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מטרת מאמר זה היא לבחון באופן שיטתי את צורכי ארבעת המשתתפים : מטרהה
, המורה המאמן, המדריך הפדגוגי: הלוקחים חלק בהדרכה הפדגוגית, העיקריים

   .מדרג הצרכים של מסלאו פי-עלהסטודנט והתלמיד 

ההדרכה  מפגש-באיעד כה לא נעשה כל ניסיון שיטתי לחלץ את צורכיהם של : בעיהה
 .של החינוך ההומניסטי זושעומד במרכ, הפדגוגית בעזרת מדרג הצרכים של מסלאו

-שיש לכל אחד מבאי, במיוחד מורגש חסר מתודי זה על רקע הצרכים המיוחדים
הצורך החיוני בהגברת  רקע ועל, בפרט – המפגש ביחס לעצמו וביחס לשותפיו האחרים

   .בכלל –הספר- ביתבין והאמון והשותפות המקצועית בין המוסד המכשיר 

היום של -ץ מסדרחולַ  – המפגש ומיפוים-זיהוי הצרכים של באי: מתודולוגיהה
והוא מבוסס גם על ראיונות עם , כפי שתואר בספרות המקצועית, ההדרכה הפדגוגית
- ביתשנערכו ב, תלמידיםעם סטודנטים ו עם, מאמניםמורים עם , מדריכים פדגוגיים

   .2005-1997 בין השנים, חיפה, ו"ויצ, לעיצוב הספר

כי המבנה הארגוני של , מגלה, העולה מן המחקר, התמונה העגומה מאוד: מסקנהה
המפגש -ת בצרכים של כל אחד מבאינּווֹ ּׁשאינו נותן מענה הולם לַ  ההדרכה המסורתית

 לממש מונע מהם במקרים רביםו, הפעולה ביניהם- על שיתוף מקשה, ביחס לזולתו
השייכות , הכוללים את צורכי הביטחון, את הצרכים הבסיסיים ביותר שלהם אפילו

מקום לדבר על , ממילא, אין – סיפוקם של הצרכים הבסיסיים-מפאת אי .וההוקרה
  .בראיונותלא ולא בכתובים , ברמזאפילו , שאין זכר לכך, יהוהרָא, מימוש עצמי

המפגש לעבוד - המזמין מלכתחילה את כל באי, יש לדאוג למבנה ארגוני: המלצהה
, בפרט – בו כל אחד מרגיש שהוא חיוני להצלחה המשותפת של זולתו אשר, כצוות אחד
  . ככלל – ושל הצוות

  

 שיוצרות יש, שאנן, למדריכות הפדגוגיות במכללה האקדמית הדתית לחינוךמוקדש * 
  . מאין –

  

  
  

- תכניות; תלמיד; הוראה- פרח; מורה מאמן; מדריך פדגוגי; הדרכה פדגוגית  :מילות מפתח
  .אישית-תקשורת בין; עבודה-יחסי; מסלאו; מורים-הכשרת; לימודים

 ההדרכה הפדגוגית מפגש-באיזיהוי צורכי 
  *פי מדרג הצרכים של מסלאו-על 
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 מבוא
  רכי הלומדוהצורך בהיענות לצ

 ובעיקר מתחילת, דיואיטולסטוי ו, פסטלוצי, רוסוכמו  – חינוך רבים-אנשים של יהתומשנב
בדרכים להיענות , בהרחבה, אוריות בספרות החינוךעוסקות הת – המאה העשרים ועד היום

 התמקדה בכך במיוחד .לממש את התפתחותו האמוציונלית והקוגניטיבית כדי – לצורכי הלומד
, יחס של כבוד ואהדה לכל אדם-יה לטיפוחיעל הנטהמתבססת , הפסיכולוגיה ההומניסטית

תכונותיו הייחודיות  לאמון ביכולתו הטבעית להיות בעל ערכים אנושיים חיוביים ולהערכת
בולטת בתחום זה משנתו של מסלאו  .)1998, אלוני ;184-183 'עמ, 1997, אלוני; 1978, לביא(

)Maslow, 1956( ,להתפתחות , המכוונים אותו לצמיחה, כל אדם נולד עם צרכים הפי-עלש
   .ולמימוש עצמי

  

  מדרג הצרכים של מסלאו

המבחינה בין שתי , מעין פירמידת מוטיבציות, מדרג צרכים – ובה, ת מניעיםימסלאו הגה תאור
   .תחתונים ועליונים: של צרכים קבוצות עיקריות

   צרכים תחתונים

צורכי אהבה ושייכות וצורכי , ביטחוןצורכי , הצרכים התחתונים כוללים צרכים פיזיולוגיים

היסוד -או מניעי) deficiency needs(החסר צורכי מסלאו  ידי-עלהמכונים , ערכה והוקרהה
הם  .יותר ויותר דוחקים הם נעשים, אותםשאם אין מספקים , הם מאופיינים בכך .)1978, לביא(

חדל כוחם המניע , כאשר מספקים אותם, לעומת זאת .נשנים ונעשים חזקים יותר, חוזרים
   .)1990, קלר(ומתאפשר המעבר לצרכים הגבוהים יותר 

   )physiological needs(יולוגיים זצרכים פי

   .שינה ותנועה, מים, חמצן, מזוןהמניע הראשוני של האדם הוא להבטיח את קיומו באמצעות 

   )safety needs(רכי ביטחון וצ

ידי צרכים בעלי אופי רווחתי - ע עלנָ האדם מּו, יולוגיים באים על סיפוקםזשהצרכים הפילאחר 
; הבטחת סדר חיים קבועים וצפויים; בטחת המחרהדאגה ל; שחרור מפחד; כמו נוחיות – יותר

ת הפתעות והמונע, יציבותעל ו בהירותעל , ודאותהמבוססת על , מוכרתחיים - גרתשהיצמדות ל
   .תכופות ומביכות

   )belonging and love(צורכי אהבה ושייכות 

, והיחיד ביסס את ביתו במובן הרחב ביותר של המושג, אחרי שצורכי הביטחון באים על סיפוקם
, עליו לדעת; פורמלית-רמלית או בלתישותף בקבוצה פוככחבר ו – הוא שואף למעורבות

ידידות ואהבה ולמעמד חברתי -הוא זקוק ליחסי ;שאחרים מכירים אותו ורוצים בקרבתו
  . השייכות בקבוצת

   )esteem(צורכי הערכה /צורכי הוקרה

 מהצורך להשיגההנעה של האדם מוסבת , אחרי שצורכי האהבה והשייכות באים על סיפוקם
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, לא עוד אחד מקבוצה הוא .להוביל ולזכות בהערכתה, לצורך לתרום – ת בתוך קבוצהמקובלּו
להשיג , אמינותבלזכות בכבוד והשואפת , ייחודיבעלת ערך כאישיות  – אלא נערץ ובולט בה

  . סמכות ושליטה בתוך הקבוצה, חוכ-עמדת

  צרכים עליונים 

ה על נאהבות והערצ והתבסס, שהם פסגת הצרכים התחתונים, צורכי ההוקרה וההערכהבעוד ש
פי הסטנדרטים האישיים של היחיד -מכוונת על םצרכים העליוניב ההנעה הרי, מצד הזולת

)one’s own standards( Glickman, 1990)( ;יכולתו למצות  פי-על; מה שהוא מסוגל להיות פי-על
הוא הולך אחרי מה שהוא  .לפתח את הכוחות הגנוזים בו; את הפוטנציאל היצירתי והיצרני שלו

הנאמנות למה שהוא  .")מה יגידו("לב למה שהזולת חושב -ללא שימת – כטוב ביותר מאמין בו
מה שאדם יכול להיות הוא "הופכת להיות דרך חייו להגשמה עצמית או לפי מסלאו  – מאמין בו

מאופיינים בשאיפה ה, הצרכים העליונים .)(Maslow, cited by Glickman, 1990" צריך להיות
  :יקר קוגניטיביים ואסתטייםהם בע, להגשמה עצמית

   צרכים קוגניטיביים

- להתמודד עם הבלתי, לחקור, להבין, בין הצרכים הקוגניטיביים אפשר לציין את הצורך לדעת
הצורך לדעת כיצד ו, הצורך בגישה למידע ולימוד, )1990, השוו קלר(סקרנות הצורך ב, נודע

  . )1978, השוו לביא(האירועים והסמלים , לרצות לדעת את משמעות הדברים, לעשות דברים

   צרכים אסתטיים

הצורך , בשיטה ובמבנה, בסדר, יהיבין הצרכים האסתטיים אפשר לציין את הצורך בסימטר
  . )1978, לביא ;1990, השוו קלר(איזון בחיים בבסדר ו, ביופי

