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טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בחינוך הגבוה

תקציר
עבודה זו היא אוטו-אתנוגרפיה ,שבה יתואר ,איך נראה ארגון לומד ,המטפח הכוונה
עצמית בלמידה אצל סטודנטים ,הלומדים בקורס בחינוך ) (n=186במכללה אקדמית
להכשרת-מורים.
בעבודה זו יתוארו תהליכי ההכוונה העצמית ,שהוטמעו במהלך הקורס באטיות
ובהדרגה .יתואר שיתוף-הפעולה מצד הסטודנטים .שיתוף זה גישר בין אופן הלמידה
המסורתי-פרונטלי ,שבו למדו הסטודנטים לפני-כן ,לבין אופן למידתם היום .התנהגות
הלמידה של הסטודנטים במהלך הסמסטר השני מנותחת ,וממנה מוסקות מסקנות.
זהו ניסיון להסביר את החשיבות והערך של טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בקורס בעל
מספר רב כל-כך של סטודנטים .לעתים ניתן לטפח הכוונה עצמית גם אצל לומדים,
שלא הורגלו לעשות כן עד היום .קבוצות הסטודנטים משתפות פעולה ,לוקחות
אחריות ,מעורבות בדיונים ,בהסברים ,בהערכות ,בשיפוט ובהסקת מסקנות .למידה
מתוך הכוונה עצמית היא למידה מתוך יוזמה אישית ,עניין ואחריות ,ולא מתוך הכרח.
התהליך היה קשה ,אך מעניין.

מבוא
זוהי אוטו-אתנוגרפיה ) ,(autoethnographyכתיבה אקספרימנטלית ,אשר בה משתמש החוקר
בניסיון האישי שלו כנקודת-מוצא לתיאור המחקר .החוקר משלב את תוצאות המחקר
בעקרונות התאורטיים ומביא את ה"סיפור" ,כפי שהוא נראה מנקודות-מבט שונות בשטח,
בצירוף "סיפורי הנחקרים" .החוקר נמצא בסיטואציה ומתאר אותה .מכיוון שכולנו משחקים
בתפקידים שונים בו-זמנית ,תיאור המחקר ותיאורי החוויות האישיות כפי שהתרחשו – באים
במשולב .כתיבה חווייתית זו מאפשרת לקורא להרגיש את מה שהתרחש בשדה ).(Lincoln, 2009

מילות מפתח :חינוך גבוה; הכוונה עצמית בלמידה; חוללות עצמית; שיתופיות; דמוקרטיה; הערכה;
ערך מטלה; העברה; רפלקסיה.
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קונספציה בסיסית
תהליך הלמידה הקונסטרוקטיביסטית מבוסס על אינטראקציה פעילה של כל יחיד עם סביבתו
הפיסית ,התרבותית ,החברתית והאידאלית ועל בנייה פעילה של ידע חדש .בנייה זו מעניקה לכל
אדם משמעות אישית על העולם .על בסיס הנחה זו פותחו מודלים אחדים של למידה ,ובהם
המודל להכוונה עצמית בלמידה ) .(Self-Regulated Learningבמודל זה מוקד השליטה הוא
התלמיד ,המוביל והמכוון את למידתו .שליטת הלומד – פירושה ,בין היתר ,חופש-בחירה
בעניינים הבאים :מה ללמוד ,במה להתמקד ,איך ,כמה ,מתי ועם מי ללמוד ,באיזה קצב
להתקדם ,וכיצד להעריך תהליכים ותוצרים .מאפייני תרבות ההוראה ,למידה והערכה זו הם
אותנטיות ,חופש-בחירה ,גמישות ,אֵ מון וכבוד הדדי ,דיאלוג ,עבודה שיתופית ,פתיחוּת ,תצפיות
ישירות ,אקלים דמוקרטי ,יוזמה ,רפלקסיה והערכה עצמית ,הגבתיות ) ,(responsivenessהעזה,
יצירתיות ומקוריות ,שיתוף בידע ותמיכה הדדית .כל אלה צריכים לבוא לידי ביטוי במסגרת
החינוכית של הקורסים ,הנלמדים במכללה לחינוך ולהוראה )בירנבוים ואחרים;2004 ,2000 ,
ברקוביץ ,זילברשטיין וקציר .(Zimmerman, 2008 ;1993 ,עם קונספציה בסיסית זו – נכנס
המרצה לקורס לראשונה .נושא הקורס הוא חינוך .מספר הסטודנטים הוא .168
תיאור הקורס בתחילתו

אולם גדול ...קשה לראות את היושבים בסוף ...תלות ברמקול ...במשך חצי-השעה הראשונה של השיעור –
הסטודנטים עדיין נכנסים ...בינתיים יש גם סטודנטים ,היוצאים לשתות או לשירותים או לבדוק מה עם התינוקת
בשמרטף ...ויש נשים בהיריון ...האם ניתן סוף-סוף להתחיל בשיעור? יש הרגשה שעדיין לא ...לא ממש...
היושבים בכיסאותיהם בוהים בעייפות ...ללא נייר או עט .חלקם אוכלים וחלקם משוחחים ...סטודנטית אוכלת חטיף
מתוך שקית בראוותנות רבה .לא יוצרת קשר עין עם המרצה ,למרות שיושבת ממש מולה ,בשורה הראשונה .הישיבה
איננה מאורגנת .הכיסאות בעלי המשענות מפוזרים בחדר ,לעתים בנטייה לצד ,באופן שחלק מגבן מופנה לעבר
המרצה .אין אפשרות מעבר ביניהן ...הישיבה היא פסיבית ...הציפייה היא להרצאה .הסטודנטים עייפים .זהו
השיעור האחרון שלהם ביום-לימודים ארוך .הם באים ממקומות שונים בארץ ,גם ממקומות מרוחקים...
בסוף שנת-הלימודים האקדמית הראשונה – תאמר לי אחת הסטודנטיות המבוגרות :חשבתי לעצמי ,איך יתנהל פה
שיעור ,רחמנות על המרצה הזאת...
כשהחומר בשיעור הוא סיפורי יותר ,משתרר שקט ומקשיבים .כשרמת השיח עולה ,מאבדים קשב ומפטפטים...
לא ניתן לאפשר דיון .אין שיח .אם יש תגובה ,היא תגרור פטפוט ארוך שקשה לעוצרו ...האווירה היא אווירה של
חוסר-בררה .הנוכחות בשיעור היא חובה לשם קבלת תעודה .לא נראה ,שיש מוטיבציה ללמוד .לקראת סוף השיעור
חשים בלחץ לצאת מהר – כדי לא להפסיד את האוטובוס לרכבת .הם לומדים מהבוקר ,הם עייפים מאוד ,ולחלקם
מחכים בבית גם ילדים קטנים ...אין מוטיבציה להפעלת חשיבה ,רבים מקשיבים בקושי...
משיחות עם סטודנטים ,שפטפטו במהלך שיעור – מסתבר ,שהעיסוק העיקרי הוא פגישות עם בני המין השני .הראש
– לא ממש בלימודים .הרוב רווקים ,חלק מהם מתחתנים במהלך השנה ,אחוז הנשואים קטן ...יש צורך לבצע משימות
בכל שבועיים 70% :מוסרים עבודות בזמן 20% ,מוסרים באיחור של שבוע או שבועיים ,ו 10%-לא מוסרים כלל.
)קטעים מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר במהלך הקורסים(
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מהלך הקורס וניתוח נתונים
בעקביות ובהתמדה ננקטות פעולות התערבות .בכל שיעור מוכנסים תהליכי הכוונה עצמית .מה
שלא מצליח בשיעור אחד – מנוסה שנית באופן אחר בשיעור שלאחריו .יש נסיגות ויש הצלחות.
כל נסיגה הופכת לאתגר.

...ההתמדה השתלמה .באטיות ,בגמישות ובהדרגה – הפכו ההתנגדויות לשיתוף-פעולה ,שגישר בין אופן הלמידה,
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
שהסטודנטים ציפו לו ,לבין אופן למידתם היום...
התנהגות הלמידה של הסטודנטים במהלך הסמסטר השני שלהם בשני הקורסים – מתועדת
באמצעות יומן רפלקסיה של המרצה ,ראיונות ,תצפיות ,שיחות ,עבודות רפלקסיה של
הסטודנטים ורשימות-שדה – תוך כדי קריאת ספרות בנושא ותוך בדיקת תוצרים .החומר
מנותח באמצעות שיטת התאוריה המעוגנת בשדה ) .(Glaser & Strauss, 1967יחידת הניתוח היא
היגד או אפיזודה .ההשוואה המתמדת ,שבאמצעותה נגזרות קטגוריות ,מאפשרת תהליך פרשני,
שעוזר בהבנה מחודשת של העניין הנחקר .הקטגוריות מאותרות ומוגדרות בשיטתיות בהתאם
לשלבים ,המתוארים אצל איילון וצבר בן-יהושע ) .(2010החומר מקודד על-פי מערכת
קריטריונים ,שעולה ונוצרת גם מתוך קריאת חומר תאורטי )) (theoretical samplingצבר-בן
יהושעִ .(1990 ,מ ָשּׁ ָלב זה ואילך הניתוח הוא ניתוח ממקד .בניתוח ממקד )(Focused analysis
ממקד החוקר את הקטגוריות ואת קטעי הנתונים המשויכים אליהם – להסבר קוהרנטי סביב
קטגוריות מרכזיות .הרעיון המרכזי הוא הכוונה עצמית בלמידה ,והוא קושר יחד את כל
הקטגוריות הרלוונטיות – על מנת להציע קו אחיד לתופעה הנחקרת )שקדי ,(2010 ,שהיא אופן
הלמידה בקורס.
כיצד נראה ארגון לומד בעל הכוונה עצמית בלמידה
השילוב של ניתוח הנתונים בַּ שדה בקבוצת סטודנטים גדולה זו ,עם עקרונות ההכוונה העצמית
בלמידה – מניב "ארגון מושגי" )קסן וקרמר-נבו (2010 ,בן שישה ממדים ,המאפיינים את אופן
הלמידה בקורס בדרך ההכוונה העצמית:
 .1ניהול המשאבים;  .2העקרונות הפדגוגיים;  .3מוטיבציה;  .4אקלים;  .5חשיבה; .6
מטקוגניציה .נתאר את פעילות ההכוונה העצמית בקורס באמצעות ששת הממדים האלה:
 .1ממד ניהול המשאבים
ניהול המשאבים בארגון לומד בעל הכוונה עצמית – כולל ניהול מידע ,הכנת הסביבה
והצוות ללמידה ושיתוף בידע וביזורו:
א .ניהול מידע
סביבה לימודית של ארגון לומד בעל הכוונה עצמית היא סביבה לימודית במרחב פתוח,
גמיש ומגוון ,בעל תכנון לימודים אותנטי ,פרובוקטיבי ,תהליכי ופרשני ,ויש בה הדגשת
הקשר בין הנלמד לחיים

"נפתח לי צוהר לעולם מושגים חדש ולצורת לימוד מחודשת".

