אף כי בין המשיבים היו עמיתים בדרגות מרצה בכיר א' ופרופסור (כלומר כאלה
העוסקים במחקר במידה רבה שמצדקיה את דרגתם האקדמית) ,כולם ענו
תשובות זהות" :אני מורה"; "אני מלמד"; "אני יודע להתאים את חומר הלימוד
לסטודנטים שונים ולסייע לסטודנטים להתאים את חומר הלימוד לתלמידים
שונים" וכו '.
מאחר שאף אחד לא ציין את המחקר בעיסוקו ,שאלנו כל אחד מהם בסיום
תשובותיו" :ומחקר "?
כולם ענו (כל אחד בנפרד)" :אני אוהב לחקור"; "אני חוקר"; "הלוואי שיכולתי
לחקור יותר"; "מחקר חשוב לי" וכו' .סקר מהיר זה מחזק את השערתנו כי אנשי
המכללות האקדמיות לחינוך רואים את זהותם המקצועית ואת עיקר מומחיותם
בהוראה .

המכללות האקדמיות לחינוך שהיו בעבר סמינרים ,נועדו להכשיר מורים.
התהליך ההיסטורי מלמד כי רוב אנשי הסגל בהן היו קודם לכן מורים
טובים ,והצלחתם בבתי הספר הביאה להעסקתם כמכשירי מורים .
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הזיקה של מורי המורים לבית הספר הייתה ישירה ,ומדובר במארג שבין
מורים לתלמידים ובין מכשירים מורים לסטודנטים שמתכשרים ללמד
תלמידים .הסמינר ,שהיה בתחילה מסגרת המשך של בית הספר התיכון ,הפך
לסמינר כמסגרת עצמאית ,וזה – למכללה שהפכה למכללה אקדמית .
נראה אפוא שמורי המורים נשארו בעלי גרעין זהות מוצק של הוראה,
ועצם המונח 'מורי מורים' מבטא כי זהותם מעוגנת בהוראה.
הם מומחים בהוראת דיסציפלינה ובהכשרת סטודנטים ללמד אותה
לתלמידיהם .נראה כי המדיניות של הכשרת מורים והמבנה האקדמי החדש של
המכללות להכשרת מורים טרם הצליחו להוסיף לזהות המקצועית של הסגל
את תת-הזהויות שיהפכו אותם ממורי מורים למרצים .
זאת ועוד ,הזהות המקצועית של מורי המורים נמצאת בשלב של חיפוש
עצמי גם לנוכח אמות המידה הקובעות את קבלתם לעבודה ולאחר מכן את
קידומם המקצועי:


מצד אחד ,חברי הסגל במכללות להכשרת מורים נקראים להיות
אנשי אקדמיה ,מורי מורים יוצרי ידע ,חוקרים המצויים בקדמת
הידע המתחדש בתחומי התמחותם ,בעלי תואר אקדמי לפחות –
שדרגתם האקדמית נקבעת בין השאר על פי הכמות של פרסומיהם
המחקריים ועל פי חשיבותם;



מצד אחר הם מכונים 'מורים' ,שכן מומחיותם העיקרית היא
בהוראה ובהכשרה להוראה.

כלומר,

הוויכוח

על

האקדמיזציה

של

הכשרת

המורים

ועל

האוניברסיטיזציה שלה לא הסתיים עדיין ,על אף שעברו שנים מאז החל
תהליך

האקדמיזציה

של

המכללות
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להכשרת

מורים

בישראל .

מהי זהותם המקצועית של מכשירי המורים? האם הם אנשי
אקדמיה או מורים ?
הצורך להצטיין הן בהוראה של תחומי הדעת ,הן בהכשרת מורים והן במחקר
מותיר אותם בזהות מבולבלת .נראה שזהותם המקצועית של מכשירי דור
המורים הבא ,אנשי הסגל במכללות האקדמיות לחינוך ,אינה מקבלת
מסרים ברורים ב'תפיסת האחרים' אותם ,והדבר ניכר גם בתפיסתם את
עצמם ,כפי שמעידה מעורבותם הנמוכה במחקר .

המעורבות במחקר והזהות המקצועית
כחלק מתהליך האקדמיזציה של ההכשרה להוראה ,המכללות האקדמיות
לחינוך ,משרד החינוך וכן מכון מופ"ת משקיעים מאמץ רב כדי לעודד
את אנשי הסגל לבצע מחקרים ולפרסמם .במכללות נבנה מערך נרחב של
סיוע למחקר באמצעות פעילותן של יחידות מחקר ,פיתוח רשויות מחקר
מכללתיות ,מתן מענקי מחקר וסיוע מקצועי לחברי סגל המעוניינים לעסוק
במחקר ,ואף תקצוב של חברי סגל המשתתפים בכנסים אקדמיים בין-לאומיים .
כיום ,כמעט שאין במדינת ישראל מכללה לחינוך ללא יחידת מחקר או
רשות מחקר ,ורוב המכללות גם מפתחות במות פרסום (כולל כתבי עת
מודפסים ומקוונים ברמות שיפוט שונות) בעבור המחקרים של חברי
הסגל .
אולם בסקירה שערכה גוברמן ( )2118על עשר שנות פעילות של ועדת
המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת ,התברר כי רק  01%ממורי
המורים מעורבים במחקר ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהצעות מחקר שהוגשו
לוועדה באמצעות מכון מופ"ת ואושרו .
עוד נמצא כי אין שינוי במספר ההצעות שאושרו לאורך השנים ,כ 38-בשנה ,וכי
שש המכללות הגדולות מפיקות  42%מהצעות המחקר .המסקנה של גוברמן
היא כי קיימת פעילות מחקרית בכל המכללות לחינוך בישראל ,אך
מרבית הסגל האקדמי אינו עוסק במחקר .
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נראה כי מורי המורים חיים בשניות שבין הוראה ומחקר ,כשההוראה נתפסת
כמומחיותם ,אך הם מחויבים במחקר כדרישה לקידומם המקצועי .

המחברות מביאות דוגמא מתחום הרפואה לגבי בעייתם של מורים-רופאים
באשר לזהותם המקצועית .
כמו אצל מורי המורים שתוארו לעיל ,גם כלפי מורי הרופאים המסר הוא
כפול ,שכן בפועל ,הרופאים – החוקרים זוכים לקידום על סמך פרסומיהם ואילו
הרופאים-המורים אינם זוכים להכרה דומה ואינם מקודמים על סמך
איכות הוראתם והישגיהם החינוכיים .מצב זה מאיים על זהותם המקצועית
של הרופאים-מורים ויוצר מתח בין תת-הזהות של חוקר ותת-הזהות של מורה,
והן הופכות לתת-זהויות מתחרות ולפיכך גם מתנגשות .

חזרה אל מורי המורים ואל המכללות האקדמיות לחינוך
רופאים-מורים ומורי מורים נדרשים להצטיין בהוראה ורואים בה את ייעודם ואת
זהותם המקצועית ,אלא שבשני המקרים הם נתקלים במסרים פוליטיים
ומקצועיים כפולי משמעות:


מצד אחד ,המוסדות שבהם הם פועלים מעודדים הצטיינות
בהוראה ומאמינים שהיא חשובה לייעודם המקצועי וליוקרתם,
ומכאן גם לקיומם ולשגשוגם;



מצד אחר ,הצורך להשקיע זמן רב בהוראה ובחינוך של הדורות
הבאים ובפיתוח מקצועי בתחום זה אינו מאפשר להם להשקיע
באותה במידה גם במחקר.

דא עקא שההשקעה בהצטיינות במחקר היא המתגמלת ביותר ,ואילו
ההצטיינות בהוראה זוכה כלפי חוץ בהערכה ,אך למעשה מעכבת קידום
מקצועי .
הסקירה במאמר זה מלמדת כי אחד הרעיונות ההולך וכובש מקום בתחום
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הרפואה הוא פיתוח נתיב ייחודי לקידום מקצועי של רופאים-מורים .
ההערכה של אלה נעשית על סמך מודלים שונים שהוצעו ,פותחו ועדיין
מתפתחים ,לצורך מדידה והערכה של עבודתם .

פיתוח נתיב ייחודי כזה משדר כי ה'אחרים' רואים את הזהות המקצועית של
הרופאים-מורים באופן דומה לזה שבו הם ,הרופאים-מורים ,רואים אותה .
הלימה זו מתחזקת כאשר ה'אחרים' לא רק משבחים הצטיינות בהוראה ,ואינם
מסתפקים בהשקעת כספים לפיתוח תשתיות שיאפשרו את קיומה ,אלא גם
כוללים את הרופאים-מורים באקדמיה ,כלומר רואים בעשייתם חלק
מהעשייה האקדמית החשובה והראויה ,כפי שנעשה לגבי רופאים
שבחרו להתמחות במחקר .
ברוב המרכזים האקדמיים מתייחסים כבר לאפשרות זו – בחלקם נמצאת הבנייה
של נתיבים נפרדים בתהליך של פיתוח ובאחרים הרעיון כבר יושם .
רעיון דומה אפשר להציע לגבי מורי מורים ,רעיון שיוביל להכרה
בחשיבות של נתיב פיתוח מקצועי נפרד למי שבוחר להשקיע את זמנו
ואת משאביו בהצטיינות בהוראה ובחינוך ולא במחקר .כיום הדבר כמעט
שאינו מצוי בשיח המקצועי .

נציין גם כי קיימים יוצאים מהכלל:


חלק קטן ממורי המורים בוחר להתמקצע במחקר ,כפי שראינו לעיל וכפי
שמשתקף בספר זה שהנו תוצר של בניית רשת מחקר הכוללת חוקרים
רבים ,רובם מהמכללות להכשרת מורים.



נוסף לכך ,נראה שהרעיון של בניית נתיבים נפרדים החל להיקלט
במכללות .כדוגמת המכללה האקדמית לחינוך אורנים ,שמצהירה
באמצעות אתר המכללה כי היא מקיימת שלושה מסלולי קידום:
o

א .מחקר;

 oב .הוראה ,הדרכה ,יישום ופיתוח תכניות לימודים;
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 oג .מומחים/קלינאים/יוצרים .
לדעת החוקרות ,דוגמאות אלה מעטות מדי – יש פחות מדי מורי מורים
חוקרים ויותר מדי מורי מורים שמשקיעים בהוראה אך נשפטים על פי
אמות מידה של מחקר .