   )peak experience(התנסות שיא 

 כגון, וגילה באנשים אלה תכונות, שהגיעו למימוש עצמי, חקר אנשים) 1978, לביא בתוך(מסלאו 
יתה תופעת יה, שהרשים אותו ביותר, אך הדבר, ראליזם ויצירתיות, הומור, ספונטניות

, תחיםממשוחררת מחרדות ומ, עצמי שהיא חוויה אינטנסיבית של מימוש, "שיא-התנסות"
דיון בנושא חוויות שיא ( הדומה לחוויה מיסטית כעין אקסטזה, מאופיינת בסיפוק עמוק

   .)1980, בלום ראו – בלמידה

ח ומתנוונים או מאבדים את הכ – בניגוד לצורכי החסר – הצרכים העליוניםכי , חשוב לציין
הם , כאשר מספקים אותם, לעומת זאת, אך, דווקא כאשר לא מספקים אותם, המניע שלהם

   .)1968, אריאלי(יותר " אנושיים"ונתפסים כ) 1990, קלר(מתעצמים , גדלים

  

  מילוי החסר המתודי

הילד צורכי הדן ב, מודל מדרג הצרכים של מסלאו אמנם עומד במרכזו של החינוך ההומניסטי
ומלץ ככלי להבנת אסטרטגיות ניהוליות של ומ )2000, לביא; 1994, כספי(מניעיו ללמידה בו

עדיין לא  מנם הואא .בכלל – ובארגונים, בפרט – במערכות חינוך) Glickman, 1990(מפקחים 
במיוחד מורגש  .בהדרכה הפדגוגיתהמפגש -כל באיבצורכיהם של  דיוןהבמסגרת  מעמדקנה לו 

והן ביחס , הן ביחס לעצמו – המפגש-שיש לכל אחד מבאי, חסר זה לאור הצרכים המיוחדים
המקצועית בין תפות רקע הצורך החיוני בהגברת האמון והשו ועל, בפרט – לשותפיו האחרים
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חסר  .)49-48 'עמ, 2008, אריאב; 274 'עמ, 2008, בק(בכלל  – הספר-ביתבין המוסד המכשיר ו
רעיון  – ומעל לכל, רעיון של מימוש הצרכיםהשעצם , מתודי זה מועצם עוד יותר לאור העובדה

, הספר או- שאין לה כל קשר לבית, כאוטופיה"רוב המורים  ידי-עלנתפס , המימוש העצמי
   .)68 'עמ, 1994, כספי" (מובן-אזה חסרתרכפרפ, לפחות

כדי לזהות את  – החלטנו אפוא להרים את הכפפה ולאמץ את מדרג הצרכים של מסלאו
  . המפגש-צורכיהם של באי

  הערה מתודולוגית

היה מקום להעיר מספר הערות ביחס למדרג , הצרכים של מסלאו-אף כי התבססנו על מדרג
  :ולשימוש שעשינו בו

אך עצם המדרג עלול להיות , הצרכים-מסלאו הפך בקהילה האקדמית לשם נרדף למדרג אמנם
  : בעייתי

ומתי הוא מרגיש צורך , ביטחון של אדם-מתי מושגת תחושת, האם אפשר לקבוע גבול מדויק
ולמעלה ? והוא שואף להוקרה בייחודיותו, השייכות באה על סיפוקה-או מתי תחושת, לשייכות

האם ? ביטחון תתגשם רק לאחר שהאדם חש שייכות לסביבתו- שתחושת, ייתכן האם לא, מזה
שייכות תבוא על סיפוקה רק לאחר שהאדם זכה להערכה והוקרה -שתחושת, לא ייתכן
רק אז יחוש , שרק אחרי שהאדם זכה בהערכה והוקרה, האם לא ייתכן, יתר על כן? מסביבתו
ובהזדמנויות , על כך תן תשובה אולטימטיביתאפילו מסלאו עצמו לא נ? ביטחון מרבית-תחושת
' עמ, 1978, לביא(מעין מגמה כללית , שאת מדרג הצרכים יש לראות באופן גמיש, רמז הוא שונות

90(.   

 .הצרכים-דיוק את אופן השימוש שלנו במדרג-לאור השאלות הללו היה מקום להבהיר ביתר
קיבלנו  – מחוץ לסביבה הלימודית שלנוהאמורים להיות מסופקים , למעט הצרכים הפיזיולוגיים

 להישרדותוהמתחילה בצורך הראשוני של היחיד , כמגמה, את החלוקה המקורית של מסלאו
חיים -שגרתוהיצמדות ל שחרור מפחד כמו – הכולל מאפיינים, הצורך בביטחון(כישות עצמאית 

הצורך ( הסביבהעם  שלובקשר  לצורך של היחיד –עבור , )ודאותהמבוססת על , מוכרת
בצורך של  – משךהַ , )ותמיכהידידות -חסיוי בקבוצה פותשות כמו – הכולל מאפיינים, בשייכות

 הכולל מאפיינים, הצורך בהוקרה(כדי לזכות בהערכת הסביבה  – ייחודיותוהיחיד להבליט את 
הן למענו והן למען , במלוא כישוריו ליצור בצורך שלו –וגמור , )הערכת האישיות והידע כמו –

  . )מקוריות ויצירתיות כמו – הכולל מאפיינים, הצורך במימוש עצמי(הסביבה 

לברר מי הם ננסה , צורכיהם של השותפים במפגש ההדרכה הפדגוגיתמדרג נדון בלפני ש, ברם
  . ההדרכה מפגש-באי

  

  ההדרכה הפדגוגית מפגש- באיזיהוי 

- פי-קשורות עלה, המפגש-מספר גישות לזיהוי באי קיימות בספרות מחקר ההדרכה הפדגוגית
   .סיטואציה הלימודית של הסטודנט בסביבת העבודה המעשית שלולב ור

  : )1993, רייכנברג ;1991, זיו(משולש ההדרכה 

הפועלים בסביבה הלימודית של ההדרכה , מתייחס לשלושה כוחות – ההדרכה- המושג משולש
   .וסטודנטים להוראה מורים מאמנים, מדריכים פדגוגיים: הפדגוגית
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   .)clinical triad(גם שלישייה קלינית ) Murrell, 2001(מורל  ידי-עלשלישייה זו מכונה 

הממונה על הכשרתו המקצועית של , הכוונה לנציג מוסד ההכשרה – במושג מדריך פדגוגי
מקובל לקרוא באנגלית  .מוןיהא-במסגרת ההתנסות האישית שלו בכיתת, הסטודנט בשדה

שבה , הכוונה למורה הכיתה – במושג מורה מאמן .,supervisor university tutor: למדריך פדגוגי

 ,mentor: יש מספר חלופות בשפה האנגלית – למושג מורה מאמן .מתאמן הסטודנט להוראה

cooperator, cooperating teacher, class teacher, coach .  

הוראה להלומד לקבלת הסמכה , הכוונה לתלמיד –) סטודנט – ןלהל( במושג סטודנט להוראה
הוראה או מורה -פרח בשם בעברית נהוג לכנות סטודנט להוראה גם .במוסד להשכלה גבוהה

  . novis teacher, student teacher: יש מספר חלופות באנגלית – להוראהלמושג סטודנט  .עתידי

  : )(Veal & Rikard, 1998 יהיאורית השלישת

הפועלים בסביבה הלימודית של , יה כוללת שתי חלופות לאיוש הכוחותיאורית השלישת
  : ההדרכה הפדגוגית

ה שהוא המשנֶ , את הסטודנט, הנחשב לסמכות העליונה, חלופה אחת כוללת את המורה המאמן
יה עם הסמכות המועטה יררכישהם בתחתית הה, ואת התלמידים, למורה המאמן בסמכותו

בגלל סדר ) functional triad(ית כוחות מסוג זה מכונה גם שלישייה פונקציונלית שלישי .ביותר
ריך שלישייה זו אינה כוללת את המד .יום-היום-הפועל הלכה למעשה בחיי, היררכי של כוח

משך נוכחותו ל בניגוד – מסתכמת באחוז זניח בלבדהאימון -נוכחותו בכיתתמשך שכן , הפדגוגי

   .)Veal & Rikard, 1998( של המורה המאמן 

את ו המורה המאמן את, כוללת את המדריך הפדגוגי – כמו במשולש ההדרכה, חלופה שנייה
-כיתתבו המדריך הפדגוגי מבקר ב אשר, חלופה זו מתייחסת רק למצב .הסטודנט להוראה

למדריך  – במקרה זה הכוח השליט בשלישייה הפונקציונלית מוסט מהמורה המאמן .האימון
המורה  .אם משום דרגתו האקדמית הגבוהה יותר או משום שבעבר היה מודרך על ידו, פדגוגיה

 .והסטודנט נוטל את מעמדו של התלמיד, משנה למדריך פדגוגי בסמכותוהופך להיות המאמן 
ב הדיון נסָ , שכן, תהילמרות נוכחותו בכ – במקרה זה התלמיד אינו חלק אינטגרלי מהשלישייה