)סטודנט ,קב' (3
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מצבי-למידה מעניינים ומאתגרים – מבוססים על יסודות ,הלקוחים מסביבתו
הטבעית ,והם רלוונטיים לבעיותיו .תוכני-הלימוד מתקשרים לאקטואליה מקצועית,
חברתית ואישית ומהווים מסגרת התייחסות מיוחדת ,המעוררת עניין וסקרנות .ארגון
לומד בעל הכוונה עצמית – מקפיד על תיעוד ,המשמש בסיס לרפלקסיה ולדיון
)בירנבוים ואחרים ;2000 ,זילברשטיין ואחרים.(2001 ,

"אני שמחה ,שהזדמן לי להיות המתעדת של הקבוצה שלי .ראשית ,הייתי חייבת להקשיב ולהיות בכוננות
בכל שנייה .לא יכולתי להרשות לעצמי הפוגות .שנית ,למדתי המון מושגים חדשים ומעניינים ,שעוררו את
סקרנותי .בנוסף ,יש לי נכס ביד ,של כל התיעודים שרשמתי ,שחזרתי וחשבתי עליהם פעם נוספת בעת
)סטודנטית ,קב' (3
ההקלדה".
ב .הכנת הסביבה והצוות ללמידה
בארגון לומד בעל הכוונה עצמית ישנם הרגלי-למידה גמישים לגבי כמות הזמן,
המוקדש לפעילויות הלימודיות ,המקום ,שבו מתרחשות הפעילויות ,ואופני הלימוד
האפשריים )זילברשטיין .(1998 ,ההוראה היא פעילות מסייעת .המנחֶ ה מזַ מן הזדמנות
ללמידה .הוא מסייע ,מ ַכוון ומתאם את פעילויות-ההוראה בדרך של גירוי ,הגשת-עזרה
ויצירת הזדמנויות לימודיות מתאימות )הרץ-לזרוביץ ופוקס:(1987 ,

הכיתה חולקה ל 20-קבוצות .ראשי-הקבוצות היו הגשר בין המרצה לסטודנטים .משימות ,הוראות ,כללים
)רשימות רפלקסיה של החוקר(
עברו דרכם מהמרצה לסטודנטים ובחזרה.
משתדלים ,שהקורס יהיה מקוםְ -שׁ ִהייה נעים ,ומדגישים בו את תהליך הלמידה ,שבו
הלומדים עצמם יוצרים את הבנותיהם .כשהמידע החדש מתאים לסכמות הקיימות ,הן
מתרחבות ומועשרות .כאשר המידע החדש אינו מתאים למידע הקיים ,ונוצר צורך
בהשגת איזון או שינוי בסכמות ,חל שינוי קונספטואלי .הלומד מגיע לשליטה בחומר,
כשהוא מפַ תח את המפה המושגית שלו לגבי תחום הידע )בירנבוים ואחרים,2000 ,
.(2004

"קלטתי את מה שאמרת על הרלטיביות של החוקר מול מידע אבסולוטי .המחקר אינו סותר את אמונתי
)סטודנט ,קב' (5
הדתית ,זה מסתדר לי טוב עם השקפתי".
ג.

שיתוף בידע וביזורו
עבודת הצוות של הסטודנטים ושיתוף-הפעולה ביניהם – עושה את עבודת-המורה
מעניינת ומאתגרת .גישת צוותי העבודה מחליפה את השיטה הבירוקרטית של מינוי
אנשים כאחראים לפתרון בעיות .המשוב התמידי ,הצמיחה שבעקבותיו וביזור
התפקידים ,שהם מאפייני הארגון המערכתי ,בשילוב עם הדאגה והמסירות מצד
המנחה הם מאפייני תרבות זו )שרן ,שחר ולוין.(1998 ,
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"אישית ריחמתי על המרצה ,שהיו לה כל-כך הרבה סטודנטים ,לא כל אחד היה מסוגל לעמוד מול 168
)סטודנט ,קב' (12
סטודנטים".
אך לא כך ראיתי זאת אני ...הקורס חולק לעשרים קבוצות .ראש הקבוצה פעל בצוות ,שחבריו היו
שותפים ,גם לבחירתו ,גם לחלוקה וגם לביצועי משימות .כל חבר בחר לעצמו תפקיד במחקר :תיעוד,
ביצוע ראיונות ,ביצוע תצפיות ,ביצוע רשימות שדה ,ביצוע פעולות רפלקסיה ,ניתוח ,קריאת חומר
ספרותי ,הנהגה ותיאום בין הצוותים .כמו כן היה עליו לתאם ממלא-מקום ,אם נבצר ממישהו לבצע את
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
תפקידו.
תהליכי הלמידה הם תלויי-הֶ קשר ,ועיצובם מתרחש תוך כדי אינטראקציה של הלומד
עם סביבתו:

"...להבין דברים שונים בחיים ולנסות אותם על עצמי ועל תלמידַ י".

)סטודנט ,קב' (12

שיתוף-הפעולה בין לומדים ,התמיכה ההדדית והשיתוף בלמידה ובידע – יוצרים
תחושות חיוביות ,הממלאות תפקיד מהותי בתהליך-הלמידה .יכולת לקחת אחריות
אישית והתלות ההדדית החיובית במסגרת הקבוצה הן מרכיב יסודי של למידה
שיתופית )מרזנו ;1998 ,הרץ-לזרוביץ ופוקס.(1978 ,

החינוך לשיתוף לא היה קל .רק אחרי שניתן צ'ופר לכל הקבוצה בעקבות השקעה יפה של אחד מהם,
הוסבר להם ,שהמחויבות היא הדדית ודו-כיוונית :אם מישהו איננו עושה את חלקו בעבודה ,יורדו נקודות
לכל הקבוצה .הערבות היא לטוב ולרע .רק לאחר מספר ניסיונות ,הופנם העניין).מתוך רשימות רפלקסיה
של החוקר(

ארגון לומד בעל הכוונה עצמית מעודד לומדים לקיים דיאלוג מתמיד ,להקשיב ולנסות
להבין את האחר )בירנבוים ואחרים .(2004 ,2000 ,ההתנסות והחשיבה האישיות
נחשפות לביקורת חשיבה של אחרים ,וכך נוצרים קישורים חדשים ,מתעדכנים
מושגים ,ונוצרים מבנים מגובשים ומבוססים יותר )זילברשטיין ,בן-פרץ וזיו.(1998 ,
סטודנטים ברמות שונות עוזרים זה לזה בהתפתחות החשיבה .הוראה ,למידה והערכה
של עמיתים – יוצרות קהילייה לומדת על כל מרכיביה.

...הם ראו ,שהציון שקבלו היה גבוה .הם הבינו ,שכל אחד תרם להצלחת העבודה בתחום ,שהוא טוב
בו.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
.2

ממד העקרונות הפדגוגיים
העקרונות הפדגוגיים ,שעליהם מושתתת סביבה זו ,נובעים מהפדגוגיה
הקונסטרוקטיביסטית ,המדגישה את שליטתו ואחריותו של הלומד בהובלת תהליכי
ההבניה והעיצוב של הידע ,של המושגים ושל המיומנויות .תהליך בניית המשמעות נתמך
על-ידי אינטראקציה חברתית ותקשורתית עם אחרים בסביבות שונות .בתרבות של הכוונה
עצמית בלמידה – ניתן לדבר על ארבעה עקרונות פדגוגיים עיקריים :הקשר בין הנלמד
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לחיים; הב ָנית הלמידה סביב רעיונות מרכזיים; הערכה בהֶ קשר; שיתופיות בלמידה:
א .הדגשת הקשר בין הנלמד לחיים
ארגון ,המטפח הכוונה עצמית ,יוצר סביבה לימודית ,המדגישה את הקשר בין הנלמד
לחיים.

"אהבתי כששיתפת בסיפורים וחוויות מהחיים".