אפשר שנתיבים נפרדים של קידום מקצועי יסייעו לכל מורי המורים:
 oאלה שיבחרו בהוראה ,יוכלו להפנות את עיקר זמנם ומאמציהם לשיפור
ההוראה על מרכיביה השונים ,ואיכות ההוראה שלהם תזכה בהכרה
כרכיב עיקרי בהערכת הזכאות לקידומם המקצועי .
 oגם מי שיבחר להתמקצע במחקר ירוויח מכך ,שכן פיתוח נתיב מחקרי
עיקרי יאפשר להקצות שעות למורי המורים החוקרים לצורך עבודתם
במחקר ולצורך התפתחותם המקצועית בתחום זה .מורי המורים
שיבחרו בנתיב זה יראו את עיקר זהותם המקצועית כמורי מורים
חוקרים ויחתרו בכל עת לשפר את איכות הפעילות המחקרית
שלהם .
החוקרות מציעות לשנות את התפיסה הקיימת ולהעלות רעיונות
חלופיים לבניית נתיבים חדשים החורגים מהמסגרת האקדמית
הצרה הרואה במחקר את חזות הכל .
נוסף לכך ,כחלק מהחשיבה על חלופות ,מציעות החוקרות ,לדון
בשאלה כיצד יש להגדיר את המקצוע הזה שנקרא כיום
'מורים/מרצים/מורי מורים/סגל אקדמי במכללות לחינוך '.
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174

ישראל
זהויות ומיצוב
להיות מורה בישראל במאה ה20-
מטרת מאמר זה היא לבחון את מאמרי השער השלישי של הספר ולהעריך את
תרומתם לנושא הכללי של הספר :הכשרת מורים במאה ה.57-
במאמר זה נבחן כיצד המורים ומורי המורים המתוארים במאמרי השער
השלישי ממקמים את עצמם – או ממוקמים על ידי אחרים – בהקשר של
מערכת החינוך הישראלית.
בין שתי קהילות אלה קיימת זיקה מובנת מאליה ,משום שמורי המורים הם
האחראים על הכשרת המורים ,ומשום שרובם ככולם התנסו בהוראה בכיתות
בית הספר בעת שהיו הם עצמם מורים .
מאמרי השער השלישי מתמקדים בזיהוי ובפירוש המיצוב של המורים (המאמר
של רייכל והמאמר של אבדור וריינגולד) ושל מורי המורים (המאמר של
קופפרברג וורדי-ראט והמאמר של קלויר).
במערכת החינוך בישראל אי-אפשר להבין את מיצובם של המורים ושל
מורי המורים בהווה מבלי לבחון אותו על פני הרצף ההיסטורי .נבחן
בקצרה את מיצובם בעבר ,נדון במיצובם בהווה ,כפי שהוא עולה מפרקי השער,
ולבסוף נציג את השאלות העולות בנוגע למיצובם בעתיד .
מיצוב המורה על ידי קולות של מומחים ושל מעצבי מדיניות :תנועת
מטוטלת במדיניות ההכשרה  -ממורה מחנך למורה מומחה
לפני קום המדינה ובעשורים הראשונים של מדינת ישראל אין אנו שומעים את
קולו של המורה .קריאה המסמכים שכתבו מומחים בחינוך ומתכנני מדיניות
מעידה שהמורה ממוצב בהקשר הישראלי על ידי אחרים כדמות מחנכת רחבת
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אופקים ,המנחילה ערכים וידע .
בשלהי המאה ה 50-ממשיכים מעצבי המדיניות החינוכית ,חוקרים ומפתחי
תכניות במשרד החינוך בעיצוב דמותו של המורה ובמיצובה במערכת החינוך.
קולו של המורה עצמו עדיין בקושי נשמע .כחלק מתהליך האקדמיזציה
נבנית דמות חדשה של מורה לנוכח ההקשר הכיתתי והחברתי :המורה-
המומחה .המורה הזה נדרש להכיר היטב את תחום הדעת ,להיות בעל
מיומנויות הוראה ותקשורת ברמה גבוהה ,ובעל יכולת להוביל שינויים
(Grant, 2008).
הכרת תחום הדעת ,המאפיין הראשון של המורה-המומחה ,כרוכה
ברכישת תארים אקדמיים מתקדמים בתחום דעת מסוים .המיצוב של
המורה כבעל ידע דיסציפלינרי שיטתי בולט מאוד בדוח דוברת – 'כוח המשימה
הלאומי' ( ,)5004-5002ונמשך גם בדוח ועדת אריאב ,שעיצב את המתווים
החדשים להכשרת מורים ( .)5004במתווים אלה נוספו שעות ללימודים
הדיסציפלינריים על חשבון לימודי החינוך והפדגוגיה ,ובייחוד על חשבון לימודי
היסוד וההעשרה ,שכמעט ונעלמו לחלוטין ממערך הכשרת המורים .

גישת המורה המומחה :תכניות הכשרה חלופיות
ממסמך שערכו אנשי תחום חינוך במכון ואן-ליר ( )5070עולה כי משרד החינוך
מוביל ארבע תכניות חלופיות להכשרת מורים:
( )7תכנית המצוינים הרשמית במכללות;
( )5תכנית להכשרת מורים להוראת מתמטיקה ומדעים;
( )3תכנית להוראת אנגלית; ( )4תכנית 'חותם '.

תכנית המצוינים שונה משלוש התכניות האחרות בהיותה
ארוכה ומקיפה ובהיותה נערכת במכללות להכשרת מורים.
תכניות ההכשרה החלופיות מתמקדות בהכשרה מזורזת להוראה של בוגרים
מצטיינים מהאוניברסיטאות ,שעתידים להשתלב בהוראה בבתי ספר על-יסודיים
ובחטיבות הביניים ,בעיקר במקצועות כמו מתמטיקה ,מדעים ואנגלית.
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ההכשרה מתקיימת בקורס קיץ מזורז ואינטנסיבי של כמה שבועות ,שבו
המשתתפים לומדים נושאים בחינוך ובפסיכולוגיה ,עסוקים בסוגיות בנושאים
אלה ,ומכירים את תכניות הלימודים במקצועות השונים .
לאחר מכן צפויים הבוגרים להשתלב כמורים בכיתות ,כאשר במהלך שנת
ההוראה הראשונה מלווים אותם סגל התכנית ומורים-מאמנים .המשתתפים
מתחייבים לשירות בן שנתיים עד חמש שנים בהוראה במערכת החינוך .
ממאפייני התכנית אפשר להסיק שהתשתית האקדמית-דיסציפלינרית
היא המפתח להוראה מצוינת ואילו ההכשרה להוראה ,הן העיונית והן
המעשית ,יכולה להיות קצרה ולהינתן תוך כדי עבודה (in-service).

ביקורת על גישת המורה המומחה
במוקד הביקורת על גישת המורה המומחה עומדות התכניות המזורזות,
המדגישות את העליונות של המומחיות הדיסציפלינרית על פני כל
מרכיבי ההכשרה להוראה .הביקורת מתמקדת בשלושה עניינים:
.0ההיבט הפדגוגי-דידקטי.
.2ההיבט השני נובע מהצורך להכשיר את המורה לעבודה בסביבה רב-
תרבותית .
.3ההיבט השלישי נובע מהצורך להכשיר את המורה לתפקוד בעידן
התקשוב .

מיצוב המורים ומורי המורים בפרקי השער
ראינו כיצד גורמים שונים הכוללים מעצבי תכניות לימודים ,ועדות מקצועיות
ואנשים בעלי מוניטין בתחום החינוך ,מנסים לבנות את דמות המורה במדינת
ישראל .פרקי השער מוסיפים לדיון גם את קולות מורי המורים בהדגישם
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כיצד הם תופסים את המיצוב שלהם .אולם עדיין ,כפי שנראה ,חסרים
הקולות של המורים .

דמות המורה הראוי באספקלריה של ביטאוני הארגונים
המקצועיים של המורים בשנים 0881-2111
המאמר של נירית רייכל" ,דמות המורה הראוי והתנאים להתפתחותו
באספקלריה של מאמרי המערכת בביטאוני הארגונים המקצועיים של המורים,
 ,"7680-5000מנסה להגדיר כיצד ממוצב המורה בשיח העיתונאי הכתוב של
ביטאוני המורים הד החינוך ,הביטאון הרשום של הסתדרות המורים ,וקשר עין,
הביטאון הרשמי של ארגון המורים העל-יסודיים .
לסיכום ,המחקר של רייכל ,המתמקד בעיתוני המורים ,ממצב שתי
דמויות בעלות מאפיינים ייחודיים ,שהמשותף להן הוא העדר ביקורת,
יוזמה ופעילות להבאת שינויים .

בנתיבי ההתפתחות הפרופסיונלית של מורים :בין 'המורה
ראוי' ל'מורה המומחה'
המאמר של אבדור וריינגולד "בנתיבי ההתפתחות הפרופסיונלית של מורים :בין
'המורה ראוי' ל'מורה המומחה'" ממשיך בהתוויית מיצבו המורה הישראלי .הוא
מתמקד בבחינת התפתחות המקצוענות בהוראה בהשראת התפיסה
הרואה בפיתוח הפרופסיונלי של מורים רצף מתוכנן ,דינמי ורלוונטי;
רצף המתחיל בהכשרה הראשונית להוראה ,נמשך לאורך החיים
המקצועיים ומגיע לשיאו בהיות המורה ראוי לתואר 'מורה מומחה '.
לסיכום ,המאמר של אבדור וריינגולד איננו משמיע את קולו של המורה
עצמו ,אלא סוקר את הספרות המחקרית ומקשיב לקולם של שותפים
מרכזיים אחרים במערכת החינוך בישראל ,בעלי השפעה רבה ביותר על
תהליכי הפיתוח הפרופסיונלי של מורים .
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מורי מכללות להשכרת מורים משנים את מיצובם בעידן של
שינוי
המאמר "עיצוב מטפורי של מכללות להכשרת מורים בעידן של שינוי" של
קופפרברג וורדי-ראט עוסק בהתמודדות מורי המורים במכללות עם מסקנות
דוח דוברת ,כפי שזו באה לידי ביטוי בשפה המטפורית שלהם .החוקרות ניסו
להקשיב לקול הגלוי ובעיקר לקול הסמוי של המרואיינים שהשתתפו במחקר .
המחקר כלל  37ראיונות עומק עם בעלי תפקידים שונים – מנהלים ,מרצים
ומדריכים פדגוגיים – בשלוש מכללות :מכללה חילונית במרכז הארץ ,מכללה
חילונית בפריפריה ומכללה דתית במרכז הארץ.
מהניתוח עולה כי נראה אפוא שלמרות המצב המשברי שהמכללות נקלעו
אליו  ,ניכרו בקרב המורים הנבדקים יכולת התמודדות ודרך חשיבה
חיובית בנוגע לשינוי ולהמשך התפתחותם .
אשר למכללות ,החוקרות טוענות שלמורי המורים יש אמנם כוחות
להתמודד עם משברים ועם רפורמות ,אך יש צורך בחשיבה מחודשת
לגבי המסגרות שמורי המורים יוכלו באמצעותן לשפר את תהליכי
עבודתם בזמן משבר .יש לגבש דרכים לייעול המכללות ולשיפור
תדמיתן המקצועית ואיכות העבודה המתבצעת בהן .כמו כן ראוי להרהר
בשיפור דרכי התקשורת ובהעברת מידע לכל מורי המורים ,ללא קשר
לתפקידם ולמיצובם ההיררכי .חשוב שהם יפרקו מתחים ושקולם יישמע,
כך יוכלו לבטא ביקורת על גופים רשמיים בתוך המכללה ויחושו שותפים
לעשייה ולבנייה .
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כיצד תופסים מורי מורים את התפתחותם המקצועית
בהשפעת השתתפותם ברשת עמיתי מחקר בין-מכללתית?
המאמר של רמה קלויר "כיצד מתארים מורי מורים את התפתחותם המקצועית
במסגרת העמיתות ברשת עמיתי המחקר של מכון מופת?" עוסק בהתפתחות
מקצועית של מורי המורים ,המתרחשת באמצעות ההשתתפות ברשת מחקרית-
שיתופית .
במחקר נשמע קולם של הנבדקים המתארים כיצד פעולתם ברשת
השפיעה על התפתחותם המקצועית .בחינה של הקולות הראתה שהם
קידמו את הידע ואת היכולות שלהם במחקר ,הרחיבו את הידע ואת
ההבנה שלהם הקשורים במכללות אחרות בארץ ,ושיפרו את היכולות
שלהם לעבוד בצוותי מחקר ואת הכישורים החברתיים והבין-אישיים
שלהם .לשינויים אלה יש השלכות על 'האני המקצועי' של מורי המורים
שהשתתפו ברשת ,וגם על מיצובם בהקשר המקצועי שבו הם עובדים .