חלופה זו מכונה גם  .)Glickman, cited by Veal & Rikard, 1998(הסטודנט  סביב תפקודו של

המואצלת על המדריך הפדגוגי , מפאת האחריות – )institutional triad(שלישייה מוסדית 
  . ידי המורה המאמן-המיוחס לו על, ומהכוח, מהמוסד המכשיר

סיונות יהמעידים על נ, אחריםאך בפועל ניתן לזהות גם הרכבים , הספרות דנה בשלשות אמנם
  :לשלב במערך ההדרכה גורמים נוספים

בק , זילברשטיין(או מדריך דיסציפלינרי , מוסד המכשירמומחה דיסציפלינרי מן ה, למשל
קוו בעבודה -אשר ימנע את הנצחת הסטטוס, של גורם שלישי ליווי פרשני, )2001, ואריאב

) coordinator(מתאם -מדריך-מורה, למשל, או .)ב1995 ;א1995, זילברשטיין(המעשית 
, בעל סטטוס מיוחד, מורה בכירכ, עמיתים ספר-בבתישמקובל , )2001, ואחרים זילברשטיין(

בו מתכשרים  אשר, הספר-שנבחר מקרב סגל בית, הספר למוסד המכשיר-קשר בין בית-איש

  . )Sandholtz & Finan, 1998(הסטודנטים 
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  מפגש ההדרכה הפדגוגית-ם של באיצרכיהזיהוי 

  רכי המדריך הפדגוגיוצזיהוי 

, ומחוצה ל – ובעיקר, מוסד המכשירבהלימוד -חדרפעילותו של המדריך הפדגוגי מתרחשת בתוך 
  :ומתבטאת במספר תחומים

זמנים - הספר וארגון לוחות-האימון בבתי- שיבוץ פרחי הוראה לכיתות: בתחום הארגוני
   .מבחן-שיעוריללביקורים ו

  . לימודים-הוראה ותכנון-בדרכי, דיון בתכנים פדגוגיים: העיוניבתחום 

צפייה בשיעורים ומתן משובים והערכות , ליווי הסטודנט בעבודתו בשדה: בתחום ההדרכתי
בין תיווך  –וכן , )185 'עמ, 2002, למשל פוקס השוו(פה -בכתב ובעל, פעמים אחדות במשך השנה

  . )Slick, 1998(סטודנט בעת קונפליקטים להמורה המאמן 

מגוון השימושים הנגזר מ, מסורתי-מקובל במרבית המוסדות להכשרה כמודל קלסיה, מבנה זה
מקום נרחב לאישיותו ו שר גמישות רבהמאפ – של המושג הדרכה פדגוגיתהמשמעויות -ריבוימו

  . )2003, יונאי( עולמו- תפיסתלשל המדריך הפדגוגי ו

ביטאה את הייחודיות שבגמישות הזאת בהשוואה למקצועות אחרים , מדריכה פדגוגית, 'א
 אלא, כניתשאתה לא בא עם ת, הוא מה שמיוחד בהדרכה הפדגוגית כי, באומרה – שהיא מלמדת

         .כללי מאוד, יש מין סילבוס כזה ;אתה בא עם רעיון מוביל

הוא רשאי  .תותפיס פי-עלהחשובים , ום את הנושאיםחופשי להעלות לסדר היהמדריך הפדגוגי 
זמנים -ולוח הערכה ומשוב-אופני, הנחייה-דרכי, לבחור לעצמו אסטרטגיות הדרכה מגוונות

המזומנת לכל מדריך פדגוגי לבטא את עצמו בהדרכה , האוטונומיה .גמיש ביחס לכל סטודנט
 .את כל התנאים הדרושים למימוש עצמי בעבודתו, כאורהל, מעניקה לו – הפדגוגית לפי דרכו

  ?אכן מאפשרים לו זאת – העבודה הפתוחים האלה- האם גם באופן מעשי תנאי, נשאלת השאלה

  טחוןיבצורכי 

צורכיהם של מרבית המורים  כמו גם – הבסיס לסיפוק צורכי הביטחון של המדריך הפדגוגי
גרת טחת המרחב הטריטוריאלי ומהבטחת שמהבנגזרים  – יתאלהחינוך הקונבנציונ-במערכת
המובטחת , לימוד- השוהים בכיתת, בניגוד לעבודתם של מרבית המורים .הקבועה עבודתם

חסר , )להלן הרא, האימון-כיתת( "שדה"כשהוא יוצא ל, המדריך הפדגוגי הרי – מיועדת להםהו

   .) (Stanulis & Weaver, 1998בשדה לא לו ' אורח' הוא; טריטוריה משל עצמו

בשתי החלופות של  פועליםה ,המפגש את כל ארבעת הכוחות-המזהה כבאי ,מייצג גישהמאמר זה 

, הסטודנטים והתלמידים, םיהמדריכים הפדגוגי, מאמניםההמורים : ת השלישייה גם יחדיתאור

  .ביחד ובנפרד, הפועלים ובוחן אפשרויות למימוש הצרכים של כל אחד מהכוחות

כפי שתואר , היום של ההדרכה הפדגוגית-דרחוַלץ מס –המפגש ומיפוים -זיהוי הצרכים של באי

עם , עם מורים מאמנים, והוא מתבסס גם על ראיונות עם מדריכים פדגוגיים, בספרות המקצועית

זיהוי . 1997-2005בין השנים , חיפה, ו"ויצ, לעיצוב הספר-שנערכו בבית, סטודנטים ועם תלמידים

 . ל"הספר הנ- יים גם מחוץ לביתהצרכים מבוסס גם על ראיונות עם מספר מדריכים פדגוג
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  לעבוד בו "שדה"הצורך להבטיח לעצמו 

והוא מתבצע בתוך , הפן העיוני של ההוראהמנם אחלק מתפקידו של המדריך הפדגוגי הוא  

 cooperative –' בתי ספר עמיתים'( המאמניםספר ה-בבתי'גם  – ולאחרונה, המוסד המכשיר

schools( ,עבודתו העיקרית , אולם)מתרחשת בכיתות – הפדגוגי של המדריך) הפן ההתנסותי-
מתעוררת  בשנה ומדי שנה, האימון אינן קבועות- תותיב כור פי-על .הספר עצמם-בבתי, האימון

קה ביטוי למצו .בהן יוכל לשבץ את הסטודנטים אשר, תותידאות לגבי האפשרויות לאתר כו-אי
התחושה  כי, בלהָּק ׁשֶ  'כמו למשל אצל מ – פדגוגיים זו בלט בראיונות רבים עם מדריכים

מעט כ והיא .מביישת ומתסכלת, שיואילו בטובם לקבל את הסטודנטים, בחיפושים אחרי מורים
  . עבוד ואיפהתמורים  יודעת מראש עם אילו אחת אינהאף פעם 

מוקדשים להבטיח של המדריך הפדגוגי לפני פתיחת שנת הלימודים דאגתו ומאמציו , כךפיל
 .להצלחה במילוי תפקידווהכרחי המהוות תנאי בסיסי , אימון איכותיות לסטודנטים-תותיכ

, מחדל- רתהנה פעמים רבות בר אימון-כיתתבחירת , בם של המדריכים הפדגוגייםל-למגינת
שאינם כלל , ולגורמים מנהליים ואחרים טכניים-משום שהיא כפופה לאילוצים לוגיסטיים

השעות בין -התאמה במערכת-חוסר: הכמו לדוגמ – )ב1995 ;א1995, זילברשטיין(בשליטתו 

מורים , )Dunne & Dunne, 1993a; 1993b(מרחק נסיעה רב , הספר-ביתלהמוסד המכשיר 
יוצגה בצורה , שהטרידה מרואיינות רבות, סוגיה זו .המסרבים להתגייס לתפקיד, איכותיים

  :כלהלן – 'ש ידי-עלבוטה 

אני ממש מתביישת  .מורים אני חייבת לפעמים להכניס אותם אין לך מושג לאילו
שיהיו להם , מראש אני יודעת .כשאני שולחת אותם לשם, להסתכל להם בעיניים

, לא הייתי רוצה? להגיד לך את האמת .תלונות על מה שהם רואים] לסטודנטים[
  . )מדריכה פדגוגית, 'ש(שהנכדים שלי ילמדו בכיתה כזאת 

  עבודה קבועים-הצורך בהבטחת סדרי

 .עבודתו אינה מובטחת לו-גרתש עדיין – התנסות לכל הסטודנטיםגם לאחר הבטחת מקום 
ספר -לימוד בבתי-תותימספר כ פני ת בדרך כלל עלסעבודתו של המדריך הפדגוגי מתפרשמאחר 
-אירועים בית, ביטול שיעורים(נמנעות - צפויות הן בלתי-אשר בהן ההתרחשויות הבלתי, שונים