)סטודנט ,קב' (10

ההנחה היא ,שתלמידים הם סקרנים מטבעם ונהנים ללמוד מתוך עניין .הלימודים
מאורגנים באופן שהלומד פועל מתוך תחושה ,שהוא מתקדם באותם נושאים,
החשובים לו והמעניינים אותו .אותנטיות היא נקודת-מוצא )צחר.(1999 ,
מצבי-למידה ותכנים מעניינים ומאתגרים – מבוססים על יסודות ,הלקוחים מסביבתו
הטבעית ,והם רלוונטיים לבעיותיו ).(Zimmerman, 2007
סטודנטים מקבלים הזדמנויות לחשוב על תשובות משלהם ולחלוק את מחשבותיהם
עם אחרים .טיב השאלות המוצגות לתלמידים – משפיע במידה רבה על עומק החיפוש
שלהם אחר תשובות )בירנבוים ואחרים ;2004 ,זילברשטיין ואחרים.(2001 ,
בסביבת-למידה זו קיים ייחוס ערך לנקודות-המבט של התלמידים :המורה מקשיב
ללומד ,מכבד את נקודת-המבט שלו גם משום שהוא מכבד את נקודת-המבט של
האחר ,משתדל להרבות את מספר ההזדמנויות ,הניתנות לתלמידים לבטא את נקודת-
המבט שלהם ולחשוף את תפיסותיהם ומציג שאלות ובעיות בהתאם לכך.

ב .תכנית-לימודים גמישה ,הב ָנית-למידה סביב רעיונות מרכזיים
ההנחה היא ,שהתהליכים המנטליים הם תלויי-הֶ קשר חברתי ותרבותי ,ועיצובם
מתרחש תוך כדי אינטראקציה של הלומד עם סביבתו )בירנבוים ואחרים,(2000 ,
סביבה ,המטפחת הכוונה עצמית בלמידה ,מאפשרת גמישות בנושאי-הלימוד ומרגילה
אותם לראות את העולם כמשתנה ,ולא כמשהו קבוע ועומד .בסביבה לימודית זו
דואגים להתאמת תכניות-הלימודים למבנה המנטלי ולניסיון-החיים של סטודנטים
שונים בגילאים שונים .פעולת התיווך של המרצה היא הגורם המרכזי בתהליך
ההוראה ,הלמידה וההערכה )הל"ה(.

השתדלתי לקיים דיאלוג מתמיד עם הסטודנט – כדי לשפר את יכולתי להקשיב באפקטיביות ,לחוש את
הדופק ולהחליט במה להתמקד בשיעור הבא .לא פעם שיניתי את תכניותַ י.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

והקשרים שביניהם הם
ָ
עניינם של הלומדים מתעורר ,כאשר רעיונות מוצגים כמכלול,
ברורים .אם מציגים לפניהם חלקים מבודדים ,והם אינם רואים את הקשרים ביניהם,
הם מאבדים עניין .לעומת זאת ,כשהדברים מוצגים בשלמותם ,הם מנסים לתת
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משמעות לדברים על-ידי פירוק השלם לחלקים ,שהם יכולים לראות ולהבין .הם
יוזמים תהליכים כדי לתת מובן למידע .כך הם בונים את התהליך ובוחרים גישות
ייחודיות לפתרון בעיות .תפקיד המרצה הוא הב ָנית הלמידה סביב רעיונות גדולים
ומושגים רחבים ,והיא מאפשרת לתלמידים נקודות כניסה מרובות.

לפעמים נתתי רעיון ,והם התבקשו לדון בו ,לנתח אותו ולרשום מסקנות .היה מעניין לראות לאילו תובנות
יפות הגיעו .לא פעם אמרו' :זה היה אחד השיעורים היפים והמועילים ביותר שהיו לי'.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

ג.

הערכה בַּ הֶ קשר הלימודי
ההערכה על-פי עקרונות הקונסטרוקטיביזם שמה דגש בשילוב ההערכה בהוראה.
ההערכה איננה באה בסוף ההוראה ,אלא היא מתרחשת בצורה טבעית ומתמדת
בהקשר משמעותי – תוך שהיא מספקת ראָיות לגבי החשיבה של התלמידים ולגבי
מסוגלותם לעשות שימוש בידע .תפיסת מעמדו ואחריותו של הלומד בתהליך ההערכה
– השתנתה :הלומד הופך לשותף פעיל ,הלוקח חלק בקביעת הסטנדרטים להערכה
ובהערכת מידת התקדמותו בחומר-הלימוד )בירנבוים ואחרים .(2004 ,2000 ,ההערכה
נעשית באמצעות בניית ממדים וקריטריונים למחוונים ,והיא מתרחשת כל הזמן.
המרצה איננו שופט את התלמיד ,אלא מנחה אותו לקראת הצלחה )זוהר;1996 ,
מרזנו ;1998 ,שרן ואחרים .(1998 ,ההערכה ,המלווה תהליך-למידה ,צריכה להתאים
ללמידה ,שמרכז-הכובד שלה הוא הלומד עצמו .למרצה וללומד יש מטרות ואינטרסים
משותפים בתהליך )בירנבוים ואחרים.(2004 ,2000 ,

בהתחלה הם פחדו להגיש טיוטות ...התיקונים שלי נרשמו תמיד בעיפרון .התייחסותי למטלות הביצוע שלהם
הייתה התייחסות של מַ נחה ,המטרה הייתה לשפר ,לקדם את העבודה .הייתי שותף לעבודה של הלומד...נתתי
ללומד כלים לשפר אותה .לא שפטתי ולא נתתי ציונים ,רק הערות והצעות לשיפור ...עד שהם הבינו ונתנו
בי אימון – "לקח" זמן רב.
...הסטודנטים היו זקוקים לעזרה ,לכן עברתי מקבוצה לקבוצה או ליחיד .התקשורת הייתה אופקית רב-
כיוונית ולא היררכית ,בירוקרטית ,מסורתית .כיתת למידה זו פתחה ערוצי-תקשורת בקרב התלמידים
והעניקה להם שליטה בפעילויותיהם .הקורס לא היה בנוי על יחסי כוח בין מורה לסטודנט .הקורס היה
מאופיין בחילופים חופשיים של רגשות ורעיונות בין סטודנטים ובינם לבין המרצה ,בעזרה הדדית,
בשיתוף-פעולה ובאווירה רגועה של תמיכה וציפייה להצלחה ולהשגת מטרות משותפות .כל אלה תרמו
למוטיבציה ולהתעניינות אמיתית ,כשההערכה הייתה חלק מתהליך-הלמידה.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

"...תודה על מה שחוללת מבפנים ,על שידעת להקל ולהבליג ,לבוא לקראת אך לדרוש!"

)סטודנט ,קב' (7

"...העובדה ,שניתן היה לתקן בהתאם להערות שלך ולשפר את העבודה – העלתה את המוטיבציה להשקיע.
מוכנותך לבדוק שוב ושוב את אותה עבודה – מעידה על אמונתך ביכולתי לעשות טוב יותר .לכן אני מוכנה
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לתקן ולהוסיף ,אעפ"י שזה דורש ממני עבודה נוספת .זהו לימוד גדול בשבילי

כמורה) "...סטודנט ,קב' (8

"כל תיקון שלך הוביל אותנו להבנה עמוקה יותר ְלמה שנדרש מאתנו בניתוח הנתונים ,הרי מחקר זה תחום
חדש לנו ...זה היה מעניין ,מאתגר ,מפעיל ,דורש ,מעודד ,מרגש"...
)סטודנט ,קב' (8
להערכה מסוג זה קיימות חלופות רבות ,שהמאפיין אותן הוא שימוש במטלות ביצוע
) (performance tasksאותנטיות ,האמורות להיות אתגר ולעורר עניין .הן בודקות
שימוש בידע לפתרון בעיות והתמצאות במצבים אמיתיים או בסימולציות למצבים
כאלה; הן מורכבות ,בלתי-מובְ נות ,והן מצריכות ביצוע חקירה ,ובמסגרתה – תכנון,
איסוף-נתונים ,ארגון מידע ,ניתוח ,מיזוג ,פירוש והערכה )בירנבוים ואחרים.(2004 ,
מטלות מסוג זה מכונות על-ידי פרקינס ועמיתיו "ביצועים של הבנה" ) understanding
) (performancesפרקינס1995 ,ב( .הן מאפשרות לבדוק מה התלמיד יודע ומסוגל לעשות
ביחס ליעד ביצוע .מעורבות של תלמידים במטלות בעלות-ערך מסוג זה – מניעה אותם
להשקעת-מאמץ ,לניצול יעיל של שכלם ,מטַ פחת חשיבה מסדר גבוה יותר ,כושר לפתור
בעיות ומאפשרת העברה לתחומים אחרים.

הם עשו עבודת-חקר קולקטיבית בנושא הנלמד ,כשלכל אחד תפקיד וחלק בעניין .הערכת הביצוע כללה
את התהליך ואת התוצר .באחד השלבים קבעתי גם מבחן ...המתח היה רב ...הם ישבו באולם וציפו,
שאחלק אותם שמית לכיתות ,ושם יחכו להם בוחנים .ואז – בהפתעה :סגרתי את הדלת ,והודעתי ,שבעי ַני
מבחן הוא עוד הזדמנות ללמידה; ומכיוון שלמדו הרבה ,הם יוכלו לכתוב אותו בזוגות .הייתה שמחה
אמיתית .המוטיבציה הייתה גבוהה .כל אחד ניגש אישית והודה "על ההזדמנות החווייתית ,שניתנה להם
באותו שיעור "...הזדמנות זו הייתה אחת מני-רבות להערכה המסכמת שלי אותם בסוף הסמסטר.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