בחיפוש אחר קולו של המורה
אם כן ,ראינו כיצד מצטיירת דמותו של 'המורה הראוי' מתוך מחקרים וממסמכים
של מעצבי המדיניות .אולם קולם של המורים עצמם לא מושמע.
מעט מאוד נכתב על מה שהמורים רוצים ועל מה שהם יכולים לעשות
בתנאים הקיימים היום במערכת החינוך ולאור התגמול הכספי שהם מקבלים.
דווקא בעניין זה מפתיעות התובנות העולות ממאמרי השער הדנים
באופן שבו מורי המורים ממצבים את עצמם בעידן של משבר .
מהפרק של ורדי-ראט וקופפרברג עולה שעל אף השינוי הכפוי ,הם
השכילו להתגייס ולהתוות דרכים לעשיית ולבניית תכניות חדשות.
כלומר ,מורי המורים הנבדקים מיצבו את עצמם באופן פעיל והחלטי
כמביאי שינוי .
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גם מורי המורים שבהם התמקד המחקר של קלויר ,מיצבו את עצמם במקום
חדש ברגע שניתנה להם האפשרות לכך .הם עשו זאת על ידי הדגשת היבטים
שונים של 'האני המקצועי' שלהם שעבר שינוי בעקבות ההתנסות השיתופית
ברשת העמיתים .מורי מורים אלה מיצבו את עצמם כחוקרים בעלי ידע
ויכולות חברתיות בין-אישיות ,המתאימות לעבודה בסביבה מקצועית-
שיתופית .

עם הפנים אל העתיד :דמות המורה במאה ה20-
מסקירת מיצוב המורה הישראלי במאות ה 21-וה 20-אנו שומעים בעיקר
את קולם של אנשים מובילים במשרד החינוך ובאקדמיה ,הממצבים את
דמותו של המורה ושל מורה המורים .הם בונים דמות אידיאלית של 'המורה
ראוי' ,ומתווכחים ביניהם על המרכיבים הנאותים של 'האני המקצועי' שלו .רק
לעתים רחוקות נשמעים קולות המורים ומורי המורים עצמם הנותנים
ביטוי למחשבותיהם ,לרגשותיהם ולדרכי התמודדותם .
בהקשר זה מסתמנת חשיבותם של מחקרי פעולה (צלמאיר ,)5002 ,מחקר עצמי
) (Ezer, 2009וחקר השיח (קופפרברג5070 ,ג) – גישות מחקריות המשמיעות את
קולם האותנטי של אלה .
בעקבות הנאמר לעיל ,אנו מדגישים שבנוף העתידי ,שבו יהיו המורה
ומורה המורים מתוגמלים כיאות ,הם יוכלו להיות שותפים פעילים ושווי
ערך במערכת החינוך ,וקולותיהם ודעותיהם יהיו מושמעים .זאת על
בסיס ההכרה שהמורה הוא הנמצא בקשר עם התלמיד ,הוא השותף
החשוב ביותר במערכת החינוך ,והוא המכיר את צרכיו יותר מכל אדם
אחר; ואילו מורה המורים הוא הנמצא עם המורה בקשר קרוב בעת
הכשרתו להוראה .
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ישראל
הכשרה ומיצוב
מכללות להכשרת מורים על פרשת דרכים :מורי
מורים ממצבים את עצמם בעת משבר
המאמר הנוכחי מציג מחקר שהתמקד בהבנת תהליכים שהתרחשו
בשלוש מכללות לאחר פרסום דוח דוברת .ניתוח שיח ,המתמקד במיצוב
מורי המכללות בעת משבר לנוכח תהליכי השינוי שהתרחשו במכללות,
אפשר התמודדות עם סוגיית הזהות המקצועית של מורי המורים .הקולות
השונים ,כפי שבאו לידי ביטוי במהלך הראיונות  ,אפשרו זיהוי ,תיאור והסבר של
ממדים סמויים וגלויים בתהליך ההתמודדות לנוכח התמורות שחלו בתחום
הכשרת מורים .ניתוח הראיונות חושף מסרים סותרים שהצביעו על איום
קיומי ועל תחושת חוסר אונים מצד מורי המכללות .עוד עלה מהראיונות
כי קיימים כשלים בזרימת מידע בין הקבוצות השונות בתוך המכללות,
וכי דרכי ההתמודדות לוקות בהעדר מדיניות ברורה ומגובשת .במאמר
תוארו שני קולות הנשמעים במכללות שנחקרו:


קול קולקטיבי בטוח ומאופק ,המציג בגלוי את המכללה כגוף המתפקד
כהלכה;



קול אישי מהוסס וחרד ,המופיע בסמוי ומציג את תחושת האיום על
הזהות המקצועית .

קולות אלה מייצגים קבוצות בתוך המכללות ,שקיים ביניהן ריחוק הגורם
לרגשות שליליים בקרב המרואיינים .
בנוסף לכך הממצאים מלמדים גם על היבטים ייחודיים לכל מכללה,
הנובעים מההקשר הגיאוגרפי ,תרבותי-חברתי שבו היא מתפקדת .הדיון
עוסק בהשפעת השינוי החיצוני על הזהות המקצועית של מורי המכללות
ודן במבנה הארגוני של המכללות לנוכח המציאות המורכבת שהתפתחה
בהשפעת דוח דוברת.
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התחושות הקשות במכללות להכשרת המורים ערערו את הזהות
המקצועית של מורי המורים .ובעיקר של אלה אשר תפיסת העולם שלהם
שונה מהאידיאולוגיה המוצגת בדוח דוברת .מדובר בקבוצת המורים והמדריכים
הפדגוגיים ,אשר הזהות המקצועית שלהם מתמקדת בתת-זהות של המומחה
הפדגוגי ,המדגישה את תפיסת המחנך ,האדם ,וזאת בניגוד לתפיסת ועדת
דוברת ,הנותנת חשיבות יתר לתת-זהות המומחה בתחום הדעת .התחושה של
מורים אלו כי זהותם המקצועית לא מספיק "אקדמית"  ,לטעמה של
ועדת דוברת ,וההרגשה כי הנהלת המכללה אכן נוטה להסכים עם
גישה זו ,גרמה להם לחוש חוסר קוהרנטיות בין הזהות המקצועית שלהם
לזו שנתפסת בעיני האחרים .כדי לשרוד הם ייאלצו להבנות מחדש את
זהותם המקצועית .מערבולת רגשית זו באה לידי ביטוי בשיח שלהם,
המציב סימני שאלה בנוגע למיצובם המקצועי בהווה וחושף חוסר
ביטחון לגבי עתידם המקצועי.

תופעת הריחוק התוך-ארגוני שעלתה מתוך הממצאים
על פי ויק ( )Weick, 2001בארגון בעל חיבורים רופפים כל גוף בתוך הארגון
עומד בפני עצמו ,ללא תלות והשפעה בחלקים האחרים .שינוי המתרחש בחלק
אחד של המוסד אינו גורר בעקבותיו שינוי בחלק אחר ( .)Davies, 2002שני
יתרונות חשובים יש למכללות בעלות חיבורים רופפים .0 :מבנה זה
מאפשר חופש פעולה וחופש אקדמי .2 .מבנה מסוג זה מגן על כל חלק
מחלקי הארגון מפני משברים בלתי צפויים ,שמקורם באירועים
המתרחשים באחד מחלקיו ( .(Orton & Weick, 1990
אך אליה וקוץ בה :למבנה "רופף" זה של ארגון יש גם חסרונות ,שבאים לידי
ביטוי בעתות משבר :בשל החיבור הרופף בין חלקי הארגון ,במצב לחץ
נוצר ערפול בערוצי התקשורת ,ונוצרת תחושה של אי-ודאות ושל
עמימות  .מידת התיאום בין המורים להנהלה אינה עונה על הצרכים .התקשורת
הבין-אישית אינה זורמת דיה ,והמורים שרויים בבידוד מקצועי .מניתוח
הראיונות עלה כי המרצים בקבוצת ההוראה וההדרכה לא שותפו

184

בהחלטות וביוזמות השונות של ההנהלה בחלק מן המכללות להכשרת
מורים.
הם ניזונו משמועות או ממידע שהופץ באמצעי התקשורת השונים.
המבנה הרופף של המכללות ,שהתבטא באוטונומיה ובעצמאות של כל יחידה,
היה בעוכריו .חסרו הלכידות ,המנהיגות האקטיבית והמשתפת וכן
השקיפות בזרימת המידע.
תנאים אלו בולמים תהליכים של למידה משותפת ,ביניהם תהליכי עיצוב
של הזהות המקצועית של המורים ,כמו כן הם עלולים לבלום את
נכונותם לקבל שינויים.
ניתן לומר כי הקונספציה הארגונית של המכללות להכשרת מורים,
שהוכיחה את עצמה כיעילה ובעלת יתרונות רבים בעת שגרה ,גבתה
מחיר בתקופה זו של שינוי ומשבר שהתפתח בעקבות דוח דוברת.
מקור הנתונים:
אסתר ורדי-ראט ,אריאל חורין ,חוה גרינספלד ,עירית קופפרברג " ,מכללות
להכשרת מורים על פרשת דרכים :מורי מורים ממצבים את עצמם בעת
משבר" ,דפים  ,46 ,תש"ע  . 5070ע"ע .87-774
פורסם גם בפורטל מס"ע:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2950
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ישראל
התפתחות מקצועית
כיצד מתארים מורי מורים את התפתחותם המקצועית
במסגרת העמיתות ברשת עמיתי המחקר של מכון
מופ"ת?
התפתחותו של מודל רשתות המחקר בעולם בשנים
האחרונות

במאמר יתרונותיו של מחקר שיתופי – הדוגמה של רשת עמיתי מחקר" ,סוקרות
קלויר וקוזמינסקי ( )2118את תופעת ההתפתחות המואצת של מודל
המחקר השיתופי 'רשתות המחקר' לקראת סופה של המאה ה21-
ותחילתה של המאה ה. 20-
התפתחות זו באה לידי ביטוי במספר הרשתות המוקמות כיום בעולם במגוון
הולך וגדל של תחומי דעת ושל נושאים .
אחד מביטוייה של התרחבות זו הוא הצטרפות של עמיתים נוספים לרשתות
קיימות ואתה גם עלייה במידת ההטרוגניות של הרשתות .ההטרוגניות הולכת
וגדלה הן מבחינת כיווני המחקר הנכללים ברשתות והן במתודולוגיות ,במרקם
האנושי והתרבותי ובפריסה הגיאוגרפית המתרחבת של העמיתים החוקרים .
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את תרומת ההשתתפות ברשת
עמיתי המחקר של מכון מופ"ת להתפתחות המקצועית של עמיתיה ,מורי
מורים .
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רשתות מחקר כמודל של מחקר שיתופי המתאים להתפתחות
מקצועית של מורי מורים

המודל של רשתות מחקר שיתופיות ,משמש כיום אחד האמצעים
המומלצים ביותר להתפתחות מקצועית של בעלי מקצועות שונים .בשנים
האחרונות גם מקצוע ההכשרה הולך ותופס מקום נכבד בין מקצועות אלה,
והתופעה של רשתות מחקר שבהן עמיתי המחקר הם מורי מורים,
הולכת ומתרחבת .

רשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת  -הרקע להקמת הרשת

על רקע ההתפתחות המואצת של מודל רשת המחקר השיתופי בעולם
ובכלל זה בתחום הכשרת המורים ,הוקמה גם רשת עמיתי המחקר של
מכון מופ"ת .את הרעיון הגתה ראש מכון מופ"ת דאז ,ד"ר לאה שגריר ,לאחר
שחזרה בשנת  5003מכנס בין-לאומי בתחום הכשרת מורים ,שבו נחשפה למודל
רשתות המחקר השיתופיות .היא חלקה את הרעיון עם פרופ' לאה קוזמינסקי,
שנכנסה באותה עת לתפקידה כראש רשות המחקר במופ"ת ,וכך שנה אחת
לאחר מכן ,בשנת  5004נולד המודל המחקרי שיתופי 'רשת עמיתי מחקר '.
רשת המחקר תוכננה לכלול צוותים אחדים של חוקרים ,כשכל צוות
יתמקד בנושא אחר ויעסוק בו במשך שנים אחדות.

מאפייני הרשת ודרכי פעולתה
מאפייני רשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת דומים למאפיינים המרכזיים של
רשתות מחקר אחרות שנסקרו לעיל :
 .0מבנה ארגוני ותפעולי מורכב  – 20עמיתים ,ביניהם  77חוקרים ,ראש
187

רשת ,מעריך וראש רשות המחקר החברה בוועדת ההיגוי (מספר זה של חוקרים
נכון למצב הסופי של הרשת ,שבשל אופייה הדינמי הצטרפו אליה עמיתים או
עזבו אותה במהלך פעולתה).
בראש כל צוות עמד חוקר בכיר המומחה בתחומים הנוגעים להכשרת
המורים ולמחקר; מכון מופ"ת ורשות המחקר שימשו כגוף הלוגיסטי-אקדמי-
מינהלי ,ואילו עם ועדת ההיגוי נמנו רשאי הצוותים ,ראש הרשת ,ראש רשות
המחקר והמעריך של הרשת .
 .2ריבוי – אף שהרשת לא הייתה גדולה בהשוואה לרשתות אחרות
בעולם ,היא התאפיינה בשונות רבה .שונות זו נקבעה מלכתחילה כאחד
ממאפייניה ,וראש הרשת וכן כל אחד מראשי הצוותים השתדלו להרחיבה.
בעקבות כך הרשת הייתה הטרוגנית ביותר .
ההטרוגניות התבטאה בממדים אלה :
(א) תחומי המומחיות של העמיתים – היסטוריה ,סוציולוגיה ,הכשרת מורים,
חינוך מיוחד ,הוראת המדעים ,פסיכולוגיה ,מינהל עסקים ,הגיל הרך ,תכניות
לימודים ;
(ב) הרמות האקדמיות המגוונות של העמיתים –  72%בעלי תואר שני72% ,
דוקטורנטים , 55%בעלי תואר דוקטור ו 72%-בעלי תואר פרופסור ;
)ג) ריבוי סוגים של מוסדות אם שאליהם השתייכו העמיתים – שמונה מכללות
אקדמיות להכשרת מורים ושתי אוניברסיטאות ;
)ד) מגוון האזורים הגיאוגרפיים שהעמיתים גרים ופועלים בהם – מכללת
אוהלו בצפון ועד מכללת קיי ואוניברסיטת בן-גוריון בדרום ;
(ה) הזרמים האידיאולוגיים והדתיים שאליהם השתייכו העמיתים – דתיים
(זרמים שונים) וחילוניים ,ערבים ויהודים ;
(ו) בעלי רמות שונות של ניסיון מקצועי במחקר ובפרופסיה של ההכשרה
– מבעלי ניסיון רב בהכשרה ובמחקר ועד בעלי ניסיון מועט בשני התחומים .
 .3עצמאות וחופש מחקרי – לכל ראש צוות ניתן החופש לבחור את
העמיתים לצוותו ,ויחד הם קיבלו חופש לבחור את דרך התנהלות הצוות,
את נושא המחקר (ובלבד שיתקשר לנושא הגג) ואת שיטותיו .בשל כך מגוון
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שאלות המחקר היה רב .
 .4קישורים וחיבורים – פעולת הרשת אופיינה בקישורים ובחיבורים
מגוונים מבחינה מדעית .כל אחד מהעמיתים קרא את מחקרי הצוותים
האחרים ,הגיב להם וקיבל משוב מכולם .המחקרים והדיונים על המחקרים היו
פתוחים בפני כל עמיתי הרשת .הספר הנוכחי הוא אחת התוצאות של החיבורים
שנוצרו בסופו של תהליך הפעילות המשותף .
 .5קשרים רופפים וקשרים הדוקים – כמו ברשתות אחרות וכטבעו של
המודל ,גם ברשת עמיתי המחקר הייתה אפשרות ליצירת קשרים הדוקים
ורופפים .כך קרה שנוצרו קשרי ידידות וחברויות אישיות ומקצועיות בין
עמיתי השרת ,שלא הכירו אלה את אלה קודם לכן ,הנמשכים ברמה
האישית והמקצועית גם כיום .
לעומתם נוצרו גם קשרים רופפים ,בעיקר בין עמיתים המשתייכים לצוותים
שונים .
 .6מבנה פתוח ודינמי – מבנה הרשת ואופן פעולתה הדינמיים אפשרו
לה לפעול גם כאשר אחד הצוותים פרש ,וגם כשהצטרפו לצוותים
חוקרים חדשים .בשל תחלופה זו המערך הארגוני-מחקרי השתנה בהתמדה .
 .7זרימה שוטפת של ידע והפצתו – רשת עמיתי המחקר נקטה דרכים
שונות להפצת הידע שצברה ויצרה .דבריה פורסמו בכתבי העת השונים של
מכון מופ"ת – שבילי מחקר ,ביטאון מכון מופ"ת וכתב העת דפים .נוסף על כך,
עמיתי הרשת והצוותים שלה הופיעו במפגשי למידה שיזמה הרשת ,בימי עיון
ובכנסים בינלאומיים בארץ ובעולם .הפצת הידע הובילה להכרה בקיומה של
הרשת ,להפצת ממצאיה ולהעלאת יוקרתה בעיני גורמים מקצועיים
רבים .
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מתודולוגיה
מטרת המחקר ושאלותיו

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק כיצד עמיתי המחקר תופסים את
תרומת ההשתתפות שלהם ברשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת
להתפתחותם המקצועית בכלל ולארבעת המרכיבים הבאים בפרט :
(א) קידום הידע והיכולות בתחום המחקר ;
(ב) שיפור ,עדכון והרחבה של הידע ושל היכולות בתחום המקצועי (במקרה זה
הכשרת מורים ;
)ג) טיפוח ופיתוח של הון חברתי-מקצועי ;
)ד) פיתוח זהות מקצועית בתחום ההכשרה להוראה .
המשתתפים וכלי המחקר
נותחו דבריהם של ארבעה ראשי צוותים ושל חמישה עשר עמיתים (כלל
החוקרים בצוותים).
דבריהם נלקחו מתוך שלושה מקורות :
ראיון ראשון :ראיונות עם ארבעה עשר מעמיתי הרשת במהלך השנה השנייה
לעבודתה .
ראיון שני :פרוטוקולים של ראיונות שנערכו עם עשרה עמיתים ,תשעה מתוכם
רואיינו גם בראיון הקודם .הראיונות התמקדו בשאלה אם ההשתתפות ברשת
תרמה להתפתחותם המקצועית ,והם התבקשו להרחיב בנקודה זו ולהסביר את
דעתם .
הדיון עם ראשי הצוותים :פרוטוקול הדיון שנערך בין ראשי הצוותים בסוף
השנה הרביעית לפעולת הרשת במסגרת המפגש האחרון של ועדת ההיגוי.
הדיון נסב על תרומת הרשת להתפתחותם המקצועית של ראשי הצוותים .
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מרכיבי ההתפתחות המקצועית שהתגבשו במהלך פעילות
הרשת
א .קידום הידע והיכולות בתחום המחקר
 .7למידה של מתודולוגיות חדשות :עמיתים רבים ציינו את הנושא
המתודולוגי כאחד הנושאים שבו התפתחו במיוחד .חלקם התייחסו לעצם
החשיפה למחקר .
כמו כן ,היו בין העמיתים מי שציינו את ההתנסות במתודולוגיות חדשות
במסגרת העבודה הצוותית כגורם חשוב בהתפתחותם המקצועית .הדבר היה
נכון לגבי מתודולוגיות איכותיות וגם לגבי מתודולוגיות כמותיות .
 .5חיזוק תחושת הביטחון לעסוק במחקר :עצם השתתפותם של העמיתים
בגוף מחקרי גדול שיש בו חוקרים מנוסים העשויים לבקר וגם לסייע ,וכן
ההשתתפות כעמיתי מחקר שווים בין שווים ,אפשרו להם לחוש ביטחון
ביכולותיהם :להרגיש כמי שיכולים לתרום לקידום המחקר ,וכמי שהתנסו
בחוויה מצמיחה שתאפשר להם להמשיך לעסוק במחקר .
 .4זיהוי עצמי של חסרים ושל קשיים והתנסות מכוונת בהשלמתם:
עמיתים שונים ציינו שהעמיתות ברשת אפשרה להם להתמודד עם נקודות
חולשה שזיהו אצל עצמם .זאת כיוון שלא חשו איום או כישלון כשהגדירו
לעצמם ,לצוות ולרשת ,אילו ידע ומיומנויות חסרים מבחינה מחקרית ,ואיך היו
מעוניינים להתמודד אתם במסגרת הרשת .
.5זיהוי עצמי של נקודות החולשה (הקשורות למתודולוגיות ,לדרכי ניתוח,
להתמודדות עם מחקר גדול ,להתמודדות עם מחקר אמפירי) והצבת מטרות
מחקריות לפיתוח המומחיות שלהם במחקר ,הופיעו בדבריהם של חלק גדול
מהעמיתים .כל אחד מהם הדגיש כיצד הצליח לטפל בהן במהלך העבודה
ברשת.
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ב .קידום הידע המקצועי הקשור בהכשרת מורים
העיסוק במחקר ובעיקר במסגרת המודל של רשתות שיתופיות ,אמור
בין היתר לשמש למורי המורים אמצעי ללמידת אותו הידע הנדרש להם
למקצוע ההכשרה .זאת בתנאי שנושא המחקר מעניין אותם ,ושהם
עוסקים בו מרצונם וכחלק מהתכוונותם להמשיך ולהתפתח אישית
ומקצועית .בהציגם את תרומת ההשתתפות ברשת סיפרו העמיתים על הידע
שלמדו מתוך המחקר עצמו ,שכן עסק במדיניות הכשרת מורים ובהיבטים שונים
המתקשרים אליה ,וכן תיאור את דרך התנהלותה של הרשת ואת תהליך
ההתנהלות שלהם עצמם במסגרת החדשה של המחקר .הידע שלמדו הקיף
תחומים שונים הנוגעים בחייהם המקצועיים .
בהקשר זה עלו בדבריהם שלושה נושאים מרכזיים:
 .7מיומנויות של עבודה בצוות וניהולו :הרשת זימנה סוגים שונים של עבודה
בצוותים ובהרכבים שונים .אלה שימשו לעמיתים הזדמנות להתנסות
כמשתתפים בסוגי צוותים שונים (בתוך הצוות שלהם ,במליאה או בדיונים עם
עמיתים) ,לצפות בתהליכים שהתרחשו בצוותים אחרים ,ואף להתנסות בניהול
צוות .
 .5למידה של תכנים ושל סוגיות הקשורים להשכרת מורים :
גישות תיאורטיות ,תפיסות ההכשרה של בעלי תפקידים שונים ובדרגים שונים
במערכת ,תהליכים ומדיניות ,רפורמות והשלכותיהן – נושאים אלה נלמדו על
ידי עמיתים רבים .חלקם ציינו שבאמצעות המחקר שערכו הם גילו תיאוריות
וגישות בהכשרת מורים שלא הכירו קודם לכן ,או הרחיבו ידע קודם .אחרים ציינו
שהפעילות הבין-צוותית חשפה אותם לידע חדש שחקרו הצוותים האחרים .
.3שדרוג הידע והיכולות המקצועיות :תכנים וסוגיות הקשורים להכשרה,
שנלמדו ברשת ,התחברו לידע הפרקטי של העמיתים ,והם משמשים אותם כיום
בעבודתם השוטפת במכללות בתפקידיהם השונים .
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חלק מהעמיתים סיפרו כי הייתה זו להם הפעם הראשונה שפגשו פנים שונות
של הכשרת מורים מבחינה תיאורטית ומחקרית; לראשונה גילו את השונות
הרבה שקיימת בין מכללות במגזרים ובאזורים שונים בארץ וכן בנושא המדיניות
בהכשרה .