מן , העלולות לשבש, הפתעותחשש מהוא נתון באופן קבוע במצב של , )מורים- ספריים ומחלות
הוראה רצוף לעצמו -ומגבילות את יכולתו לתכנן מערך, את יציבות סדרי עבודתו, הסתם

  . )Loughran, 1997 ראו גם(ולסטודנטים 

  סיכום

צורך של המדריך הפדגוגי על ה המבנה הבסיסי של ההדרכה המסורתית לא תמיד נותן מענה 
עבודה קבועה ותלוי במרחב -רוב אינו זוכה בסביבת פי-עלש, המדריך הפדגוגי .ביטחוןב

נבצר ממנו במקרים רבים לפתח תחושות  – )Slick, 1998(הטריטוריאלי של המורה המאמן 
   .מוןיהא-עבודתו בכיתת- בה של סביבתל-ללבת שייכּו

  שייכותצורכי 

גם לעצם בעיית  השלכות ויש ל .הטריטוריאליבהיבט רק  םמצטמצ ושייכותו אינ-חוסר, ברם
והן , מעמד בקבוצת העמיתים במוסד המכשיר-הן כחבר שווה – מקצועית-שייכותו המעמדית

   .מוןיהא-סמכא בכיתת- כבר
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  במוסד המכשיר שייכות למעמד מקצועי

ותק בהוראה -הוא בדרך כלל מורה בעל .ההכשרה-במוסד ההוראה- המדריך הפדגוגי שייך לצוות
המעניקה לו בסיס מחקרי , כלשהי עם ידע מוצהר בדיסציפלינה, בעל תואר אקדמי, ספר-בבית

, אין מוסד אקדמיש, בגלל העובדה – בעיקר, )1997, מעפיל(או מעשי לתפקידו כמדריך פדגוגי 
  . )1993, עזוז(המכשיר אנשים להדרכה פדגוגית ומקנה להם תואר אקדמי בנושא זה 

, לכל היותר, אלא, אינה נתפסת כדיסציפלינה – הפדגוגית מיסודהההדרכה , מן הסתם
- האוניברסיטאית של תחומי-ינה יכולה להתחרות בהילה האקדמיתהיא א .למחצה-כפרופסיה

   .)1997, מעפיל(החינוך -במדעי – ואפילו לא, הדעת

באופן ברור שעדיין לא הגדירה את עצמה , היהמדריך הפדגוגי הוא פונקצי, )1993(לדעת עזוז 
ההשלכות של חוסר הגדרת המעמד  .משמעי מבחינה הוראתית ומבחינה פילוסופית-וחד

 שבעצמם אינם, מוצאות את ביטוין אצל המדריכים הפדגוגיים – האקדמי של המדריך הפדגוגי
  . יודעים להגדיר בדיוק מהו מעמדם המקצועי

  :'את דברי א, למשל, השוו

אתה לא עובר  .רק מחליטים עליך שאתה כזה .לדעתי, הדרכה פדגוגית אינה מקצוע
היו לי  .ספר יסודי-תבבי הייתי מורה לספרות, למשל, אני .איזושהי הכשרה

והציעה לי לבוא המדריכה שלהם אהבה את שיטת עבודתי ו, בכיתהסמינריסטים 
  . לסמינר ולשמש כמדריכה

מטריד מספר  – גוגייםמוגדר של המדריכים הפד-הבהירות סביב גיוסם ומעמדם הלא-אי

-Richardson(קולר -רדסון'ריצו )Howey & Zimpher, 1999( האווי וזימפרכמו  – חוקרים

Koehler, 1988( ,כדי לאייש תפקיד מחייב כזהכי , וטוענים, החוששים מהמכשלות הכרוכות בכך 
   .פדגוגייםכים ההכשרה של המדרילצריך לבדוק מחדש את הבחנים לגיוס ו –

, הדרושות לביצוע תפקידו של המדריך הפדגוגי, הכשרה אקדמית ולא הכשרה מקצועיתבאין 
- כמורה בביתבעבר סיונו ינמתוך  הדעת ההוראתיים שלו-שיקוליהוא נאלץ להתבסס בעיקר על 

סיונו המצטבר כמדריך פדגוגי בעת עבודתו יעל נ – יותר מאוחר ובשלב, )1997, מעפיל( ספר
   .המדריך הוותיק שלפניוסיונו של יעל נ –וכן , )2001, ייןשטוזילבר עזר, מרגולין(

  : המדריכה הפדגוגית, 'א ידי-עלכפי שמתוארת , מדוד לדור' גלגולה של התורה', להלן

, בעצם, כי, והעליתי אותה על הכתב, גיבשתי יחד עם עוד מישהי את התכנית הזאת
שמדריכות מנוסות , היאאצלנו השיטה  .שהייתה הרבה מאוד שנים, פ"זו תורה שבע

, השתדלתי לבנות את המערכת כך .קולטות את המדריכות הפדגוגיות החדשותיותר 
  .ומישהי חדשה, באמצע – מישהי, שבשנתון אחד תהיה גם מישהי וותיקה

מהווה לעתים מכשול , המגדירה את תפקידו של המדריך הפדגוגי, היעדר דיסציפלינה אקדמית

   .)Slick, 1998(ריים במכללה המרצים הדיסציפלינעמדו בקרב חוג לשיוך מ

  האימון-כיתתשייכות ל

כך  – השווים שלו בקהילה האקדמית-בדומה לבעייתיות שבשיוכו של המדריך הפדגוגי לקבוצת
בגלל בעיית שיבוץ  –בעיקר , לה עליו את השתייכותו אליהימק אינהמון יהא-גם כיתת

  . המודרכים על ידו, הסטודנטים

, סטודנטים 20-ל 10מצויים בדרך כלל בין  – המודרכים על ידו, זו של הסטודנטיםה בקבוצ
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שיבוץ הסטודנטים שלו לקבוצות  .אימון-בכל כיתת סטודנט אחד או שנייםמתוכם נהוג לשבץ ו
  : פדגוגיתהמדריכה ה, 'אכמו שתיארה , אוגרפית אחתמגביל את ריכוזם בסביבה ג – כה קטנות

מקום של -משתדלת שזה יהיה לפי קרבתאני . ..ספר אני מתקשרת בקיץ לבתי
-שיוכלו להגיע ב, שיהיה להן קל להגיע, שצריכות להיות לי, רשימת הסטודנטיות

   .לתחילת הלימודים 8:00

עבודתו של , כתוצאה מכך .אוגרפית רחבהה גסספר רבים בפרי-סוג שיבוץ זה מחייב פיזור בבתי
, לכיתה – ומכיתה, למשנהו – ספר אחד-מבית, תכופות' נדידות'המדריך הפדגוגי כרוכה ב

יום זה גורם לבזבוז זמן במעבר ממקום למקום ומצמצם את -סדר .הספר-לפעמים באותו בית

  : )1990, זיו(פגישות למספר מועט של  – מוןיאה- תובכית) Zahorik, 1989(תדירות ביקוריו 

בקפיצה , אני מבלה במכוניתהזמן -את חצי .שאני תקועה בפקקים, לפעמים יוצא לי
  . להשקיע אותו בעבודה עם הסטודנטיםבמקום  – ספר- ספר לבית-מבית

  )מדריכה פדגוגית, 'א(

מוקדש זמנו בעיקר לפעילותו של  –מון יהא-שבביקוריו החטופים בכיתות, מיותר לציין
   .המאמןהתלמידים והמורה כלומר , מוןיהא-באי כיתתהיכרות עם העמקת הולא ל, הסטודנט

  תלמידיםלשייכות 

אינו מכיר אותם כי , האימון-כיתתרוב שייכות לתלמידי  פי-עלפדגוגי אינו חש ההמדריך 
או  'תפאורה'ומבחינתו הם , הישגיהם הלימודיים את אינו מכיר את תכונותיהם או, בשמותיהם

כפי , שהוא לגביו השחקן הראשי, המוטלת על הסטודנט, בהצגה הלימודית 'משנה-שחקני'
  : בצורה המובנת מאליה ,המדריכה הפדגוגית, 'משביטאה זאת 

את  .מה שחשוב לי הוא הסטודנט והשיעור שהוא מעביר, כשאני נכנסת לכיתה
כי אני רואה עשרות כאלה , לא מכירה ואין לי כל קשר אתם, כמובן, התלמידים אני
  . במהלך כל החודש – ומאות, במהלך יום אחד

  המאמןמורה שייכות ל

תחושה למדריך הפדגוגי אין בהם בדרך כלל מרכיבים נאותים לספק  – יחסיו עם המורה המאמן
 ההדרכה-ה של משולשיררכייימבחינת מעמד מקצועי הוא מצוי בראש הה, מנםא .של שייכות

יה ביניהם יהאינטראקצבהם  אשר, יש מקריםאך , )הסטודנט, מורה מאמן, מדריך פדגוגי(

בהתנשאות בדינמיקה כוחנית על מקור הסמכות , )Veal & Rikard, 1998(רות תחבמלווה במתח ו
לשרוד את  כדי – כל זאתו, על השליטה הטריטוריאלית ובהתנהלות בעלת גוון פוליטי, לידע

 .)Slick, 1998(ההארחה של המורה המאמן -ועיות הסותרות ואת תלותו בשירותיהעמדות המקצ
לנהוג אפילו מחייבת אותו ו, למורה המאמןשייכות את האפשרות לחוש  חוסמת בפניותלות זו 

ולקבל מתוך כבוד המקום -החייב לנהוג לפי מנהג, כזר – )Veal & Rikard, 1998(כאורח מזדמן 

תו א כדי למנוע מחלוקת וויכוחים – כל זאת .)Slick, 1998(ונימוס את תנאיו של בעל המקום 

)Veal & Rikard, 1998(.   