ד .עבודת-צוות ושיתופיות בלמידה תוך דיאלוג מתמיד
בהנחה ,שקיימים הבדלים אינדיבידואליים בין לומדים באסטרטגיות למידה ,בקצב
למידה ,בדרך התפתחות וביכולת ייחודית בתחומים מסוימים )בירנבוים ואחרים,
 ,(2004הרי אינטראקציה חברתית ,החושפת את הלומד לחשיבה שונה משלו – עשויה
ליצור את הבסיס להתפתחותו הקוגניטיבית .חשיבה היא פעילות חברתית ,המתחלקת
בין אנשים ,אך מופנמת בהדרגה להופעה מחודשת כפעילות אינדיבידואלית
) .(Vigotsky, 1978הדיאלוג הוא אבן-הפינה של הלמידה השיתופית ,המובילה ַלהֲ בָ נ ֹות
עמוקות ,ללמידה ולהתפתחות ) ,(Slavin, 1990למתן הזדמנות לתלמידים להביע את
דעתם ולעורר אחרים להגיב ,והיא מאפשרת משוב ,המגרה לחשיבה נוספת .רק
בלמידה שיתופית ניתנת אפשרות לתלמידים לבדוק את חשיבתם .ההתדיינות של
התלמיד עם עצמו – צומחת באמצעות ניסיון הלמידה השיתופית .לכן סביבה לימודית,
המזַ מנת הזדמנויות ללמידה שיתופית ,תורמת להתפתחות הכוונה עצמית ,החשובה
להכנת הלומדים לקראת משימות-החיים ,הצפויות להם היום )זילברשטיין ואחרים,
 ;2001שרן ואחרים.(1998 ,
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הקשבה לזולת ,ניהול דיון או מו"מ ,התחלקות במשאבים ,חלוקת-תפקידים ,התארגנות להשגת מטרות
משותפות הן חלק מהמיומנויות ,שהק ָניתן הייתה חיונית לביצוע מטלות שיתופיות.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

"...ברור לי ,שאילו עבדנו באופן יחידני ,זה היה פחות נחמד .ויחד עם זה העקביות של המרצה המריצה
אותנו לעבודה מסודרת וגילוי-אחריות מרבית .בקבוצה שלי הייתה חלוקת-תפקידים גמישה – בהתאם
)סטודנט ,קב' (5
לצורך וליכולות של כל אחד .כך בכל שיעור תיעד והקליט מישהו אחר".
"בעבודה בקבוצות יש בדרך-כלל טרמפיסטים .יש לציין שדווקא בקבוצה שלי אישית כולם עבדו יפה.
)סטודנט ,קב' (18
אני הייתי מציע קבוצות של מקסימום  4סטודנטים ,ולא ".10
"קורס מעניין ,חדשני ,כל אחד יכול למצוא בו את עצמו".

)סטודנט ,קב' (13

מורים קונסטרוקטיביסטים מעודדים דיאלוגים מתמידים ובונים תלויי-הֶ קשר – ִא ָתּם
וזה עם זה .התמיכה ) (scaffoldingשל עמיתים מביאה למימוש רמות פוטנציאליות של
יכולותיהם .התהליך הוא רב-כיווני בגלל האפשרויות הרבות של היווצרות
אינטראקציה ,ולכן הוא מטפח יצירתיות ,יכולות-תקשור טובות יותר ,אחריות
וסובלנות )זוהר ;1996 ,לוין ;1999 ,פרקינס:(1998 ,

"תודה על השיחות בינינו .הרגשתי ,שאני נותנת לך קצת ממש ,על מה שאת נותנת בלי-סוף".
)סטודנטית ,קב' .(18

 .3הממד המוטיבציוני
מאחר שאסטרטגיות למידה אינן מבטיחות למידה משמעותית ,אם אין מוטיבציה
להשתמש בהן ,יש חשיבות להערכת האוריינטציה המוטיבציונית של ארגון לומד – על-מנת
לקבל תמונה מלאה על כישורי ההכוונה העצמית שלו בלמידה )בירנבוים ואחרים,2000 ,
.(2004
ניתן למנות ארבעה מרכיבים מרכזיים של אורינטציה מוטיבציונית:
א .מרכיב הצבת היעדים; ב .מרכיב הציפייה; ג .מרכיב ערך המטלה; ד .מרכיב רגשי
):(Pintrich, 1996
א .מרכיב הצבת היעדים
בארגון לומד בעל הכוונה עצמית ישנה חתירה מתמדת להצבת יעדי למידה ולהשגתם:
כניסה לשיעור בזמן:

לאחר אזהרות רבות בשבוע הקודם ,לאחר  10דקות ראשונות של השיעור לא הרשיתי להיכנס באיחור.
זה לא היה פשוט כלל .היו בנות ,שרצו לבדוק את התינוק בפעוטון או שהיה תור בשירותים ולא הספיקו
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לסיים סידורים .ובסופו של דבר ,דווקא סטודנטים טובים נשארו בחוץ ,אך היה עלי לחתוך את העניין.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

שיתוף-הפעולה מצד המנהלת היה מלא:

היא קיבלה את המאחרים שפנו אליה ,ולאחר שהבטיחו לה לא לאחר שוב ,ציידה אותם בפתק-בקשה
ממני להכניסן .שמחתי שעשתה זאת .כמובן ,הכנסתי אותם .הם כבר לא איחרו שוב ,אך ברור,
שבהמשך היו אחרים .בשיעור שאחריו זירזתי את הסטודנטים להיכנס ,לפני שהדלת תיסגר .תוך מספר
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
שיעורים – התחילו להגיע בזמן.
נוכחות סטודנטים בשיעור:

העברת דף נוכחות בשיעור איננה רק בלתי-יעילה ,אלא היא גם מפריעה .וכיון שתמיד יהיו סטודנטים,
שיחתמו במקום חברים נעדרים ,החלטתי להקדיש לכך מספר שיעורים .בתחילת השיעור התחלתי בקריאת
רשימת הנוכחות – תוך בקשה" :לענות ולהרים יד" .היה חשוב מאוד גם להביט בפני המצביעה .אינני
מצטערת על הפסד הדקות הללו .בהמשך קראתי שמות בכל ש ַניים או שלושה שיעורים .הם הבינו ,שמישהו
דואג לנוכחות ,ומי שנעדר יותר מהמותר ,מפסיד את הקורס .היה די שקט במשך הקריאה ,כי מי שלא
ענה ולא הצביע ,נרשם לו חיסור .בכל עניין הדגשתי את הערבות ההדדית ביניהם :אם יהיה שקט ,הם
ישמעו .אם לא ,יירשמו חיסורים ,שלא יימחקו אחר-כך .המסר הובן .במשך ש ַניים-שלושה שיעורים ,כבר
לא היו איחורים .הם רצו להירשם כנוכחים ומיהרו להגיע לפני קריאת השמות.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

"היא עושה לנו בית-ספר" – אמרו אחר-כך בנסיעה ברכבת למנהלת שנסעה אתן.
דוגמה נוספת היא אחריות להשתתפות והקשבה בשיעור:

אין יציאות מהשיעור .אם יש צורך ביציאה ,יש לרשום פתק למרצה ,ובו מציינים את שם הסטודנט
והסיבה ליציאה ולחזור מיד עם סיום הטיפול בעניין .נמצא ,שהפתק מחייב .היציאות ירדו למינימום ,אך
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
לא נעלמו לגמרי.
יעדים נוספים היו קשורים למטלות מסוגים שונים ומגוונים .מטלה ,שלא נמסרה בזמן,
לא נבדקה .הסטודנטים הבינו ,שללא מחויבות לא יהיה קרדיט.

לקראת כל שעור היו יעדים חדשים .אם שמתי-לב לסטודנטית שנרדמה ,היעד היה לדובב אותה בחביבות
בשיעור הבא ...בסוף כל שיעור כבר רשמתי לעצמי רשימת יעדים למפגש הבא...
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

ב .מרכיב הציפייה :תחושת חוללות עצמית והשקעת-מאמץ
בארגון לומד בעל הכוונה עצמית – מטפחים משאבים פנימיים כמו הרגשת חוללות
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לביצוע משימות" .חוללות עצמית" היא אמונה ביכולת לבצע משימה ולהיות אחראי
לה .ממחקרים עולה ,שהמאמינים ביכולתם – מפעילים אסטרטגיות מטקוגניטיביות
רבות יותר ,משתמשים ביותר אסטרטגיות קוגניטיביות ,נוטים להתמיד בביצוע
ולקחת סיכונים ומשקיעים מאמץ – יותר מאלה שאינם מאמינים ביכולתם לבצע
משימות ) .(Bandura, 1997גישות ותחושות ממלאות תפקיד מהותי בתהליך-הלמידה.
כל ארגון לומד עסוק ללא-הרף בסינון מעשיו באמצעות מערכת-האמונות של חבריו
)קס .(2000 ,בארגון לומד בעל הכוונה עצמית – מטפחים את תחושת החוללות
העצמית של לומד ואת החוללות הקולקטיבית של הארגון כולו להצליח ללמוד )כ"ץ,
 .(Schunk & Zimmerman, 2007 ;2009 ,2002אנשים יוצרים את תפיסות החוללות
שלהם – תוך עיבוד אינפורמציה ,שמגיעה אליהם מארבעה מקורות ):(Bandura, 1997
המקור הראשון הוא ביצועים והתנסויות מוצלחים בעבר .במקרה זה הוקפד ליצור
התנסויות של הצלחה בסדנאות עבודה:

בסדנאות אלה ניתנו משימות קצרות לזמן מוגבל ,שיעור או חצי שיעור ,התוצרים ,שנעשו לאחר דיון
בקבוצות – הוערכו .המטרה הייתה הוראה לקראת שליטה .השתדלתי לספק חוויות של הצלחה והזדמנות
שווה לכל אחד להגיע ליעד ...אפשרתי לתקן משימות ,ולפעמים – יותר מפעם אחת :בין מועד א' למועד ב'
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
הרשמיים...
"חשבתי ,שלא אוכל לעמוד במשימה ,אך הצלחתי ,ולדעתי ,בצורה מכובדת מאוד".