ג .פיתוח ההון החברתי-מקצועי
ההון החברתי ,כאמור ,הוא תוצר של מערכות יחסים ,של קשרים בלתי
פורמאליים ,ושל מפגשים חוזרים בין אנשים המשתייכים לרשת .פיתוח הון
אנושי מאפשר זרימה של מידע ,זיהוי שותפים לטווח ארוך ,יצירת אמון
להשגת אינטרסים משותפים ונכונות לפעול בשיתוף פעולה וזה למען
זה .
כך קרה שגם ברשת עמיתי המחקר נוצרו בהדרגה קשרים אישיים
שהתפתחו מתוך הפעילות המחקרית ,ואפשרו לעמיתים להתפתח.
למעשה ,רבים מבין עמיתי הרשת עסקו במחקר או התעניינו בסוגיות מגוונות
הקשורות להכשרת מורים בטרם הצטרפו לרשת .אלא שחלקם לא הכירו
חוקרים נוספים המתעניינים בתחומים דומים ,והתקשו למצוא עמיתים למחקר
בתחומים אלה .הדבר נכון לגבי חוקרים שנושאי המחקר שלהם ייחודיים ,וכן
לגבי חוקרים מהפריפריה ,שהרשת חילצה אותם מבדידותם המקצועית .
המפגש עם חוקרים נוספים באותו תחום התמחות מאפשר מצד אחד
יצירת שפה משותפת ומצד אחר הרחבת הידע והעשרת נקודות המבט .
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ד .פיתוח זהות מקצועית וחיזוקה
עמיתים רבים ציינו שמרכיב הזהות המקצועית הוא אחד המרכיבים
שהתפתח ועוצב במסגרת העמיתות ברשת .עם זאת ,נראה כי לתפקיד
ברשת הייתה תרומה לסוג הזהות המקצועית שהתפתחה .רבים הם עמיתי
המחקר שמדבריהם ניתן להסיק כי בהתחזקה אצלם ההבנה שמחקר הוא:
"אמצעי מאוד מעניין ללמידה"" ,חלק הכרחי בעבודתם"" ,עיסוק שהנו
גם אפשרי וגם מועיל" .מדברים אלה ודומיהם עולה זהותם המקצועית
כ'מורי מורים חוקרים '.
ההשתתפות ברשת הייתה עבורם בבחינת התנסות מכוננת ,שבעקבותיה
העיסוק במחקר יהיה אינטנסיבי יותר ויהפוך לחלק בלתי נפרד מעבודתם
המקצועית :מהלמידה המתמדת שלהם ומבניית זהותם כמורי מורים .
בה בעת ובנוסף לזהות של 'מורי מורים חוקרים' ,נראה כי החלה מתפתחת
ברשת זהות של 'מורי מורים חונכים' ,בעיקר אצל ראשי הצוותים .ההשתתפות
ברשת אפשרה להם לחנוך מורי מורים מנוסים פחות .זו הייתה להם
חוויה טובה במיוחד ,שגרמה להם לחוש כמי שמכשירים את דור העתיד
ומסייעים לו להתפתח :לפרסם ,לכתוב ולהתקדם .
זהות זו התפתחה והתחזקה אצל ראשי הצוותים בעקבות הפעילות
ברשת ,שאפשרה לחלקם לראשונה לפעול בפלטפורמה שבה הם
אחראים למחקר בצוות ,שהוא חלק ממחקר הרשת .
הם קיבלו על עצמם אפוא לא רק את הטיפול בידע החדש שנוצר אלא גם
בעמיתים ,יוצרי הידע .חלקם ראו בכל עמיתי הצוות עמיתים 'צעירים' ,שצריך
"לדאוג לכל אחד שירגיש טוב" ,להעצים כל אחד מהם על ידי דברי עידוד
והנחיה ,ולספק הסברים לצד חיזוקים .
ולבסוף עמיתים בעלי ניסיון רב בהכשרה ובמחקר ,אף שלא היו ראשי
צוותים ,קיבלו על עצמם לסייע לצעירים ביותר בצוות .מצד אחד הם נעזרו
בראש הצוות וברשת כדי לחוש התקדמות במחקר  ,ומצד אחר סייעו לעמיתיהם
בצוותים .באופן כזה התחזקה אצלם הזהות של מורי מורים חוקרים ,ובד
בבד החלה מתפתחת גם אצלם זהות של מורי מורים חונכים .התפתחות
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זו הגבירה את שביעות רצונם מהפעילות ברשת ,והפכה לחלק בלתי
נפרד מחוויית הצמיחה של זהותם המקצועית .

דיון מסכם
רשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת ,רשת קטנה ,צנועה בהיקפה ,אשר פעלה
פרק זמן קצוב ומצומצם יחסית לרשתות עמיתי מחקר ברחבי העולם ,קמה על
רקע התפתחותו של מודל הרשת הקיים בתחומים שונים ,ובכלל זה בתחום של
הכשרת מורים .הרשת הצליחה ליצור ידע רב ופורה ולהעמיק את הבנת
עמיתיה בנושא של השפעות המדיניות על הכשרת המורים ובעיקר
בנוגע לשיפור איכותה .ידע זה הופץ ופורסם במטרה להגיע אל
העוסקים בהכשרת מורים ואל מקבלי ההחלטות .
אחת ממטרותיה המרכזיות של הרשת ,בהתאם לרשתות מחקר אחרות
בעולם הייתה לאפשר לעמיתיה להתפתח מקצועית .מדבריהם של
עמיתי הרשת נראה כי אכן התפתחו בכל אחד מארבעת המרכיבים
שמקימי רשתות מחקר מקווים להם .
ייחודו של המודל והצירוף שהוא מביא עמו בין מאפייניו השונים ,תרמו
להתפתחותם של הידע ושל היכולות המחקריות של עמיתי הרשת ,ואף
לידע הפרופסיונאלי שלהם בתחום הכשרת המורים ,ידע שלדברי
עמיתים רבים כבר מיושם בעבודתם .מורכבות הרשת תרמה להתפתחות
המקצועית הנדרשת במקצוע ההכשרה ולרבדיו השונים של מקצוע כה מורכב
זה .דרך התנהלות הרשת והרב-גוניות שזימנה ברמה האנושית והמקצועית,
אפשרו לקשור בין תאוריה לפרקטיקה ,בין העמקת ידע קיים ליצירת ידע חדש
והמשגתו .
בנוסף לכך התאפשרו לעמיתים יצירת הון חברתי-מקצועי ופיתוח זהות
מקצועית של מורי מורים חוקרים וחונכים .מסגרות הפעולה של הרשת
ומעגלי השיתוף והתקשורת שבין העמיתים לבין הצוותים ולבין הרשת כולה
סייעו למשתתפים לצמוח בכיוונים שונים – חלקם צפויים ומקווים ,וחלקם
חדשים ובלתי צפויים .
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לאור מחקר זה העוסק בדמותו של מורה המורים כיום ,איש אקדמיה ופרקטיקה,
מי שמכשיר את מורי העתיד ,נוכל להסיק שהאפשרות לצמוח במסגרת
מודלים פתוחים ,מסועפים ומורכבים ,כמו רשת עמיתי המחקר
המתוארת במחקר זה ,היא דרך יעילה להצמחת מורי מורים שונים
ולפיתוח יכולותיהם המקצועיות באופן מכבד ומעצים ,כזה המאפשר
לכל אחד מהם למצוא בה את דרכו ולהגשים את רצונותיו .

רשימת מקורות
קלויר ,ר' וקוזמינסקי ,ל' ( .)5006יתרונותיו של מחקר שיתופי :הדוגמה שדל רשת
עמיתי מחקר .שבילי מחקר16, 111-116.
מקור הנתונים:
קלויר ,רמה ( .(5075כיצד מתארים מורי מורים את התפתחותם המקצועית
במסגרת העמיתות ברשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת ? בתוך :ר'
קלויר ,ו ל' קוזמינסקי( ,עורכות) "הבניית זהות מקצועית :תהליכי הכשרה ופיתוח
מקצועי של מורים בישראל" בעריכת( ,עמודים  )204-220תל-אביב :מכון מופ"ת.
תקציר פורסם בפורטל מס"ע:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=5107
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ישראל
התפתחות מקצועית
ללמד את מורי-המורים :הסיפור שבין השורות

מאפייני מומחיותם ומקצועיותם של מורי-המורים זכו לאחרונה למחקר
ועיון

(Kolb, 1998; Korthagen, 2000; Koster & Dengerink, 2001; Lunenberg,

 2002; Smith, 2005).רוב המחקרים הללו חוקרים את האיכויות
המקצועיות הנדרשות ממורי-מורים במונחי סטנדרטים של ידע מקצועי,
התנהגות ,פעילויות והתפתחות מקצועית .השאלות כיצד מתרחשת
ההתפתחות המקצועית של מורי-המורים

) (Smith, 2003ואלו טיפוסים של

פעילויות נתפסים על ידי מורי-המורים יעילים יותר עבור התפתחותם נחקרות
פחות .תחום אחר חשוב שראוי להיחקר הוא כיצד משפיעות פעילויות
שונות החותרות להביא להתפתחותם המקצועית של מורי-מורים על
זהותם המקצועית של מורי-המורים ועל עבודתם.
המחקר הנוכחי החל מתוך רצון להעריך את מידת שביעות הרצון של מורי-
מורים מהשתלמות מתמשכת שנערכה באורנים ,מטעם המוסד ,במשך שנתיים,
אך המשכו באבחנות שעלו ונתבהרו כתוצאה מניתוח הנתונים שנאספו .במהלך
ניתוח הנתונים חשפנו תובנות מעניינות של חברי הקבוצה על עצמם ועל
מקצועם ,ואלה שפכו אור על מאפיינים ייחודיים למורי הדידקטיקה
שבקרב מורי-המורים .לתובנות אלה חשיבות רבה לטיפוחה המקצועי
של קבוצה מכריעה וחשובה בקרב מורי-המורים.