מונעת מהמדריך הפדגוגי ליצור דיאלוג ישיר ואמיתי ' להלך על קצות האצבעות'עד כמה הצורך 
    : המדריכה הפדגוגית, 'דאפשר ללמוד מ – עם המורה המאמן

אם המורה אמרה לסטודנטית לעשות משהו  .אני לא מתערבת גם אם לא נראה לי
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המורה  .היא מוכנהאם , תשאלי את המורה המאמנת: אני אומרת לה, ולא נראה לי
ת עם מויעאני משתדלת לא לבוא לידי  .המאמנת היא הסמכות העליונה בכיתה

 .שהיא תיתן את הכיתה שלה כדי, זקוקה לה, פשוט, כי אני, המורה המאמנת
  . לאורח לרגע רואה כל פגע, לאדם זר, לי היא נותנת כניסה, תשמעי

  הצורך בשייכות לסטודנט

המשפיע בצורה בלעדית על , כוח סמכותית של יחיד-יש עמדתבעוד שלמורה רגיל בכיתה 
נחשף הסטודנט בסיטואציה של ההדרכה הפדגוגית  הרי, בין התלמידושבינו  האינטראקצייה
סמכותו של המדריך ל, צד שניומ, סמכותו של המורה המאמןל, מצד אחד: לשתי סמכויות

   .פדגוגיה

, היא, העולה בדרך כלל מן הספרות, המגמה, אדרבה: אינו תמיד סימטריסמכויות זה - כפל
ולעתים , םישהשפעת המורים המאמנים על הסטודנטים רבה יותר מהשפעת המדריכים הפדגוגי

הפדגוגי לשותפות בין הסטודנט למורה המאמן ולבידודו של המדריך , יה לקואליציהיקיימת נט

)Slick, 1998(; ה המאמן עובדים ושוהים שהסטודנט והמור, נובע הדבר מהעובדה, בין היתר
, אינה נחווית אצל הסטודנט ממקום של שותפות במשימה הערכת המדריך, שנית .יותר זמן יחד

   .)Dunne & Dunne, 1993a; 1993b(כי אם מעמדת פיקוח 

 & Calderhead(מעוררת יותר חרדה מאשר אמון  עמיםלפ, ידי המדריך-הניתנת על, ההערכה

Shorrock, 1997 (–  יותה ספרי של ההתנסות וה-היותה מנותקת מן הקונטקסט הביתבשל
   .)1990, זילברשטיין ותמיר, זיו(מבוססת לרוב על מספר קטן של תצפיות 

הסטודנט אמור להיות מושתת בין בין וכי הקשר בין המדריך הפדגוגי , סבור) 1997(אף כי מעפיל 
, התנאים יש למדריכים הפדגוגיים לא תמיד, תמיכה וקבלהעל , קרבהעל , השאר על אמון הדדי

  :המדריכה הפדגוגית, 'א כמו שמצרה על כך – המאפשרים קרבה מסוג זה

כל סיכוי לפתח יחסים אינטימיים אין לך מראש , סטודנטים בכיתה 3-2אם יש לך 
   !!!בתי ספר נוספים 8-כי יש לך לבקר במקביל ב, תםא

  סיכום

בין שתפר ה- במרחבהמדריך הפדגוגי במקרים רבים מצוי  – עדר טריטוריה משל עצמויבה
מעמדם של כאינו נתפס  במוסד המכשיר ומעמד, מצד אחד: 'שדה'בין הוהמוסד המכשיר 

, קצובה בזמןהנוכחותו , מצד שני ;פלינה אקדמיתיהמזוהים כמומחים מקצועיים בדיסצ, מורים
מגבילה לעתים  –האימון -כיתתבסביבה הלימודית של ' מפקח'כמחוברת -סדירה והבלתי-הבלתי

  . המפגש-באיקרובות את השתייכות המדריך הפדגוגי לשאר 

  

  רכי הוקרהוצ

שונה ממעמדם  – ההוראה שלו- דריך הפדגוגי ואופן שיוכו לסביבתמעמדו של המ, כאמור
צרכיו , אתיחד עם ז .ים האחרים במוסד המכשיריפלינרישייכותם של המורים הדיסצמו

ניתן לספק  אם, נשאלת השאלה .זהים לשלהם – לסמכות ולהישגים, חוכ- לעמדת, להערכה
   .ההדרכה הפדגוגית של היומיום- צרכים אלה במסגרת חיי
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  הערכת עבודת המדריך הפדגוגי בקרב הקהילה האקדמית

זמנית -בו שהיא מחויבתמשום , )1997, אשר- בןו פישל(ההדרכה מורכבת  – במציאות הנוכחית
, ההוראה-החובקים את כל תחומי, הקוגניטיבי והן לתחום האפקטיביובעוצמה שווה הן לתחום 

אישית והצורך בעשיית הצמיחה ה-תהליכי, אישיות-ביןהאינטראקציות ה, ריהדיסציפלינהידע 
כתוצאה מריבוי מחויבויותיו של המדריך הפדגוגי והיקפיהן האופרטיביים  .אינטגרציה ביניהם

ויות הספציפיות המצופות ממנו ת של ההדרכה וההתנהגהמטרות המרכזיו, )1997, השוו מעפיל(

  . )Slick, 1998(משמעי -באופן חד ותברור ןאינ

ראוי לציין את מחויבותו לשמש גרעין  – העולות מן הספרות, ין הציפיות מן המדריך הפדגוגיב

; )Smylie, Bay & Tozer, 1999; 1985, יפתח(שינוי -סוכן –עיקרי של מכניסי השינוי בשדה 
, עזוז(החינוך ובעל בקיאות מקצועית -בעל ידע בתחום, ערכיתהומניסטית להיות בעל אישיות 

להיות ; )1992, אריאב(או התנסותי בתכנון לימודים /אקדמי ו –להיות בעל רקע עיוני ; )1993
- בעל, )ב1995; א1995, זילברשטיין(ביות יובמתן משוב בשיחות רפלקט "ליווי פרשני"בקי ב

ובטיפוח כישורים , )Smylie et al., 1999; 1990, זיו(יכולת הדרכה באוריינטציה מחקרית 
להיות בעל ידע מעמיק בהיבטים ; )1993, ניר(חשיבה ביקורתית ושימוש במשוב , אוטונומיים

   .ל הדידקטיקה והמתודיקה של ההוראההפילוסופיים והאופרטיביים ש

 ארגון מתקיים כיום במרבית המוסדות – ומידיעותיו של המדריךבצד הציפיות הרבות מכישוריו 
שמדריך מסוגל לעמוד בציפיות אלה ולזכות בהערכה , המעמיד בספק את האפשרות, מערכתי
  : על עבודתומצד הקהילה האקדמית גבוהה 

   ;משום שאינו מייצג דיסציפלינה אקדמית, ראשית

ואין דרישות להכשרה ולהרשאה למילוי , יותכמקובל בפרופס –קבלה -חניושאין במשום , שנית

   ;);Howey & Zimpher, 1999 Zahorik, 1989; ב1995 ;א1995, זילברשטיין(התפקיד 

, יםיהמתאימים לטפח סטודנטים אוטונומ, בגיוס מורים מאמניםהקיים קושי משום ה, לישיתש
   ;)1989, ארליך( שינוי-סוכני

 הרי – בעל הידע והכישורים המוזכרים לעיל' אשכולות-איש'שמדריך הוא , גם בהנחה, רביעית
בעל ' ליווי פרשני'מונע ממנו , אליו המדריך הפדגוגישנקלע , )1992, אריאב(זמן להדרכה ה-סרוח