)סטודנט ,קב' (19

המקור השני הוא ְצפייה בביצועים של אחרים:

הובאו מספר סטודנטים משנים קודמות ,שעשו עבודות מוצלחות ,והם הרצו על עבודותיהם.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

"הסטודנטיות ,שהבאת לנו במהלך-השנה – על מנת להפנים את החומר ,ריגשו אותנו מאוד .זה הראה,
כמה הקורס הזה משמעותי ותורם לחיים".
)סטודנט ,קב' (14
המקור השלישי הוא שכנוע ורבלי ):(verbal persuasion

זימנתי שיחות מוטיבציה עם קבוצות ועם ראשי הקבוצות ,בדרך-כלל לפני השעורים .נתתי שיחות
מוטיבציה לקראת השיעור ומשימות לראשי קבוצות.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
המקור הרביעי :מצבים פיזיולוגיים ורגשיים:

הרביתי לתאר דוגמאות ספציפיות מחיי היום-יום וליצור אווירה נעימה של הנאת למידה ,רוגַ ע ו"גאוות-
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
יחידה".
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מתוך התצפיות ,שערכו הסטודנטיות בשיעורים ,עולה תחושה של חוללות עצמית ורצון
להצליח.

"אם הגענו מקריית-מלאכי ,ראשון לציון ,אשקלון ,לוד ,ירושלים ופרבריה ,סימן שהיה שווה ...סימן
)סטודנט ,קב' (7
שנהנינו"...
ג.

ייחוס ערך למטלה
בארגון לומד בעל הכוונה עצמית – מדגישים את ערך המטלות הניתנות בקורס .מרכיב
זה קשור לחשיבות ,שהארגון מייחס לפרויקטים ולמטרות ,שהוא מציב לעצמו ,ולעניין,
שהוא מגלה בהם .מחקרים מראים ,שאם פרויקט הוא מעניין ,מאתגר וחשוב ,תהיה
נטייה מצד חברי הארגון לעשות שימוש רב יותר באסטרטגיות קוגניטיביות ,להשקיע
מאמץ בביצועו ולהצליח )בירנבוים ואחרים ;2004 ,2000 ,לוין;McCombs, 1987 ;1999 ,
 .(Schunk, 1985אם החברים בארגון משוכנעים ,שמה שהם מבקשים לבצע הוא בעל-
ערך ,הדרישות לביצוע ברורות ,וישנם המשאבים ,הדרושים לביצוע המוצלח ,הרי כל
חברי הארגון עובדים ביעילות ,ויש להם סיכוי להגיע להישגים גבוהים ).(Schunk, 1985

חיפשתי דרך לקַ שר בין מטלות שנתתי לבין מטרות אישיות של כל אחד בקורס – כדי להעלות את הסיכוי
להישגים גבוהים יותר .חיפשתי ללא-לאות את הקשרים בין המטלות והמטרות של הקורס – לבין המציאות
היומיומיות והאישיות של הסטודנטים ,המתעתדים להיות מורים .נתתי הרבה מאוד דוגמאות רלוונטיות מחיי
הלמידה בכיתה ,והקפדתי להדגיש את חשיבותו של כל פרט שדיברתי עליו .כל קבוצה בחרה לחקור ילד
או קבוצת-ילדים שהיא מכירה ...סטודנטית ,שהייתה לה בעיה בארגון לוח-זמנים ,ביקשה ,שקבוצה
אחרת תנסה לשנות את התנהגותה במחקר – בלי ששאר הסטודנטים יזהו מי היא .הדבר נעשה
בדיסקרטיות רבה ...אחרת הסכימה להיחשף בפני הקבוצה שלה באופן מרשים ,והקבוצה חקרה מקרה
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
זה...
ד .עניין ,הנאה ומעורבות בלמידה
המרכיב הרגשי מתייחס לתחושותיו של כל לומד .בארגון לומד כל אדם הוא לומד ,גם
המרצה:

אמרתי להם" :אני לומדת מכם הרבה .בכל שיעור ,כשאתם משתפים את כולנו בהערות או הארות ,כולנו
לומדים מכך .לעתים אנו זוכרים טוב יותר משהו ,שנאמר על-ידי עמית ללמידה ,ולאו דווקא על-ידי
המרצה.
נעשה שימוש במצגות; הובאו מחקרים אמיתיים לשיעור; הובאו אורחים ,שסיפרו על עבודותיהם; טופחו
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
קשרים בינאישיים.
תחושות אלו נמצאו קשורות להפעלת אסטרטגיות קוגניטיביות ומטקוגניטיביות )בירנבוים
ואחרים ;2004 ,2000 ,לוין .(1999 ,הנעה פנימית נובעת מעניין של הלומד בנושא הנלמד
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)פרקינס .(1998 ,קישור תוכני הלימוד ופרויקטים לאקטואליה חברתית ואישית – מעודד
הנעה פנימית ועניין בלמידה .למידה מתוך הנעה פנימית – מלווה בנטילת-אחריות עצמית
ללמידה ,ולרוב משחררת את הלומד מהיזקקות להנעות חיצוניות .מצבי-למידה,
המתבססים על סקרנות של לומדים ,מעודדים הנאה )בירנבוים ואחרים ;2000 ,זילברשטיין
ואחרים ;2001 ,שרן ואחרים .(1998 ,בקורס ,המטפח הכוונה עצמית ,ישנה הנאה ,חדוות-
יצירה ,גילויי-מעורבות ,שיתוף של כולם ואווירה דמוקרטית ,המעודדת כל אדם לביטוי
התעניינותו ,סקרנותו ,מחשבותיו ,השקפותיו על העולם ועל הקורס )בירנבוים ואחרים,
:(2000

"אלפי תודות על שנה מקסימה ,גדושה בתכנים מעניינים ומגוונים".

)סטודנט ,קב' (20

 .4ממד האקלים
אקלים ארגון לומד בעל הכוונה עצמית – מאופיין בפתיחות ,בדינמיות ובגמישות; באווירה
דמוקרטית ,במעורבות ,במחויבות ובאחריות; בהעצמה ,בעידוד יוזמה ובהתייחסות
לשגיאות – כמנוף לצמיחה באווירה תומכת ,בגאוות-יחידה ובאכפתיות:
א .פתיחוּת ,דינמיות ,גמישות
ארגון לומד בעל הכוונה עצמית מעודד פתיחוּת ,תקשורת פתוחה וקבלת ביקורת בונה
מאחרים .סביבה כזו יוצרת מצבי-למידה פתוחים ,שבהם תוצרי למידה אינם נקבעים
מראש ,ודרכי-התמודדות ופתרון-בעיות – נתונים להחלטת הלומד ולשליטתו .במצבי-
למידה פתוחים אין רק תשובה אחת נכונה ,ותלמידים יכולים להגיע לפתרונות שונים.
סביבה כזו מעודדת יצירת מצבי דילמה בנושאים שונים ומזמנת אפשרויות להכרעה
אישית ולהפעלת כישורי-חשיבה מסתעפת ,שינויים וחידושים )בירנבוים ואחרים,
 ;2000זילברשטיין ואחרים ;2001 ,ענבר:(2000 ,

כך הם ישבו בקבוצות וחיפשו תאוריות מקובלות בעולם היום ,במקורות-היהדות הקדומים ,במשפטים,
שנאמרו בעבר ע"י חז"ל...
...קבוצות הכינו משימות ,ואחר-כך הן העריכו תוצרים של עצמם ושל חבריהם ...גמישות בדרכי-הוראה:
למידה שיתופית ,דיונים במליאה ,הוראה בקבוצות קטנות ,גם מחוץ לשיעור ובאופן אינדיבידואלי ,גם
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
בשיחות-טלפון...
ב .דמוקרטיה
סביבה לימודית ,אשר בה מתפתח לומד בעל הכוונה עצמית ,היא סביבה ,שבה
האקלים והיחסים מושתתים על ערכים דמוקרטיים .בסביבה זו קיימים חופש-הבעה
ודו-שיח בין כל המשתתפים בתהליך-הלמידה ,יחס שוויוני ,הכולל שיתוף בקבלת-
הכרעות ,בבחירת נושאים ותכנים ,בהכנת-חומרים ,בפעילויות למידה בנושאי-חקר
ובמטלות-ביצוע )זילברשטיין ואחרים .(2001 ,סביבה זו מעודדת חופש-בחירה ומטילה
על הלומדים את האחריות לפעול על-פי בחירתם )בירנבוים ואחרים ;2004 ,דרום,
 ;1999ענבר ;2000 ,צדקיהו ;1988 ,קשתי ואחרים ;1997 ,שרמר .(1998 ,האפיונים
לבחירה הדמוקרטית הם היקף ,רוחב ומגוון של הבחירה .ריבוי-ההזדמנויות עוזר
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להפוך את הבחירה להרגל .בסביבה ,שמקיימת חופש-בחירה ,יש טיפוח מכוון של
מיומנויות וכישורי-בחירה :יכולת איסוף נתונים ממקורות שונים ,יכולת להשוות
ביניהם ,ליצור סדרי-עדיפויות ,לבחור ולקחת אחריות לבחירה המנומקת .קיים גם-כן
טיפוח-רצון לבחור .רצון זה כולל דימוי עצמי חיובי ,ביטחון עצמי ורצון להעז ולקחת
סיכונים )זילברשטיין ואחרים .(2001 ,בסביבה זו יש הכרה בשונוּת וביטוי למחשבות
אישיות ,לגיטימציה לסקרנות ,לשאילת שאלות ,להעלאת השגות ולביקורת ,וקיימת
בה אווירה של דיון חופשי .השיפוט שנעשה הוא שיפוט לגופו של רעיון – ללא שיפוט
אישי של הלומד או התייחסות ,המשווה בינו לבין אחרים .יש התייחסות להנמקות,
לדרך חשיבה ,להצגת טענות .בסביבה זו קיימת בחינת רעיונות מנקודות-התייחסות
שונות – מתוך ציפייה ,שהלומדים יתרמו זה לזה וילמדו מהשונוּת .הסביבה המכירה
בשונוּת – מעודדת ביטחון עצמי ועמידת הלומד על דעתו )בירנבוים ואחרים;2004 ,
דרום ;1999 ,זוהר ;1966 ,לוין ;1999 ,ענבר ;2000 ,שרמר:(1998 ,

"סוף-סוף מישהו מדבר אתנו בגובה-העיניים"...
ג.