המחקר
הרקע ותיאור ההשתלמות
בשנים תשס"ב ותשס"ג התקיימה באורנים השתלמות מתמשכת למורי
דידקטיקה (להלן ,דידקטיקאים) ביוזמת הריכוז האקדמי ומרכזות תחום החינוך.
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קבוצת הדידקטיקאים נתפסת כקבוצה בעלת ייחוד מקצועי בקרב מרצי
המכללה .רובם צמחו כמורים מהשדה שהמשיכו את לימודיהם בתחום הדעת או
בחינוך והשיגו תואר שני או שלישי .רובם מוזמנים להורות דידקטיקה על בסיס
מצוינות בהוראה בשדה או במכללה .כמורים מומחים יש להם ידע על
תכנית הלימודים בתחומם ,וידע תוכן פדגוגי אינטואיטיבי חבוי כמו גם
ידע על היבטים שונים של בית הספר

(Leinhardt, Young, & Merriman,

 1995; Shulman, 1986).אלא שהם חסרים את הידע המנוסח ,המאורגן
והמפורש בתיאוריות ומושגים ,שבאמצעותו הם יכולים ללמד את פרחי ההוראה
שלהם כיצד להורות את תחום הדעת באופן מושכל .למרבה הצער ,אין
תכניות הכשרה מובנות למורי דידקטיקה .בנוסף אוחזים הדידקטיקאים
במספר זהויות מקצועיות :פעמים רבות הם חברים בחוג דיסציפלינארי,
ובו בזמן הם חברי המחלקות לחינוך.
אף אחד משני גופים אלה לא נותן מענה מלא לצורכיהם המקצועיים,
המשלבים צורך בידע דיסציפלינארי מעודכן ובידע חינוכי-פסיכולוגי
מעודכן.
להשתלמות היו שתי מטרות מרכזיות:
 .7להעשיר את הדידקטיקאים בידע מעודכן ובכך לשפר את שיעורי
הדידקטיקה;
 .5לבנות קבוצת השתייכות שבה יכולים הדידקטיקאים לדון בבעיותיהם
הייחודיות ,לשתף אחרים בידע ובדרכי ההוראה שלהם ,להגיע לתובנות
משותפות בדבר מטרותיהם של קורסי הדידקטיקה ,ולגבש לעצמם את תפקידם
כדידקטיקאים במערך ההכשרה.
תכנית ההשתלמות נבנתה כסדרה של מפגשים ,שלכל אחד מהם נושא נפרד
במטרה לשלב כמה שיותר דידקטיקאים במהלך ההשתלמות .שלושת
המפגשים הראשונים היו יזומים על ידי המארגנות והאחרים צמחו מתוך תגובות
של המשתתפים .בכל מפגש היו מספר מושבים ,שבהם הרצאה פותחת ,עיבוד
בקבוצות של סוגיות ודילמות או הדגמות של חברים מתוך הקבוצה הלומדת ,
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וסיכום במליאה .המפגשים אורגנו בימים מרוכזים בהתאם לנוחיותם של
המשתתפים מתוך הבנה שמדובר בציבור שמלמד גם במכללה וגם מחוצה לה.

משתתפים
הוזמנו כל הדידקטיקאים (כ 40 -אנשים) ,נרשמו  52והופיעו למפגשים בין 77
ל 52-כל פעם .הגוף הקבוע שהקפיד להופיע לרוב המפגשים מנה 72
דידקטיקאים .המשתתפים באו מתחומים מאוד שונים ועם ניסיון מגוון .חלקם
תפסו עצמם כדידקטיקאים על אף שלא הוגדרו כך על ידי המערכת.

איסוף מידע
הנתונים נאספו באמצעות מספר כלים:
 .7שאלוני שביעות רצון שחולקו בסיום המפגשים;
 .5ראיונות עם המארגנות ועם ארבע משתתפות קבועות;
 .3צופה חיצוני שרשם התרשמות בחלק מהמפגשים.

ניתוח הנתונים
השאלונים נותחו כמותית בעזרת סטטיסטיקה תיאורית ,ואילו הראיונות השונים
סוכמו על ידי כל אחת מהחוקרות בנפרד ונמצאה מידת התאמה גבוהה מאוד
בין הסיכומים השונים.

ממצאים
ככלל נמצא שהייתה התאמה בין הממצאים שנמצאו בשאלוני שביעות הרצון
והממצאים שעלו מתוך הראיונות .ממצא מובהק ובולט הוא שהמשתתפים
הביעו הערכה גבוהה לעבודה בקבוצות עמיתים וללמידה מעמיתים.
כאשר ניתנו הרצאות ציפו המשתתפים לרמה גבוהה מחד-גיסא ולהדגמה
יישומית של התיאוריות והמושגים מאידך-גיסא .השאלה שהעסיקה רבים הייתה
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מה הקשר בין נושאי ההרצאה לבין עבודתי כדידקטיקאי ,ואיך אוכל לגייס את
מה שלמדתי לפרקטיקה שלי כדידקטיקאי.
ההרצאות נבחנו גם בעיניים של מומחי הוראה שציפו מההרצאה להציג מודל
של הוראה טובה .
נמצא כי המשתתפים העדיפו תכנית המתפתחת בהתאם לצורכיהם ובקשותיהם
על פני תכנית מוכתבת מלמעלה.
ממצאים אלה מביאים למסקנה כי יש דמיון רב בין הערכת תכניות של
התפתחות מקצועית של צוותי מורים ) (Sandholtz, 2002לבין הערכתן
של תכניות התפתחות מקצועית של דידקטיקאים .ודמיון זה אינו אמור
להפתיע אותנו ,אלא להסב את תשומת לבנו למאפיינים מקצועיים
ייחודיים לדידקטיקאים .תשומת-לב זו עשויה לסייע למוסדות להכשרת
מורים לטפח באופן נכון ומושכל קבוצה חיונית ,הכרחית וייחודית זו
במערך ההכשרה.

זהות מקצועית
הדידקטיקאים מהווים קבוצה מקצועית ייחודית שמחד גיסא היא חלק מסגל
מוסד להשכלה גבוהה הנדרש לרמה אקדמית גבוהה ופועל במסגרות המצפות
לרמת עיון גבוהה ויכולת מחקרית מוכחת ,ומאידך גיסא הם מציגים נורמות של
שיח ,ציפיות ,ותפיסות תפקיד המאפיינות מורים ומחנכים בשדה .המחויבות
הגבוהה לשליחות החינוכית ולביצוע המעולה שבהוראה מכוונים את
שיקולי

הדעת

ואת

הציפייה

מהפעילויות

השונות

בהשתלמויות

המקצועיות .הדידקטיקאים מתמודדים עם שאלות של זהות מקצועית בקרב
הקולגות במכללה והם חסרים את קבוצת השייכות שתכיר בעמדתם הייחודית
כקבוצה ממצעת-מתווכת בין המכללה כמוסד להשכלה גבוהה לבין בית
הספר ,שהוא השדה שממנו נשאב חלק גדול מהידע שלהם ואליו הם אמורים
להכשיר את פרחי ההוראה ,או במלים אחרות בין המחקר והתיאוריה לבין
הפרקטיקה המושכלת.
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הערכה
ייחודה של קבוצת הדידקטיקאים מעמיד גם את שאלת הערכתם .כחלק
ממוסד להשכלה גבוהה הם נמדדים במחקר ופרסום ,אך תפקידם המתווך בין
מחקר לפרקטיקה מעמיד בספק דרך הערכה ודרך התפתחות זו ומעלה את
השאלה מהו כלי ההערכה הנכון לגבי עבודת הדידקטיקאי .ככלל ,משתתפי
הקבוצה הנחקרת שידרו תחושה ,שאין הממונים עליהם מכירים את
עבודתם ואין שיטת הערכה מתאימה ונכונה שמסוגלת להפיק תמונה
נאמנה על יעילות עבודתם.

התפתחות מקצועית
לא ההרצאה המחדשת נתפסת חשובה אלא התרגום שלה לשדה
ההוראה והדרכת פרחי הוראה .הדידקטיקאים דורשים את הזמן לנסח את
הידע "הלא-קוגניטיבי" שלהם  (vanManen, 1999),אותו ידע חבוי ואינטואיטיבי,
לכדי ניסוחים סדורים ,מערכת תובנות ומונחים שיאפשרו להם להבנות את הידע
באופן שישמש אותם בהוראה .הם מבקשים להציג את תובנותיהם
וניסיונותיהם לפני קולגות המתלבטים בשאלות דומות ,גם אם בתחום-
דעת שונה .לממצא זה יש חשיבות רבה כאשר מבקשים לבנות
השתלמויות ראויות לדידקטיקאים.
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ישראל
שינוי תפיסתי
מורי מורים :חשיבה על תהליכי שינוי
מטרת המחקר:
מטרת מחקרנו היא ללמוד מנקודות מבט שונות אלו שינויים חלו
בתפיסת מורי-מורים למדעים ולספרות כלפי חשיבה בדיסציפלינה
וכלפי דרכי הוראתה ,להבין את הגורמים לשינויים אלה ואת התהליכים
הקשורים בשינויים.
התשתית התיאורטית למחקר נעוצה בהבנת תהליכי שינוי במערכת
החינוך בשני העשורים האחרונים ,תהליכי התפתחות של מורים ושל
מורים באקדמיה ,תהליכי שינוי במדעים ,בהוראת המדעים ,בספרות
ובהוראת הספרות.
המחקר המוצג הוא שלב שני במחקר דו-שלבי .בשלב הראשון בדקנו בשיטות
כמותיות את מידת המודעות של מורי-מורים לתהליכי שינוי בחשיבה שלהם.
הממצאים שנאספו מ 705-נבדקים מלמדים על מודעות מטא-קוגניטיבית בקרב
אחוז ניכר ממורי-המורים :חלק מהם תיארו תהליכי שינוי שהם עוברים
בחשיבה על הדיסציפלינה .אחרים תיארו שינויים המתייחסים להוראה,
והיו מי שהצביעו על שינויים בשני התחומים .אך השינויים שנמצאו הם
מקומיים וממעלה ראשונה.