  . ועיסוק בסוגיות ערכיות והומניסטיות) ב1995; א1995, זילברשטיין(אוריינטציה מחקרית 

  המאמןהערכת עבודת המדריך הפדגוגי מצד המורה 

ממנו לשדרג את  ופהמצ: גם למורה המאמן יש ציפיות גדולות ממנו – בדומה לקהילה האקדמית
שמביא , אוריותבמקרים רבים הת, ברם .ההוראה בשדה בעזרת הידע החדשני מן האקדמיה

וכפועל יוצא , הספר-עולם האמיתי של ביתתואמות את ה ינןא, אותן המדריך הפדגוגי לשדה

   .)Proefriedt, 1994(נטי וורל-תים כלאהמדריך הפדגוגי לענתפס  – מכך

, נמצאים בכיתה במידה מספקתלא כל המדריכים הפדגוגיים תים קרובות לע, רה מזוית
עד כמה  .את מכלול מרכיביה של הסיטואציה הלימודית באותה כיתההמאפשרת להם להבין 

שמייצג , ו של המוסד המכשירתרבויות בין תרבות הכיתה לז כי יש פער, חש המורה המאמן

 & Veal( ידי ויל וריקרד-המצוטטת על, אפשר ללמוד ממורה מאמנת – אותה המדריך הפדגוגי

Rikard, 1998( :  
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ושאר הדוקטורים משם  הפדגוגי הבטן העיקרי שלי הוא עם המדריך-כאב
   .שעה שהם לא יודעים כלוםב – שחושבים שהם יודעים את הכל, ]אוניברסיטהמה[

הדימוי של המדריך הפדגוגי בות וקר לעתיםמצטמצם  – באין מימוש של ציפיות מהותיות יותר
המשימות של הסטודנט מטעם המוסד - האמון על מילוי, 'כלב שמירה'-בעיני המורה המאמן כ

   .)Slick, 1998(המכשיר 

  :וטוענתעוד יותר  מרחיקה לכת, )Ellie, cited by Slick, 1998( אלי, המורה המאמנת

  . ללא עזרה כלל מצד המדריך הפדגוגי. ..אני מעדיפה סטודנט בכיתה

, מג, מהמדריכה הפדגוגיתאפשר ללמוד  – אותנטית, אלי, המורה המאמנתה של תעד כמה תחוש

)Meg, cited by Slick, 1998(, באומרה, שהתוודתה בפניה:  

, בעצם, בו בזמן שאנחנו – insiders-כ עובדים שאנחנו, חושבים, הפדגוגיים כיםהמדרי, אנחנו 

outsiders .  

  הסטודנט ידי-עלהערכת עבודת המדריך הפדגוגי 

שהמדריך , ובעיקר לנוכח העובדה, ים במערך ההדרכה המוזכרים לעילילנוכח הגורמים הבעיית
 – )2002, לטוב ומוריא, רייכל(הפדגוגי מבקר את התנסותו של הסטודנט רק מספר פעמים בשנה 

 מאופן מעורבותם של המדריכיםרצון נמוכה -סטודנטים רבים מביעים שביעותמדוע , להביןניתן 
הדרכה היא בעלת אופי כי ה, יש הטוענים .םיד-על המבוקרים, המבחן ניתוח שיעוריהפדגוגיים ב
הדגש על  ובאופן שבו מושם, המועלות כמטרה ולא כאמצעי, ההוראה-שיטות בגלל – טריוויאלי

 לעתיםההדרכה מצטיירת בעיניהם , בנוסף לכך .)1990, זיו" (המדוע"בון על חש" הכיצד"
הישרדות -המתבסס בעיקר על הוראות והנחיות ועל דרכי, קרובות גם כבעלת אופי פרוצדורלי

   .בכיתה

כי סטודנטים אינם רואים בעין , מדווחים) Veal & Rikard, 1998(ויל וריקרד וש, פלא אפואנת בל
כמו המורים המאמנים , הםגם משום ש, הפדגוגיים אותם כיםהמדרי יפה את שיפוטם של

לא היו שם 'כי הם , אינם מכירים את כל הסיטואציה יםהפדגוגי כיםשהמדרי, חשים, שלהם
  . 'בעצמם

  סיכום

 different school(הבא מסביבה אחרת , בשל הצורך להתנהג כאורח, בשל היותו בשדה לא לו

culture( –  המעוררת הוקרה לפועלו, תים להפגין סמכות אקדמיתהפדגוגי יכול לעאין המדריך .  

מון בזמן יהא-המתרחשות בכיתת, נגיש לסוגיות האמיתיותכי אינו , העובדהעקב , בנוסף לכך
ערכתם המסויגת מיכולתו של המדריך הפדגוגי המפגש במקרים רבים את ה-באימביעים  – אמת

   .להתערב בתהליך הלימודי ולשפוט אותו

תים קרובות לביקורותיהם של ריכים הפדגוגיים עצמם מצטרפים לעאפילו המד, יתר על כן
  : המדריכה הפדגוגית, 'א, למשל, כמו – בהכירם את מגבלותיהם – האחרים עליהם

 .כבר יקשרו, הסטודנטיות, הן: ואנחנו אומרים, שברים-אנחנו מציגים להן שברי
מהמדריכות הפדגוגיות יודעות לעשות  מעט .שהן יודעות לקשר, בכלל לא בטוח

  . קשר
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 הצורך במימוש עצמי

  פלינרייהצורך בהתפתחות מקצועית בהוראה ובידע הדיסצ

המפגש -עם באיבעבודתו ציפיות , למדריך הפדגוגייש , גם בהדרכה הפדגוגית – כמו בכל הדרכה

-סיוןיהדיסציפלינרי ונ, המקצועיולמימוש הידע ) Proefriedt, 1994; 1988, זיו(לצמיחה , ללמידה
  . ההוראה

הוקרה אינם באים על סיפוקם לשייכות ול, כאשר הצרכים הבסיסיים לביטחון, למרבה הצער
, ההוראה המוכחים מעבודתו-סיונו וכישורייאת נ לבטאנחסמת לא רק היכולת , לאהבצורה מ

   .אופי יצירתיהדרכה בעלת - כניתללמוד וליצור ת, התפתחלאלא גם נחסמת היכולת 

והוא , שהמדריך הפדגוגי נתפס כבעל המומחיות הדיסציפלינרית והפדגוגית, על אף העובדה
 אינושהמבנה המסורתי של ההדרכה הפדגוגית לא רק  – משופע באוטונומיה לפעול לפי דרכו

תים קרובות את מונע ממנו לע, אלא חשוב מכך, מאפשר לו למצות את התנאים למימוש עצמי

שאותם , לפי הסטנדרטים, )modeling(מודל לחיקוי לסטודנט כ, ת למצות את ייעודוהאפשרו
שבמקרים רבים הוא אינו ממצה את ייעודו כמודל  משום .המכשיר דמבקש להציב המוס

, imitation)(המציאות הקיימת -הוא מחמיץ את ההזדמנות לחלץ את הסטודנט מחיקוי, לחיקוי
  . שינוי-שייעדו לו כסוכן, יכול לממש את התפקיד אינוממילא הוא ו

מחייב את המדריך הפדגוגי להתמקד , גיסא מחד, רשאהמבנה המסורתי של ההדרכה הפדגוגית 
מונע ממנו לעסוק במימוש התאוריות מן האקדמיה הלכה , גיסאומאידך , בעיקר בפרוצדורות

לצמצם את מעורבותם  )באוניברסיטה – בעיקרו(מדריכים פדגוגיים רבים מעודד  – למעשה

, יחד עם זאת .,Zahorik) 1988השוו גם ( בתפקיד ההדרכה הפדגוגית ולהתמקד בעיקר במחקר
על פני פיתוח קורסים  תפקיד זהדיפים שמע, קיימת גם קבוצה אחרת של מדריכים פדגוגיים

מסגרתו , רוחני רב דורש מאמץ שאינו, כי הוא נתפס כתפקיד, )Furlong, et al., 2000(חדשים 
המדריכה , 'מכפי שהדגישה , "יש בצידו פיצוי כספי נאות"ואף , אינה נתונה תחת פיקוח, פתוחה

  . הפדגוגית

  

  רכי המורה המאמןוצזיהוי 

כפי שהוא מקובל , המתחקה אחר התפתחותו של המושג מאמן, )Trautman, 2000(טראוטמן 

מופיעה דמות  אשר בה, וסבאודיסיאה של הומר מופיע לראשונהשהוא , טוען – mentor בלועזית

, ולימד אותו, בנו של אודיסאוס, טלמכוסבשטיפל , איש זקן ידי-עלהמיוצגת , Mentorבשם 

 Webster’s Encyclopedic( אנציקלופדית ובסטר לפי .כשאודיסאוס היה עסוק במלחמת טרויה

Unabridged Dictionary of the English Language, 1996( ,משמעות של המושגה mentor היא 
   ."אפוטרופוס או תומך בכיר בעל השפעה"ו" איש חכם ויועץ אמין או מורה"