)סטודנט ,קב' (11

מעורבות ,מחויבות ,אחריות
הפדגוגיה הקונסטרוקטיביסטית מדגישה את שליטתו ואת אחריותו של הלומד
בהובלת תהליכי ההבניה והעיצוב של הידע ,של המושגים ושל המיומנויות .בארגון
לומד בעל הכוונה עצמית ,המשלב דגם מערכתי ,ישנה מעורבות ,מחויבות ואחריות של
כולם להתקדמות ולהצלחה .הארגון המערכתי מדגיש את מידת התלות ,שיש לחלקי-
המערכת זה בזה .שינוי בחלק אחד לא ישיג את מטרתו – בלי שישתנו בו-זמנית גם
החלקים האחרים במערכת .שיתוף-הפעולה ההדוק בין הסטודנטים בקבוצה – מגביר
את תחושת המעורבות ,המחויבות והאחריות המשותפת לעיצוב הקורס.

"לא היינו מרוצים מהתצפית שערכנו ,לא אכפת לנו לאסוף נתונים מחדש ,שזהו תהליך מיגע ,ובלבד
שנשתפר ,והחומר שלנו יהיה טוב יותר".
)סטודנט ,קב' (1
ד .העצמה ,עידוד יוזמה ,התייחסות לשגיאות כמנוף לצמיחה
בארגון-למידה בעל הכוונה עצמית מעצימים ומעודדים את הלומד ליטול על עצמו את
האחריות ,מעודדים יוזמות-חקר ופעולות-גומלין בין הלומדים .הב ָנית הלמידה סביב
רעיונות גדולים ומושגים רחבים – מאפשרת ללומדים נקודות כניסה מרובות:
יש המפתחים מעורבות ומחויבויות באמצעות תגובות פרקטיות לבעיות; יש שמנתחים
מטלות על סמך מודלים ועקרונות ,ויש המפרשים רעיונות מנקודת-המבט שלהם –
באמצעות אנלוגיות ומטפורות .השימוש במושגים רחבים מזמינה כל אחד להשתתף –
ללא קשר לסגנונות אישיים או לנטיות אישיות .בסביבה כזו מטפחים חוללות עצמית
וקולקטיבית באופן ששגיאה או כישלון הם מצב טבעי ,המעיד על מאמץ ,והם מנוף
לצמיחה:

הצלחת לענות על  7.5שאלות ,מה זה בשבילך לענות על  10שאלות?! נסי שוב בשבוע הבא .אמרתי.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
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ה .אווירה תומכת
בסביבה זו ישנם גילויי-סובלנות ,סבלנות ,אֵ מון וכבוד לזולת ,התחשבות ופרגון.
מטפחים תפיסות חיוביות ,אווירה נינוחה והרגשת תמיכה ומקובלוּת .מפגשים בלתי-
פורמלים עוזרים ליצור אווירה נינוחה והתנהלות בנועם .אווירה זו נותנת הרגשה של
מקובלוּת .לרגש החיובי יש תפקיד בסיסי בלמידה )בירנבוים ואחרים;2000 ,2004 ,
דרום ;1999 ,מרזנו ; 1998 ,צדקיהו ;1988 ,שרמר.(1998 ,
יש אֵ מון וכבוד הדדי ,קשב אמיתי ופעיל בין הלומדים.

"העבודה בקבוצות הייתה פורייה ומועילה ,ותמיד למדנו זה מזה והתפתחנו".
)סטודנט ,קב' (9

 .5הממד החשיבתי :פיתוח תרבות חשיבה
בניית ההבנה של העולם היא תהליך פעיל ומחייב .יש להפעיל גם מידע ,הנקלט באופן
פסיבי ,כדי שיהפוך לבעל-משמעות ללומד .המטלה העיקרית של המרצה היא תיווך.
מסגרת קונסטרוקטיביסטית מאתגרת מורים ליצור סביבות ,שבהן הם ותלמידיהם יזכו
להזדמנויות לעידוד החשיבה והחקר .כשמורים מזהים את הדחף האנושי לבנות הבנות
חדשות ומגלים יחס של כבוד כלפיהן ,נוצרות אפשרויות בלתי-מוגבלות .ארגון לומד,
המטפח הכוונה עצמית בלמידה – מזַ מן פעילויות ,המבוססות על יכולות חשיבה ושכילה
) ,(reasoningאשר בהן נדרשים הלומדים להעריך ,להציג טענות ולשקול דברים לגופו של
עניין .בתרבות זו מעודדים את הלומד לשאול שאלות ,לחשוב ,לדמיין ,להסביר ולהבהיר
תופעות ,מעודדים סקרנות אינטלקטואלית ומפתחים מיומנויות קוגניטיביות
ומטקוגניטיביות .ארגון ,שבו ההוראה והלמידה מתבצעות בקהילות חשיבה ,הוא ארגון
חושב )בירנבוים ואחרים ;2000 ,גרדנר ;1995 ,דה-בונו ;1993 ,זילברשטיין ואחרים;2001 ,
טישמן ואחרים  ;1996מרזנו ;1998 ,פרקינס .(1998 ,ממד זה מכיל שישה קריטריונים:
א .טיפוח החשיבה; ב .טיפוח נטיות לחשיבה; ג .שימוש באסטרטגיות חשיבה; ד .שימוש
בשפת החשיבה; ה .חשיבה מערכתית; ו .חשיבה יצירתית וגמישות מחשבתית.
א .טיפוח החשיבה
לדעת פרקינס ,מושג החשיבה הוא מושג רחב יותר של האינטליגנציה :אינטליגנציה
היא חשיבה ,הכוללת התמצאות רב-ממדית ,המסערת את המוח לצורך העלאת
אפשרויות נוספות ,העורכת רשימות בעד ונגד ,הבוחנת הרגשות בנוגע להחלטה,
המשוחחת עם אחרים והשואלת שאלות נוספות .היבטיה הכלליים הם בהירות ,רוחב,
עומק ,ביסוס ,סקרנות ,אסטרטגיות ומודעות עצמית .היבטיה הספציפיים יותר הם
קבלת-החלטות ,פתרון-בעיות ,צידוק ,הסבר ,הערכה ,ייצוג ,זכירה ,מציאת בעיהֶ ,תּכֶ ן
) ,(designתכנון ) (planningוחיזוי )פרקינס1995 ,ב(.
מטרות טיפוח החשיבה הן שמירת הידע לטווח ארוך ,הבנתו ועשיית שימוש פעיל בו.
כדי שיישאר לטווח ארוך ,הוא צריך להיות מקושר היטב לידע הקודם ולמערכת-
המושגים הקיימת .למידה היא תהליך של שינוי בתפיסה מושגית .הכושר העיקרי,
המאפשר למידה והתפתחות ,הוא גמישות מחשבתית .התהליך כולל הבחנה בחוקיות
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קיימת ,המצאת מושגים חדשים או הרחבת קודמים ,זיהוי יחסים חדשים ,בנייה
מחודשת של מערכות מושגים ויצירת יחסי-גומלין בין מערכות שונות של מושגים.
תהליך זה לא יתרחש ללא מידע – מצד אחד ,וללא תהליכי חשיבה אינטנסיביים של
בחינת המידע ,ניתוחו ועיבודו – מצד שני )זוהר.(1996 ,

באינטנסיביות ובהתמדה נתתי מדי פעם בפעם משימות חשיבה עם מארגני-חשיבה שונים .לדוגמה :עִ רְ כוּ
דיון במשך ...סַ כְּ מו והַ גִּ ישו .השאלות הבאות יעזרו לכם בחשיבתכם .אין צורך לענות על כולן :נסו לפתח
נקודה מעניינת אחת מהנאמר היום בשיעור ,באיזו מידה הנושא חידש לכם משהו? האם פגשתם בנושא
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
דומה בתחום אחר? הביאו דוגמאות...
ב .טיפוח נטיות חשיבה
הביצוע האנושי מורכב משילוב של יכולות ונטיות .מרבית המאמצים בהוראת החשיבה
מכוונים לטיפוח יכולות של מיומנויות-חשיבה .חוקרי חשיבה מביאים ראיות לכך
שלאנשים רבים יש יכולות חשיבה רבות ,אך הן אינן מיושמות במציאות בגלל חוסר-
נטייה או חוסר-מחויבות לעשות כן .נטיות חשיבה ) (predispositionsהן מגמות  /רצונות
 /נכונויות של אדם להפעיל דפוסי-חשיבה מסוימים – כמו ,למשל ,להיות סקרן,
שיטתי ,מתמיד ,שואל שאלות ,בעל נכונות לחשיבה ,לחיפוש נקודות-ראות חלופיות
ולכיבוד נקודות-ראות של אחרים )זילברשטיין ואחרים.(2001 ,
כדי לטפח נטיות – יש צורך ליצור תרבות של חשיבה בסביבה הלומדת ),(enculturation
)פרקינס1995 ,ב(:
טיפוח חשיבה איננו תהליך קל .אנשים יכולים להיות בעלי הכוונה עצמית בגלל הרגל
או בגלל תכנית מחושבת לנהוג כך ,או בגלל אמונה ,שהתנהגות זו משתלמת .מכיוון
שהמקורות לנטיות מורכבים כל-כך ,הרי העבודה ,שמקדישים כדי לטפחן – מתמקדת
בחזיתות רבות :הגברת מודעות ,בניית הרגלים ,טיפוח-ערכים ,שינוי-עמדות ,עידוד
מוטיבציה פנימית ועוד .מסר עתיר-חשיבה הוא מסר ,שהיבטי החשיבה מוטמעים
בתכניתו .כל חומר-לימוד יכול לשמש הזדמנות למימוש אירוע חשיבה .בניית תרבות
החשיבה מתבטאת בדרך שבה כל אחד בארגון מגיב :ציפיות הדדיות ,דפוסי-דיבור
משותפים ,הבנה משותפת של מה מקובל ,מה מעניין ולְ מה יש ערך ,כשהמטרה היא
הכנה לפתרון-בעיות יעיל ,לחשיבה ביקורתית ,לחשיבה לוגית ,לחשיבה מקורית-
יצירתית ,להבעה בכתב ובעל-פה ,לבחירת נושאים ולהגדרתם ,לשאילת שאלות,
לשימוש מושכל במאגרי-מידע ,לניסוח-השערות ,לתכנון מערך מחקר ,לתיהלוך טקסט,
לבחירת מידע רלוונטי ,לעיבוד מידע וארגונו ,להתבוננות ולתצפית ,לניתוח נתונים,
להצגתם באופן מתקשר ,ליכולת דיון ,למיזוג מידע ,להסקת מסקנות ,לשיפוט והערכה
ולקבלת-החלטות שקולה וללמידה בלתי פוסקת )בירנבוים ואחרים .(2004 ,כדי
שמיומנויות-חשיבה נרכשות תיהפכנה לחלק מהתנהגות יומיומית – יש לטפחן בסביבה
מעריכה ותומכת )טישמן ואחרים .(1996 ,נטיות לחשיבה ולחקרנות מתגבשות במשך
הזמן – באמצעות אינטראקציה יומיומית ובתוך הֶ קשר של סביבה תרבותית.