המשתתפים במחקר ושיטת המחקר
על-מנת להעמיק את הבנתנו בסוגיות שעלו במחקר בשלב הראשון ,עוצב שלב
שני למחקר .נדגמו  74מורי-מורים מתוך המשתתפים בשלב הקודם,
שתשובותיהם בשאלונים הציגו נקודות מבט שונות על הכשרת המורים בישראל.
כלי המחקר המרכזי בשלב זה של המחקר הוא ראיון מובנה למחצה ,המשלב
כלי מחקר גרפי שעיצבנו כגירוי לחשיבה רפלקטיבית.
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הראיון והכלים הגרפיים אפשרו למורי המורים לחשוב בקול ולייצג את תהליכי
התפתחות החשיבה שלהם בדיסציפלינה ובהוראתה בשפה מילולית-סיפורית
ובשפה גרפית .הנבדקים תיארו את מהלך השינוי ,השלבים בשינוי ,אופי השינוי,
הגורמים לשינוי ,הזיקה בין השינוי לדיסציפלינה ותהליכים מטא-קוגניטיביים
הקשורים בו .הנתונים עובדו בכלים מתחום המחקר האיכותי ,במתודולוגיות
מתחום חקר השיח ומחקר הספרות .
"באמצעות הסיפורים ,חשפנו שינויים בחשיבה ממעלה שנייה בצד
שינויים ממעלה ראשונה .בעוד שתהליכי שינוי תפיסתי הוצגו בעבר
כתהליכי התפתחות או כמהפכה הנובעים מערעור קוגניטיבי ,במחקרנו
משתקפת תמונה מורכבת ורבת משתנים ביחס לגורמים המעורבים
בתהליכי שינוי בחשיבה .מחקרנו מלמד כי הערעור הקוגניטיבי מספק
הסבר חלקי בלבד לשינויי חשיבה בהקשר של מורי-מורים .מצאנו כי
גורם מרכזי לשינויים בחשיבה של מורי-מורים הוא סוגיית הידע הנחוץ
להם .עם דילמה זו התמודד כל מרואיין בהקשר הייחודי לו .ממצאינו
עשויים לתרום להבנה כיצד ניתן לקדם את התפתחותם הפרופסיונלית
של מורי-מורים".
מקור הנתונים:
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ישראל
שיח סינכרוני
מפגשים סינכרוניים למורי מורים
הוויכוח שנסב בשנים האחרונות על הוראה ולמידה סינכרונית לעומת סביבה
מתוקשבת א-סינכרונית -לא תם ובוודאי לא נשלם  ,להפך.
אסתי דורון  ,מומחית ללמידה מתוקשבת בבתי ספר ,מעלה בבלוג שלה שוב
את הדילמה הקיימת .כותבת אסתי דורון " :יחד עם זאת ככל שעוברים הימים
ואני שומעת עוד הרצאות וגם צריכה להרצות בעצמי אני מוצאת את עצמי תוהה
על ההבדל בין הלמידה הסינכרונית לבין ההוראה פנים אל פנים .אולי אני
מצפה ליותר מדי ,אבל נדמה לי שנכון לעכשיו ,רובנו "מעתיקים" את הידע שלנו
מהעולם הפרונטאלי של הכיתה לרשת ,ונותנים הרצאות מלוות שקופיות
במפגשים הסינכרוניים .רוב המרצים פחות מדי משתפים את התלמידים ,פחות
מדי משתמשים בעובדה שכולם מחוברים לרשת וניתן ליצור למידה שיתופית
ועבודה" ( אסתי דורון).
למאמר המלא של אסתי דורון בבלוג שלה:
http://estydster.blogspot.co.il/2012/03/blog-post.html
ראה גם :
שיח סינכרוני-תקשורת שנעשית בזמן אמיתי ,כלומר המשתתפים חייבים
להיות מחוברים באותו זמן :מסרים מידיים -צ'אט ,ועידת וידאו, ICQ,מסנג'ר.
היתרונות של הכלי הסינכרוני הוא ביכולת האינטראקטיבית ,שיחה , on-line
תגובות מידיות ,השיח הסינכרוני יכול להיות פרטי בזמן אמיתי בין שני אנשים.
בלמידה שאינה מותנית במקום אלא במחשב וקישור לאינטרנט .התקשורת
הסינכרונית מאפשרת לתלמידים לבוא לידי ביטוי ,גם כאלו שלא תמיד
משתתפים בכיתה
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חסרונות השיח הסינכרוני
מפגש של אנשים שעונים רק כדי לענות ללא קשר תמיד אחד לשני ,ללא נושא
או דיון מעמיק .לעתים רבות  ,הוא נושא אופי שטחי .
טיעונים בעד שיח א-סינכרוני.
שיח א-סינכרוני מקוון משמש כמרחב לפיתוח חשיבה מקצועית .
משמעותו שזהו שיח מקוון המתנהל בזמנים שונים ,אשר נועד להחלפת מידע
ושיתוף בידע ובחוויות המשותפות .הוא מיועד להחלפת מידע ,לשיתוף בידע
ולדיון בבעיות משותפות.
יתרונותיו של שיח זה באפשרויות שהוא יוצר עבור המשתתפים להציג,
לחלוק ולהגיב לנושאים באופן ובזמן המתאים להם מחד ומאידך להיות
שותפים גם בדרכים פעילות פחות בדיון ,כגון קריאת הנושאים ותגובות
המשתתפים .הוא מתאפיין בכתיבה חופשית ,הדומה לשפה דבורה ,מעודד
התבטאות חופשית ותורם ליצירת אווירה חסרת רשמיות שבה מועלות בעיות,
ניתנות תגובות באופן ספונטאני וגם בזכות האפשרות לשמר את הדיון באמצעות
הטקסט הכתוב הוא מאפשר שליטה רבה יותר בזמן ובמקום.
השיח הסינכרוני כחלק מתהליך הלמידה מרחוק בהשתלמויות מורים
A study of asynchronous and synchronous e-learning methods
purposes discovered that each supports different
מקור הנתונים:
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ספרות מקצועית בנושא
פיתוח מקצועי של מורי מורים
The Professional Development of Teacher
Educators
This book makes a significant contribution to a hitherto much neglected area. The
book brings together a wide range of papers on a scale rarely seen with a
geographic spread that enhances our understanding of the complex journey
undertaken by those who aspire to become teachers of teachers.
The authors, from more than ten countries, use a variety of approaches including
narrative/life history, self-study and empirical research to demonstrate the
complexity of the transformative search by individuals to establish their
professional identity as teacher educators. The book offers fundamental and
thoughtful critiques of current policy, practice and examples of established
structures specifically supporting the professional development of teacher
educators that may well have a wider applicability.
Many of the authors are active and leading persons in the international fields of
teacher education and of professional development.
The book considers:


novice teacher educators, issues of transition;
identity development including research identity;
 the facilitation and mentoring of teacher educators;
 self-study research including collaborative writing, use of stories;
 professional development within the context of curriculum and structural
reform.
Becoming a teacher is recognised as a transformative search by individuals for
their teaching identities. Becoming a teacher educator often involves a more
complex and longer journey but, according to the many travel stories told here,
one that can be a deeply satisfying experience.


This book was published as a special issue of Professional Development in
Education.
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Abstract
In this article we address the question: ‘What sub‐identities of teacher
educators emerge from the research literature about teacher educators and
what are the implications of the sub‐identities for the professional
development of teacher educators?’ Like other professional identities, the
identity of teacher educators is a construction of various aspects or facets,
which we prefer to call sub‐identities. We are interested to learn what sub‐
identities might constitute the main identity of what we generically refer to as
‘teacher educators’ and, to achieve this, we set out to analyse the research
literature relating to teacher educators to search for ways in which such sub‐
identities might be explicitly or implicitly described. Based on the research
literature we found four sub‐identities that are available for teacher
educators: schoolteacher, teacher in Higher Education, teacher of teachers
(or second order teacher) and researcher. We also found a view on teacher
educators as teachers in a more generic way. There seems to be a broad
understanding that teacher educators have to transform their identity as
teachers to become ‘teachers of teachers in Higher Education’ and
(increasingly) to become researchers of teaching and teacher education. The
development of these sub‐identities depends on the context of teacher
education in various national and institutional contexts and the development
of teacher educators over time.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19415250903457893
Teacher educators: their identities, sub‐identities and implications
for professional development
Anja Swennen, Ken Jones, Monique Volman
Professional Development in Education
Vol. 36, Iss. 1-2, 2010
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Becoming a Teacher Educator:
Theory and Practice for Teacher Educators

Anja Swennen, Marcel van der Klink
Springer, 2009 -  עמודים732
Becoming a Teacher Educator is an impressive book for teacher educators who want to be
informed about the latest views and practices of their profession. It is the first book that
addresses a range of topics related to the work of teacher educators, the induction of teacher
educators and their further professional development. Becoming a Teacher Educator has a
practical focus and it provides theoretical insights, experiences of experts and practical
recommendations. The book is rooted in the Association of Teacher Education in Europe
(ATEE) and many of the chapters are written by authors who are active members of the
ATEE. Researchers and practitioners from different parts of Europe, and beyond, joined their
efforts to write a book that is truly international and combines research, practice and
reflection. Becoming a Teacher Educator is essential reading for novice teacher educators as
well as for experienced teacher educators who want to keep up with the latest insights in their
profession. This book provides a guide for those who supervise novice and experienced
teacher educators and for various professionals who are responsible for the professional
development of teacher educators. "There is a growing need for evidence-based resources
made available to (future) teacher educators. Since a learning society requires new sets of
competencies of the main actors, we are most in want of knowledgeable teacher educators
that support the professional development of their (student) teachers. This book fits the actual
demands." (Dr. Joost Lowyck, Professor Emeritus, former director of the Teacher Education
Institute, Leuven University). "This is an original book in a very important area. The editors
define the concept of ‘teacher educator’ widely and I think, therefore, that the book is relevant
for schools, higher education, and education authorities of all kinds. The authorship and
theme have wide relevance across Europe, Australasia and North America." (Prof. Bob Moon,
Professor in Education Teaching Studies, Department of Education, Open University, UK).
"The book highlights that, while the current global focus is very much on the need to educate
"sufficient and highly qualified teachers", little political focus is given to those who "teach the
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teachers". What makes this book distinctive for all engaged in teacher education, whether
experienced or novice, is that it allows the spotlight on those who teach the teachers and the
opportunity for teacher educators to discuss, debate and seriously examine themselves as a
profession." (Simone White, Deakin University, Australia)

http://books.google.co.il/books?id=UVVQ8HmWoScC&dq=Professional+Developm
ent+of+Teacher+Educators&hl=iw&source=gbs_navlinks_s

Teachers Who Teach Teachers:
Reflections On Teacher Education

Tom Russell
Routledge, 1991  בספט1 -  עמודים772
This is a reflection on the education of teachers, written by teacher educators who discuss
features of their work and the challenges facing teacher education in the 1990s. The book
invites the reader to attempt similar analyses of personal practice and development in their
own teaching.; The book deals with the personal development of both new and experienced
teacher educators, illustrating how strongly teacher educators are influenced by their visions
and by the challenge to prove themselves in the university setting. In addition, the book
examines the ways in which teacher educators have acted to promote their own professional
development and study their own practices, including writing as a tool for reflection, a lifehistory approach to self-study, as well as a study of educative relationships with others, and
the analysis of a personal return to the classroom. Finally, it takes a broader look at the
professional development of teacher educators and offers a challenge to all teacher
educators to consider the tension between rigour and relevance.

http://books.google.co.il/books?id=Wyl_1nQX3p8C&dq=Professional+Development
+of+Teacher+Educators&hl=iw&source=gbs_navlinks_s
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The Professional Development of Teacher
Educators

Tony Bates, Anja Swennen, Ken Jones
Taylor & Francis, 7117  ביול73 -  עמודים474
This book makes a significant contribution to a hitherto much neglected area. The book brings
together a wide range of papers on a scale rarely seen with a geographic spread that
enhances our understanding of the complex journey undertaken by those who aspire to
become teachers of teachers.
The authors, from more than ten countries, use a variety of approaches including narrative/life
history, self-study and empirical research to demonstrate the complexity of the transformative
search by individuals to establish their professional identity as teacher educators. The book
offers fundamental and thoughtful critiques of current policy, practice and examples of
established structures specifically supporting the professional development of teacher
educators that may well have a wider applicability.
Many of the authors are active and leading persons in the international fields of teacher
education and of professional development.
The book considers:






novice teacher educators, issues of transition;
identity development including research identity;
the facilitation and mentoring of teacher educators;
self-study research including collaborative writing, use of stories;
professional development within the context of curriculum and structural reform.