, שהוא מאמן את הזולת, מורה: המושג מורה מאמן היה אמור להיות מובן מאליו, לכאורה

 coaching( ידע קיים ןּמֵ אַ לְ , לתרגל משמעו – המושג מאמן, ברם .הסטודנט – במקרה זהו

teacher( ,הכוונה הוא במקרה זה  ;שלסטודנט יש ידע קיים בהוראה, מתוך ההנחה – כל זאתו

, )cooperating teacher(פעולה -גם המושג משתף מכאן נובע .אורטי מן המוסד המכשירלידע הת

, )mentoring(ולהדריך אותו  ללוות את הסטודנט בצעדיו הראשונים, בעצם, שמצפים ממנו
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   .)2000, זוזובסקי(

   תפקיד המורה המאמןציפיות מ

 .מאפשר לו להתנסות בתפקידו כמלמד והוא, המארח את הסטודנט בכיתתוהמורה המאמן הוא 
 ,Trautman(המרכזיות של המורה המאמן במפגש ההדרכה של הסטודנט עם הכיתה למרות 

  . )Koerner, 1992(משמעית -חסרה לתפקידו הגדרה מפורטת וחד – )2000

אני רק יכול להיות מה שאני ומקווה שזה  ;יודע אפילו מה עושה מורה מאמןאני לא 

   )Calderhead & Shorrock, 1997 בתוךמצוטט כפי ש, מורה מאמן(   .יעבוד

אלא שמצפים ממנו לשורה , לא רק תפקידו של המורה המאמן לא זכה עד היום להגדרה ברורה
  :המצופות מן המדריך הפדגוגישבמקרים רבים אינה שונה מאלה , ארוכה של מטלות

מצפים ממנו לפתח את הידע הפדגוגי של הסטודנטים באמצעות  – בתחום הקוגניטיבי, למשל
פיתוח חשיבה רפלקטיבית וביקורתית על , דעת פדגוגי-פיתוח שיקול, מידע- ה למקורותיָ נָ פְ הַ 

  ; עבודתם

להעניק אוטונומיה , לפתח ביטחון עצמי, לעודד, מצפים ממנו לתמוך – בתחום האפקטיבי

 ,Calderhead & Shorrock(לחזק את הרגשת השייכות שלהם לקבוצת עמיתים , לסטודנטים

1997(;   

מדיניות ועל פק לסטודנט מידע בסיסי על חוקים ממנו לסמצפים  – ארגוני- בתחום המערכתי
עבודה שוטפים עם המדריכים -תפקידים וקיום קשרי-בעליעם יצירת קשר , הספר-בית

   .)2000, סער-טויכר(הפדגוגיים 

הרואה במורה , )2000, זוזוסבקי בתוך(קובי 'ג ידי-עלעוד יותר מתוארות  לכת- ציפיות מרחיקות
  . מקדם קריירה – ואפילו, המאמן מודל לחיקוי

   הכשרה לתפקיד

הגדרה ברורה ביחס אין גם  –הבהירות ביחס לתפקידו של המורה המאמן - במקביל לאי
  : להכשרתו

 –מורים מאמנים  עם) Lathlean, Hagger & McIntyre, 1997(לין ואחרים 'מראיונותיהם של לת
בתפקידם כמורים ם מתחילים עד שה, מה כולל תפקידם ודעיםכי מאמנים כלל לא י, עולה

ניזון יותר משהוא , שהמורה המאמן, במקרים רבים מתקבל הרושם .מאמנים הלכה למעשה
הוא מתבסס בעיקר על אוסף מקרי ומזדמן של  הרי, יתמתוכנית הכשרה מתוקנת ומובנ

תכנית להשתלמות של , מפגש עם מאמנים אחרים, הוראות המדריך הפדגוגי: מידע-מקורות

 ;2000, סער-טויכר(מעשי -על ידע אישי –אך בעיקר , )Lathlean et al., 1997(מוסד ההכשרה 

Calderhead & Shorrock, 1997( ,קולר-רדסון'שריצ )Richardson-Koehler, 1988 (אותו ידע  המכנ
על הדוגמה האישית של המורה המאמנת  – וכן, יהיעטהמתבסס על ניסוי ו, אינטואיטיבי

  :מתקופת הכשרתה להוראה

 .מאמנות שלמדתי מהן הרבה היו לי מורות, שהייתי סמינריסטיתכאני זוכרת 
  . הדברים שעשתה משמשים לי עד היום .המורה המאמנתהמודל שלי זו 

  )2000, סער-טויכר פי-על(

אכן יש ביכולתו לממש  –דרך הכשרתו לאם לנוכח העמימות ביחס לתפקידו ו, חןנב הבאבפרק 



 פי מדרג הצרכים של מסלאו- ההדרכה הפדגוגית עלמפגש -זיהוי צורכי באי
 

  

  ח"יכרך  – ג"עתש – "ïðàù"שנתון 

– 245 –  

 

   .כמורה מאמן – הנובעים מהציפיות הגדולות ממנו, את צרכיו

  רכי ביטחוןוצ

החינוך -צורכיהם של מרבית המורים במערכתכמו  – הבסיס לסיפוק צורכי המורה המאמן
גרה זו גלומים שני מרכיבים בש .הספר-גרת עבודתם בביתנגזרים מהבטחת ש – ליתאהקונבנציונ

   .)Veal & Rikard, 1998) (הכיתה(והמרחב הטריטוריאלי ) הפנאי(מד הזמן מ: עיקריים

  ממד הזמן

 גם, על עצמו בנוסף למטלותיו הרבותהנוטל , המאמןכמו גם זו של המורה  – עבודתו של המורה
והפסקות קצרות  וצפוף של שיעוריםעמוס , קצוב זמנים-י לוחפ-למתנהלת ע – לאמן סטודנטים

מטילה עליו תחושות של מתח  – פגיעה בזמנו הפנוי .)Katzenmeyer & Moller, 2001(ביניהם 

להתפנות ליוזמות חדשות  ממנומסיבה זו נבצר  .)Burn, 1997(עבודתו הקבועים -נחת בסדרי-ואי
   .)1989, ארליך(תה יהנדרש לתפקוד הבסיסי של הכ, שהן מעבר למינימום, ולפעילויות

ת הסטודנטים לקראת השתלבות יעילה בהוראה בכיתתו של המורה המאמן מהווה משימה הנחי

, אם נניחגם  .)Koerner, 1992; Dunne & Dunne, 1993a; 1993b(זמן ומאמץ -עתירת
הבנת בתכנון וב, הוראה-בדרכי, ידע מספק בחומר הדיסציפלינרי-נם בעלישהסטודנטים ה

העשויות להתפרש על , עדיין מדובר בשעות שבועיות של הדרכה – הרגישויות הפדגוגיות בכיתה
שחלק ניכר , אם ניקח בחשבון .רגוניא- האפקטיבי והמערכתי, הקוגניטיבי: שלושה תחומיםפני 

הדרכה לעל אחת כמה וכמה שהם זקוקים לתמיכה ו, יין בראשית הכשרתםעד מהסטודנטים הם
כמו עולים  – צרכים מיוחדים-במיוחד אמורים הדברים לגבי סטודנטים בעלי .תובעניים יותר

   .חדשים

  :בלה על כךָק , מאמנתהמורה ה, 'ז

הייתי  .שהעברית לא הייתה עדיין שגורה בפיה, סטודנטית עולה חדשה לי הייתה
הייתי  .נשבר לי ממנה .להנחות אותה ולהדריך אותה הרבה מעבר לנדרש חייבת

אה לי ְר הייתי צריכה שהיא ּת – כל דף שהיא הכינהב .צריכה לתקן לה את העברית
, מה! אני לא מוכנה! די! עד כאן: פדגוגית שלהכה האמרתי למדרי .קודם ולתקן לה

  . מוכנהלכך אני לא ! לא !?ריכה להיות קדושה מעונהצאני 

' חור'ית הסטודנטים בהפסקה של מספר דקות בין השיעורים או בבדרך כלל מתבצעת הנח
-בהיעדר חפיפה בין מערכות .או אחריהם השעות או בפגישה חטופה שלפני הלימודים-במערכת

אומי לוח הזמנים ביניהם הם ית – הספר המאמן-ביתבין אלה של ומוסד המכשיר הלימודים ב
עבודתו הקבועים של המורה -אפשריים ומכבידים על סדרי-או כמעט בלתיתים מורכבים לע

   .)Lathlean et al., 1997; 1989, ארליך(

המכירים בתועלת הגלומה בהעסקתם של הסטודנטים , רבים המורים המאמנים, יחד עם זאת
צורכיהם ומסייעים להם במשימות התובעות זמן במסגרת אחדים מהמספקים , הוראה-כעוזרי