"תירבות" החשיבה התבצע באמצעות טכניקות של הצגת-מידע ,שאילת-שאלות ,ניהול-דיון ,למידה
שיתופית ,שהדיון הקבוצתי בה תורם לגיבוש ולהפנמה של תוכני-החשיבה והקהיליה הלומדת על כל
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מרכיביה .כך הופכים את החשיבה לחלק מתרבות הארגון .עיסוק תכוף בחשיבה הופך אותה לדבר מוכר
ושגרתי .ההרגל מגביר את הנטייה לעסוק בה .הקורס מעודד שאילת שאלות ,מעורר סקרנות ,מארגן
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
מחשבות...
"בהתחלה ,נושא הקורס היה מוכר לי ,התפלאתי לראות ,כמה הוסיף לי הקורס הזה".
ג.

)סטודנט ,קב' (9

אסטרטגיות חשיבה
טיבו של הידע והכישורים ,הנדרשים מבוגר ארגון חינוכי ,משתנים במהירות בשנות
האלפיים .רכישת הכלים לטיפול בידע ובמיומנויות החשיבה הנלווית להם יהוו דרך
מרכזית להתמודדות עם שינויים אלה.

טכניקות ,המשפרות חשיבה ובאות לביטוי בארגון בעל הכוונה עצמית בלמידה ושבהן השתמשתי ,הן
סיעור-מוחין ,רשימות בעד ונגד ,אסטרטגיות צעד אחר צעד ,מארגנים גרפיים ,מפות מושגים
שקראתי אצל פרקינס )1995ב( ,כל זה מתבטא בסדנאות .נתתי גם לרשום רפלקסיה.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

ישנן גישות שונות בנוגע לאופן טיפוח החשיבה בהוראה .בארגון לומד בעל הכוונה
עצמית – בוחנים את הפעילויות הקוגניטיביות ,הנדרשות לביצוע משימות ופרויקטים,
מנצלים אירועים ,המתרחשים באופן בלתי-פורמלי ,ועוסקים בחשיבה רפלקטיבית .יש
לתת לסטודנטים משימות-כתיבה ,שכן הדיבור בעל-פה או בכתב הוא גורם עיקרי
בהתפתחות החשיבה ).(Vigotsky, 1978

ד .שימוש בשפת-החשיבה
שפת-החשיבה מתייחסת למונחים ולמושגים ,שבהם משתמשים בקורס .מילים
מלמדות על מושגי-חשיבה ,ועל-כן הן יוצרות מסלולי-חשיבה ,שניתן לעקוב אחריהם.
שפת החשיבה כוללת את כל המילים בשפה ,המתייחסות לתהליכי-חשיבה ולתוצריה –
כמו ,למשל ,לחשוב ,לשער ,להניח ,עֵ דוּת ,ראָיה ,נימוק ,סיבה ,הערכה ,אומדן ,חשד,
ספק ,בניית תאוריה ועוד .בארגון לומד בעל הכוונה עצמית – השימוש בשפת-החשיבה
עשיר :הוא כולל מילות-שפה ,המתייחסות לתהליכים ולתוצרים שכליים ,ומילים,
המתארות חשיבה ומעוררות לחשיבה )טישמן ואחרים .(1996 ,משתמשים במילים
ספציפיות ,המאפשרות חשיבה מדויקת בהקשר יומיומי .שימוש בשפת-החשיבה
מסייע לנושאי-תפקידים לארגן ולתאר את חשיבתם בצורה מדויקת ואינטליגנטית,
כשהמילים יוצרות אבחנות ,המיושמות לא רק על מידע חדש ,אלא גם על מחשבות.
שפת-החשיבה מעבירה מסרים לתגבור סטנדרטים של חשיבה .לדוגמה ,לא שואלים
מדוע ,אלא מבקשים נימוקים ,מבקשים שקילת פירושים חלופיים ,ניתוחי מניעים
וכדומה .במקום שמפתחים שפה של חשיבה – מבחינים בין דעות ,עובדות ,השערות,
טענות או אמונות )פרקינס1995 ,א( .סביבה כזו מזמנת התנסויות באופני חשיבה
סיבתית ,רב-סיבתית ,קורלטיבית ,תכליתית ואחרת.
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השתמשתי בשפה מחקרית ,מקצועית ,מדויקת ,אקדמית ,הקפדתי לתת כל מושג מקצועי גם באנגלית.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

ה .חשיבה מערכתית
אותה חשיבה מתרחשת בכל פורום בו-זמנית בכל הארגון .במליאה מתנהלים אותם
תהליכים ,המתנהלים בתוך הקבוצות .מונחי החשיבה הם חלק מהתרבות ,מסבירים
אותם בקביעות ,שוזרים אותם במסרים בקורס ,מתכננים פעולות ,המעודדות
להשתמש בהם ,ונותנים משוב למשתמשים בהם.

טיפוח החשיבה מתרחש בעת ובעונה אחת ברבדים שונים :בשיעור ,בסדנה ,בהדרכה אישית ,בהדרכת
ראשי הקבוצות ,בהדרכה של ראשי הקבוצות את הקבוצות ובכתיבת חומרים .כל דבר שרציתי שיצליח,
עשיתי קודם עם ראשי הקבוצות ...זה חייב אותי לבוא כחצי-שעה לפני תחילת השיעור ,אך היה כדאי.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

ו.

חשיבה יצירתית וגמישות מחשבתית
בארגון בעל הכוונה עצמית מטפחים את סוגי-הידע הבאים :א .ידע שימושי ,העוזר
בפתרון-בעיות בתחומי-דעת שונים; ב .ידע ,הקשור להוכחות ולהסברים; ג .ידע של
גילוי והמצאה ,המתייחס להליך חקר.
הליך החקר מבוסס על רמת ההוכחה ,והוא כולל גם חיפוש אחר שאלות וגיבוש
תאוריות .אפיונים של חשיבה ביקורתית הם ,למשל ,חיפוש ביטוי ברור של שאלה,
חיפוש נימוקים ,שימוש במקורות מהימנים ,פתיחוּת לחשיבה של אחרים ,השעָ ַית
שיפוט ,כשהראיות אינן מספיקות לטיעון ,פתיחוּת לשינוי-עמדה ,כשהראיות מצביעות
על כך ,חיפוש דיוק ,התעדכנות מתמדת ,רגישוּת לרגשות ,לתחכום ולרמת הידע של
אחרים .חשיבה כזו נוטה להיות מורכבת ומפיקה לעיתים קרובות פתרונות רבים
ויצירתיים ,כאשר לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות; היא משתמשת בקריטריונים
רבים ,מווסתת את עצמה ,יוצרת משמעות וכרוכה במאמץ )זוהר.(1996 ,

פיתוח סביבה לימודית ,החושפת את הלומד לשוני הקיים בידע והמטַ פַּ חת גמישות מחשבתית – נותנת
ללומדים הזדמנויות להשוות לתפיסות שונות ,ולגישות מגוונות.
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
 .6הממד המטקוגניטיבי
פעילויות מטקוגניטיביות כוללות רפלקטיביות והערכה עצמית ,מעקב וויסות ,הערכה,
משוב והעברה.
א .רפלקטיביות והערכה עצמית
הפעילות המטקוגניטיבית כוללת הכרה עצמית של הלומד – כלומר ,שימוש מושכל
באסטרטגיות-למידה ,הערכת יעילות האסטרטגיה ,רפלקסיה והערכה עצמית.
איכותם של תהליכי הרפלקסיה וההערכה עצמית של הפרט – תלויה ברמת המודעות
של הלומד לעצמו ולמטרותיו .בסביבה זו החשיבה ,הרפלקסיה וההערכה העצמית –
מטופחות כהרגל )בירנבוים ואחרים ;2000 ,דה-בונו ;1993 ,שריג .(1996 ,הרפלקסיה
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היא תהליך ייחודי ,איכותי-פנימי ,אישי ,מורכב וסמוי ברובו; זוהי אינטגרציה של
האישיות )לוין ;1999 ,שרן ואחרים .(1998 ,בסביבה לימודית תלמידים לומדים באופן
הטוב ביותר על-ידי עשייה ,שבהמשכה מתקיימת חשיבה על העשייה .השיקוף והמשוב
הם לב-לבו של תהליך בניית הידע האישי )זילברשטיין ואחרים.(1998 ,
ההערכה העצמית מתייחסת לטיב תהליכי הלמידה ותוצריה; היא נדרשת מכל לומד
בפעילויות הארגון – כדי להביא לצמיחה מחודשת )זילברשטיין.(2001 ,