Becoming a teacher is recognised as a transformative search by individuals for their teaching
identities. Becoming a teacher educator often involves a more complex and longer journey
but, according to the many travel stories told here, one that can be a deeply satisfying
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experience.This book was published as a special issue of Professional Development in
Education.

http://books.google.co.il/books?id=5ksdMAEACAAJ&dq=Professional+Developmen
t+of+Teacher+Educators&hl=iw&sa=X&ei=WZiWUKD0OtDUsgaH5YHgBw&ved
=0CEgQ6AEwCQ

פיתוח זהות מקצועית של מורי מורים
The Professional Identity of Teacher Educators
Career on the Cusp?
Edited by Ronnie Davey

To Be Published 21st February 2013 by Routledge – 208 pages
Series: Teacher Quality and School Development

The Professional Identity of Teacher Educators offers a contemporary study of
teacher education in a period of huge international, institutional and professional
change. The book explores the experiences, understandings, and beliefs that
guide the professional practices of teacher educators, and paints a picture of a
profession that offers huge rewards, alongside challenges and frustrations. What
are the responsibilities of the job and how does it re-shape the professional
identity of those who do it, day in, day out? What are the challenges and
opportunities for teacher educators arising from constantly evolving education
policies?
Drawing on the findings of a phenomenological study of the professional selfimage and identities of pre-service teacher educators, this book provides an
account of how a number of teacher educators have come to terms with their own
identities as professionals at a time of considerable institutional turmoil. Moving
beyond these individual stories, broader theoretical issues are also addressed:
are there some distinctive but common elements that might distinguish the
professional identity of the particular group we call teacher educators; and if there
are, what might those characteristics be?
Included in the book:








identity and professional identity in teaching and teacher education
investigating a professional identity
the process of becoming a teacher educator
teacher educators’ changing job descriptions in an era of reform
the distinctive knowledge-base and expertise of teacher educators’
teacher educators’ self-image
teacher educators as a community of practice.
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Ronnie Davey provides a unique and compelling report on cutting edge teacher
education research, encapsulating the major issues associated with being a
teacher educator, and how that influences and shapes teacher educators’
identity. This book will be invaluable reading for teacher educators and
researchers with an interest in professional identity and teaching in Higher
Education.

http://www.routledge.com/books/details/9780415536417/

הלכי רוח בהכשרת מורים – ביקורת ספר
Anita c. Levineמאת

Title: Dispositions in Teacher Education
Author(s): Mary E. Diez and James Raths
Publisher: Information Age Publishing, Charlotte
ISBN: 1593116314, Pages: 235, Year: 2007
Search for book at Amazon.com

.Teachers College Record  כתב העת:מקור
ביקורת חיובית ומעניינת אודות הספר החדש באנגלית הלכי רוח בהכשרת
 מאמרים8  קובץ של,Dispositions in teacher education מורים
 מאמר הביקורת משבח את קובץ המחקרים.2117ומחקרים שיצא לאור ב
המציגים גישה מעמיקה ואנליטית לגבי מעורבות מורי המורים בהכשרת
 חלק מן המאמרים דן בשיקולי הערכה מחקריים של.המורים והכוונתם
מועמדים להוראה והדגשים במסלולי ההכשרה ואחרים דנים בחשיבות
.השיתוף והדיאלוג בין מורי מורים
Warning: I must state my position upfront that the idea of evaluating
dispositions in preservice teachers gives me the heebie jeebies. When the
book arrived for me to review, just the title alone—Dispositions in Teacher
Education—raised the hairs on the back of my neck. How balanced or biased
would the editors be? Which sides of the philosophical divide when choosing
chapter submissions? And so it was with great trepidation I opened the book
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and began reading. To my utmost delight, this book truly has something for
everyone: “a variety of perspectives that will enrich the discourse about
dispositions among teacher educators” (p. 4). Many of the chapters are well
grounded philosophically and analytically, while others seem circular in
reasoning. Some of the authors’ views leave me snarling in disagreement,
while others have me cheerfully concurring. For a dispositions dissident like
myself, that’s powerful. The richness of the contrasting perspectives from the
nine contributors, when taken as a whole, leads me to highly recommend this
book to all teacher educators who are faced with the daunting task of
designing and implementing some way of assessing and developing candidate
dispositions.
Freeman provides an in-depth analysis of the complexities involved in
unpacking the variety of assumptions regarding this highly debated concept.
He urges teacher educators to utilize both a theoretical and philosophical lens
when developing dispositional frameworks. The theoretical is necessary as the
term is too often used “ambiguously and inconsistently” (p. 15), while our
philosophical stance shapes our decisions on what we value most in an
effective teacher. Along this line, Freeman observes that when teacher
educators develop their wish list of dispositions desired in candidates, they
are describing attributes they want in the kind of colleagues they prefer to
work with. Undoubtedly unintentional, this observation could be seen as
lending support to Wasicsko’s controversial recommendation that faculty
members be hired based on the same dispositional requirements as used for
potential teacher candidates.
Breese and Nawrocki-Chabin employ a social-cognitive approach as the basis
for developing teacher candidates’ dispositions and dispositional self-analysis.
However, in my view the authors are guilty of what Freeman warns as being
too prevalent—ambiguity and inconsistency with defining the term. They do
not grapple sufficiently with the theoretical and use “dispositions” as a catchall for a wide variety of behaviors, intended or otherwise. My concern is that
by utilizing such a broad sweep of definitions they are confusing their
preservice teachers when training them in self-analysis: “From now on I will
try to improve my dispositions by using…to send the message that…” (p. 40).
Ironically, Breese and Nawrocki-Chabin suggest that we “create a shared
language” in terms of dispositions, particularly when attempting to assist our
preservice teachers in understanding the interrelationships between beliefs
and behaviors.
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Raths, Diez, and Freeman stress the importance of assessing dispositions in a
given context at a given time. Diez discusses two types of assessment
approaches: naturalist versus interpretivist. The naturalist approach promotes
the use of quantitative-based assessment to standardize expectations of both
faculty and candidates. Its purpose is to screen out candidates who may not
conform to the wish list of preferred dispositions. A prime example is
Wasicsko, who advocates using a perceptions-based dispositional scale to
determine the existence of requisite dispositions as a component of the
admissions process for predictive purposes. He claims that dispositions are
“unlikely to change easily and sufficiently” (p. 61) in the short amount of time
spent in a teacher preparation program. Therefore, there must be a minimal
number of dispositions that a candidate should already possess upon
admittance. The weakness in Wasicsko’s argument is that this assessment is
totally acontextual.
In contrast, the interpretivist approach argues that assessment must look at
individual performance in a given context and, as Diez says, faculty need to
use “assessment for learning” and teacher development. Raths presents two
arguments: (a) that choosing certain dispositions to assess “implies certain
contexts in which the dispositions are to be observed” (p. 159), and (b) that
assessment within context requires judgment, even when utilizing rating
scales and raters. This focus on judgment is echoed by Oja and Reiman with
their integrated learning framework (ILF), a professional developmental
model based on constructivist-developmental theory. For them, professional
judgment is a disposition, which includes interpretation and problem-solving
action within a given context.
Freeman sees context as permitting and shaping “intention and behavior,” not
triggering or causing behavior. Hare seems to concur with this. She explores
dispositions through the lens of teacher formation, grounded in Parker
Palmer’s work on self-knowledge. Central is teacher self-exploration and
understanding of one’s Self, “who we are ‘disposed’ to be” (p. 143). Hare
presents an intriguing blend of the naturalist and interpretivist approaches.
She believes that preservice teachers must “name and claim” their own
dispositions as part of developing self-knowledge and that their dispositions
can be developed over time. Yet, she also agrees with Wasicsko that
admission to a teacher education program should include an initial
assessment of candidates’ dispositions to ensure that they already possess
the required dispositions. Stooksberry warns that if we do not acknowledge
the influence of context on the definition, development, and assessment of
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dispositions, educators may assume that dispositions can be “generalized
across people and situations” (p. 225).
Peterson contributes to the dispositions debate from a unique slant: the
perspectives of career changers who graduated from an alternative
certification teacher education program with a focus on high needs schools.
Some of the career changers’ former professions included banking,
newspaper reporting, law, television production, and retail sales. The
overwhelming response given by the participants in her study was that “the
human connection in the teaching profession” (p. 172) was the most
important disposition necessary for being a successful teacher.
Stooksberry concludes the book with a well-reasoned argument for the
necessity of all teacher educators across disciplines to engage in a dialogue
regarding dispositions in teacher preparation. Her rationale is that the
diversity of definitions mirrors the diversity of how teacher educators
conceptualize dispositions, with different words often expressing a similar
conceptual foundation. Because of this, Stooksberry recommends that faculty
take the tough road of wrestling with defining the meaning, role, and
influence of dispositions in teacher development and its interplay with
program design. She further suggests we in the field of teacher education
consider the potential of creating a code of professional ethics based on a
consensus on dispositions, as is already being discussed by a task force within
the American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE; see p.
228).
There is so much more that can be explored in this review, such as Freeman’s
distinction between three types of dispositions: metadispositions, a priori
dispositions, and dispositions-in-action; and Diez’s discussion of the effects of
reductionism, disconnectedness, superficiality, and a culture of compliance on
the assessment of dispositions. But space just does not allow.
Whatever it takes to bring us to the table for earnest dialogue about our
contrasting visions of what it means to ‘be’ an ideal teacher, the purpose of
education, the design of a teacher education program, and our responsibilities
as a teacher educator, I’m 100 percent for it. My caution is that assessment
and development of what we deem acceptable dispositions not become a way
of social control and subtle enforcement of conformity, for either candidate or
faculty. Despite these concerns, Dispositions in Teacher Education offers
teacher educators a robust and unquestionably stimulating platform for diving
headlong into the messy and contentious waters of the dispositions debate. I
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am amazed at myself for saying I also recommend this book as a classroom
reader. Perhaps I might be wooed to the other side after all.

Cite This Article as: Teachers College Record, Date Published: March 24,
2008
http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentID=15160
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קטעי וידאו בנושא
Teacher Educators and their professional learning:
Issues for teacher education in Europe and beyond

http://www.youtube.com/watch?v=nvn8oS1UY0U

UNESCO: Teacher educators reflect on ICT integration
(VDO) (enhanced audio)
28 lecturers and officials of Teacher Education Institutions (TEI) from 15
countries in the Asia-Pacific and UNESCO field officers participated at a
regional Training Workshop in Bangkok on 3-6 July, 2012. During the four
day workshop participants discussed on how to integrate ICT into 21st
century classrooms.
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http://www.unescobkk.org/resources/multimedia/video/teacher-educators-reflect-onict-integration/
http://www.unescobkk.org/news/article/unesco-and-intel-jointly-train-teachereducators-on-ict-integration/
http://www.youtube.com/watch?v=n8h9QJfUqf8
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