"הקורס גרם לי להיות מודעת לדברים ,שקודם היו בתת-מודע שלי".
"כשקראתי את התיעודים שרשמתי ,נהניתי מאוד .ההתמודדות שלנו עם מצבים שונים  -הם שנתנו לנו את
)סטודנט ,קב' (15
השיעור האמיתי ...אם יכולתי ,הייתי בא לעבור את הקורס הזה שוב".
)סטודנטית ,קב' (4

ב .מעקב וויסות
פעילויות-חשיבה מטקוגניטיבית מובילות לנטילת-אחריות של הלומד על תהליכי-
למידתו .ניהול מחשבות זה ) (mental managementמטפח תושייה קוגניטיבית ,חשיבה
אחראית ועצמאית וחשיבה אסטרטגית ומתוכננת .המחקר על האינטליגנציה מראה,
שמידת הפעולה האינטליגנטית קשורה במידה שבה בני-אדם מסוגלים לעקוב אחרי
חשיבתם ,לנווט אותה ולפקח עליה .פיתוח האינטליגנציה מתייחס לפיתוח היכולת
ל ַכוון את התהליכים הקוגניטיביים ,לעקוב אחריהם ,לווסת אותם ולפקח עליהם.
יכולת זו יכולה להתפתח באופן טבעי או באמצעות הוראה מכַוונת .את החשיבה
המטקוגניטיבית מטפחים באמצעים הבאים :הדגמה ,הסבר ,אינטראקציה ומשוב
)בירנבוים ואחרים ;2000 ,טישמן ואחרים.(1996 ,

דוגמה לשאלות מעקב :מה מהנלמד היום תיקחו מכאן לחיים המקצועיים שלכם? מה היה מוצלח בהתנסות
זו? מה לא היה מוצלח? מדוע?
)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(
ג.

הערכה ומשוב
על-פי עקרונות הקונסטרוקטיביזם מושם דגש בשילוב ההערכה בהוראה באופן
אותנטי ,טבעי ומתמיד .לכל אנשי הארגון קיימים מטרות ואינטרסים משותפים
בתהליך )בירנבוים ואחרים.(2000 ,

הקפדתי לתת הרגשה ,שאני מעוניינת בהצלחתם .לסטודנטים שנכשלו ניתנו הזדמנויות נוספות בכלים שונים
ובאופנים שונים כדי להצליח .בכל מקרה לא היה ויתור ,והיה צורך להשיג את היעד .הסטודנטים הבינו,
שללא מאמץ לא יגיעו אל היעד .הם השקיעו מאמץ רב – כדי להגיע אליו – מהר יותר .הרצון והנכונות
מצד המרצה פעלו גם כן כזרז להשקעה ...מטלות הביצוע שהתנהלו בקבוצות היו מטלות חקר .העבודה
בקורס הייתה תהליכית; הייתה התנהלות במליאה ובקבוצות .לעתים קיבלו ראשי הקבוצות משימה והעבירו
אותה לקבוצה ,ולעתים העניין עבר ישירות במליאה .רוב העבודה נעשתה בסדנה ,ולא בבית – בגלל
ריחוק מקום המגורים של הסטודנטים זה מזה ובגלל מגבלת מספר הסטודנטים .שמתי-לב ,שהעבודה
נעשתה בשקדנות וביעילות.
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"אהבנו לעבוד כך" הם יאמרו מאוחר יותר.

)מתוך רשימות רפלקסיה של החוקר(

"אני קיבלתי על עצמי מיזוג של טקסטים .התחלנו בתפקידים בקבוצה .הרגשתי מעורב .עשינו עבודת
)סטודנט ,קב' (14
מחקר ,נהנינו כולנו".
"קורס מיוחד בסגנון שונה ומרענן ,שפשוט ,כיף ללמוד ממנו ...אני יוצאת עם טעם של עוד"...
)סטודנטית ,קב' (17

ד .העברה
החשיבה המטקוגניטיבית היא אחת הדרכים לחיזוק ההעברה .העברה ) (transferהיא
רכישת ידע ,ולא אסטרטגיה בהקשר אחד ,ויישומו בהקשרים אחרים )סלומון
ופרקינס .(1998 ,זוהי פעולה בסיסית ברכישת השכלה ,והיא הפעולה החשובה ביותר
בחינוך .בחשיבה זו כרוכה המודעות של הלומד לתהליכי המחשבה שלו .בארגון לומד
בעל הכוונה עצמית – מטפחים הפעלת אסטרטגיות ונטיות חשיבה בהקשרים רבים
ושונים ,כדי שאפשר יהיה לקשר בין תחומי-ידע שונים .המחקר בנושא מראה ,כי
העברה אינה מתרחשת באופן אוטומטי ,ויש לטפח אותה )טישמן ואחרים.(1996 ,
בסביבה לימודית זו מזהים ומגלים אנלוגיות ,עורכים הכללות ,מחפשים הזדמנויות
ליישומים שנלמדו ,מקשרים ידע נלמד לידע קודםְ ,מתַ רגלים העברה מתחום לתחום.

"היו בקורס חוויות ,שעזרו לי בתחומים שונים אחרים".
"סטודנט השתמש בכלים שניתנו בקורס ...זה גרם לו לעשות העברה לתחומים אחרים ,והוא מתקדם יפה
)סטודנט ,קב' (17
מאוד"...
)סטודנט ,קב' (13

ההעברה עשויה להתרחש בדרכים שונות ,המורכבות ממספר מנגנונים ,שאינם תלויים
זה בזה .שאלת-המפתח היא זו :איך לגלות את טווח ההעברה ואת התנאים ,העשויים
לגרום לחיזוקה .בין היכולות המטקוגניטיביות הנמנות בספרות – מוזכרות הבאות:
יכולות התכנון ,בחירת אסטרטגיות והערכת מידת ההבנה האישית לגבי עניין נתון
)זוהר (1985) Nickerson et al. .(1996 ,מצטטים ראיות מחקריות לכך שיכולות
מטקוגניטיביות עשויות לעבור באופן ספונטני מתחום תוכן אחד לתחום תוכן שני
ביתר-קלות – מאשר סוגים אחרים של יכולות .נוסף על כך ,ההעברה עצמה היא יכולת
מטקוגניטיבית ,וצריך לאמן בה את הסטודנטים ישירות; למשל ,אם מלמדים אותה
מיומנות חשיבה בהקשרים אחדים )" .(Salomon & Perkins, 1987חיפצון" של ידע,
שהוא ביצוע מהלכים אינטלקטואליים על ידע באמצעות ידע )ידע פעיל ,בעל פוטנציאל
העברה( הוא עידוד ההמצאה )בירנבוים ואחרים ,(2000 ,וצריך לאמן אנשים ליוזמות
)הלר ואחרות (2000 ,וכמו-כן – גם לשימוש בהומור )דה-בונו ;1993 ,זיו ;1995 ,טישמן
ואחרים.(1996 ,

נתתי דוגמאות רבות מתחום הרפואה ,והם התבקשו לנסות להעביר אותן לתחומים שונים בחינוך ובהוראה
בכיתה .העבודה בקורס נעשתה תוך טיפוח הכוונה עצמית .עדיין ,בגלל המספר הגדול של הסטודנטים,
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נעשה פה רק מחקר זוטא ,וגם אם לא הגעתי לרמה שהייתי רוצה להגיע ,הרי נתתי להן כלים ,ותחושה,
)רשימות רפלקסיה של החוקר(
שחקר הוא לימוד ,ולימוד הוא ערך ...ואחריות הלמידה חלה עליהם.
סוף קטע במסלול מתמשך...
הנתונים למחקר הגיעו ,לפחות ,משלושה כלים שונים .המבנים התאורטיים שנבנו – נבדקו
ואושרו על-ידי מומחה חיצוני .אימות הממצאים נעשה באמצעות חזרה אל המשתתפים וקבלת
תגובותיהם על ההבנות ,שהושגו ותוארו לעיל.

"זה היה אחד הקורסים הכי משמעותיים ,שקיבלתי במשך חמש השנים שאני פה ,הקורס עזר לי בפועל
)סטודנטית ,קב' (19
ונתן לי תוצאות אמיתיות בעבודה בגן-הילדים".
סודיות מרבית הובטחה לכל הסטודנטים ,ושום פרט מזהה לא פורסם )כולל שם המוסד(.
זהו מאמר בונה קורס .אנו מצפים ,שהמשתמשים הפוטנציאליים בתוצאות מחקר זה יהיו,
בראש ובראשונה ,מרצים במכללות להוראה ,חברי-סגל ,קולגות ,שיפיקו תועלת מתוך תהליכי
חשיבה ורפלקסיה על התהליך .אנו מקווים ,שהתהליך ,המשתקף מתוך הדוגמאות ,מתוך
הרפלקסיה של המרצה ומתוך דברי הסטודנטים בנוסף על חשיבה עמוקה של חברי סגל עליו –
יוסיפו נדבך להתפתחות המקצועית והמוסדית.
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