-Dynak, Whitten & Dynak, 1997; Edwards & Wilkins ;1987, גבעון(הכיתה ומחוצה לה 

Canter, 1997(. נמצא – המתארים כיצד הסטודנטים מסייעים להם, מדיווחי מאמנים ,
- עוזרים בבדיקת, החלשיםככוח מסייע לחזק את  – תתיתישהסטודנטים עוזרים בעבודה הכ

   .מבחנים-דיקתבהכנת מצגות ובב, כרטיסיות עבודה בהכנת, מחברות
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מתארת את , הנהנית משילוב הסטודנטים בעבודתה, )2000, סער-טויכר בתוך(מורה מאמנת 
  :הגלומה בנוכחותם של הסטודנטים בכיתתה, התועלת

סטודנטים  .להתקדםשעוזר לי ולכיתה , זה טוב שיש בכיתה עוד אדם שמסייע
ילד ולהעביר שיעורים  40בכיתה עם  הם עוזרים להתכונן לשיעור .זרהעֶ  זוֹ  – בכיתה

   .עם פעילויות מיוחדות

  ]Carney & Hagger, 1997 ;Lathlean et al., 1997 גם ורא[

  :'מורה מחליף לשעת צרה'כ –מבליטה במיוחד את היתרון של הסטודנט , המורה המאמנת, 'ז

 .דחוף לרופא אתוהייתי צריכה ללכת  לפני שבוע .תינוק קטן בן שנתייםיש לי 
לא הייתה לי בעיה של  .מאוד זה היה פרקטי .ביקשתי מהסטודנט שיחליף אותי

  . החלפה

לא כל כי , נדגיש, הספר היסודיים-במיוחד בבתיו, בסיועו של הסטודנט מצוייםה, לצד היתרונות
כך יפסידו זמן  ידי-עלש, כי נראה להם, ההוראה בידי מתאמןהמורים מוכנים למסור חלק מן 

חרדים  במיוחד .)1989, ארליך(שנמסר לידי המתאמן , בכיתה וייאלצו לחזור על הוראת החומר
ששילוב סטודנטים , החוששים, עליונותהחטיבות המביניים וה- מכך מורים מאמנים מחטיבות

בתקופה שלפני  – ובעיקר, הזמנים-לוחעלולה לפגוע ב – בהוראה היומיומית בכיתותיהם
  :הבחינות

 .ההוראה שלי מתעכבת .זה הרבה פעמים מפריע .זה לא תורם לתלמידים כלום
, שסטודנט יעביר איזה שיעור, נדיר, נדיר .לרצף זה מפריע, אפילו שהשיעור הוא טוב

 בדרך כלל אני צריכה .זה יכול לקרות .היה איזושהי חוויה ומשהו באמת מקורישת
   .לחזור על החומר

  )מאמנתהמורה ה, 'ז(

  מרחב טריטוריאלי

כך גם יש  – הביטחון של המורה המאמןצורכי הזמן למען הבטחת -מרכיבל כשם שיש חשיבות
בעיקר מדובר בשליטה  .חשיבות רבה לשליטתו המרבית במרחב הטריטוריאלי שלו בכיתה

  : טחונויובועל  עבודתו-העלולים להוות איום פוטנציאלי על שגרת, בשלושה גורמים

ידי -להיתפס כאיום עלעלולה אוטונומיה שאיפתו ללעתים אשר , הראשון בהם קשור בסטודנט

   .)Burn, 1997; 1989, ארליך(חשש מתחרות על נפש תלמידיו  עד כדי –המורה המאמן 

מקפיד להביא לידיעתם של המורים המאמנים שלא תמיד , הגורם השני הוא המדריך הפדגוגי
 ןמולהתאי ומודע לצורך להבהיר את ציפיותי וואינ, את מטרות ההתנסות ואת מהות תפקידם

בין המתרחש בפועל בתהליך וכך נוצר פער בין ציפיות המורים המאמנים  .לצורכי המורה
   .)1991, זיו; 1993, רייכנברג(ההתנסות 

במיוחד בשנים  – קרובות לעתיםאשר התערבותם הביקורתית , הגורם השלישי הוא ההורים
' גלח על ראש ילדיהםהת'לחץ על המורה המאמן למנוע מהסטודנטים ל יוצרת – האחרונות

   .)1989, ארליך(

  סיכום

עבודתו בכיתה -הנגזרים בעיקר מהבטחת שגרת, הביטחון של המורה המאמןהרגשת צורכי 
   .נמנעת-מעלים סתירה מתודית בלתי – ומחוצה לה
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בין ו – פגיעה בזמנו המוגבל של המורה המאמן בין הצורך למנועהסתירה מתעוררת מד הזמן במ
   .שעות-ה מעמיקה רבתהזקוק להדרכ, צורכי הסטודנט

 – הבטוח והצפוי, המוכר, במרחב הטריטוריאלי מתעוררת הסתירה בין הצורך לשמור על הידוע

, פרדוקסליבאופן  .ולנסות שוב …להסיק, לטעות, לנסות, לחדש, בין צורכי הסטודנט ליזוםו
, כך יש להניח – ככל שצורכי הביטחון של המורה המאמן באים על סיפוקם: ז ולומראפשר להע

  . שצורכי הסטודנט לא יוכלו להתממש

  

  צורכי שייכות

הוא בעייתי  להשתייך לקבוצה ולמעמד חברתיו הצורך הבסיסי של המורה להיות מקובל בצוות
הקידום -ודרכי ובשל של המורים המקצועיבשל בידודם  – בהשוואה למקצועות אחרים

צרכים אלה עשויים להיות מסופקים באמצעות  .)(Griffin, 1999 בהוראה ותהמקובל
מוסד ההכשרה והמדריך (הסטודנטים המתנסים בכיתותיהם ובאמצעות הקהילה האקדמית 

  . לשירותיו ההזקוק )הפדגוגי

   כשותף זוטר –הסטודנט 

, של המורים' בידואליזםיאינד'וה, ספרו-מורים בבית-משתייך לצוותלי כל מורה באופן פורמ

בין ובינם ) (Griffin, 1999יוצר חיץ מקצועי  – "מאחורי דלת הכיתה"הוראה  ותשנרכש במשך שנ
   .)1990, שחרו שרן(המבוגרים האחרים שבסביבת עבודתם 

לימודים -מפתחים תכניותמורים -בעת שצוותי, חיץ זה מופר רק לפרקים מחוץ לכותלי הכיתה
שרן (פתרון בעיות פדגוגיות ומקצועיות  על תחומיים ושוקדים- קטים ביןמעצבים פרוי, חדשות

   .)1990, שחרו

 – שבו מצוי המורה לבדו עם תלמידיו, הכיתה-כניסתם של סטודנטים ומדריכיהם לתוך חדר
 שלצוות - עבודתועל פות המבוססת על שות, שייכות ייחודית- מן למורה המאמן קבוצתעשויה לזַ 

, ואשר כל עיסוקה הוא בסוגיות מקצועיות פדגוגיות ודידקטיות, מורה המאמןההסטודנט ו

   :)Veal & Rikard, 1998(המתרחשות בזמן אמת בתוך כיתתו 

כי היא מביאה מן המכללה , זה כדאי לי, כשאני מקבלת סטודנטית טובה מאוד
אם יש כימיה , מהחומר היא משאירה בידיחלק  .שאני לא מכירה, רעיונותו הפעלות
לומדת , פשוט, ניא .מדריכה אותי לעבוד במחשב) הסטודנטית(פעמים היא ל .טובה
  . זה יחסים של תן וקח .ממנה

 )מאמנתהמורה ה, 'ז(

לעתים  .הסטודנט הזוטרבין ולא בכל המקרים נוצרת הרמוניה בין המורה המאמן , יחד עם זאת
, חושש הסטודנט, ומצד שני, מצד אחד, מעוניין בכלל בנוכחותו של הסטודנטאין המורה המאמן 

   .שמא הוא לנטל על המורה

  :מתוודה אחת הסטודנטיות

שאני מנסה  פי-על-אף …ומפריעה לה אני מרגישה צער לגביה כשאני נוחתת עליה
  . את עצמי אליה להתאים
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)cited by Dunne & Dunne, 1993a; 1993b(  

  הצורך במעמד

יה בין המורה המאמן יהאינטראקצ – בנוסף להיחלצות אפשרית מן הבידוד המקצועי שלו

  . )Furlong et al., 2000(שייכות לקהילה האקדמית ללסטודנט פותחת פתח להצטרפות ו

- התפקידים בתוך בית-מורה המאמן גם ערוץ לקידום מעמדו במדרגההזדמנות זו פותחת בפני 
, פדר וכהנא-לומסקי(וותק המושתת בעיקרו על בסיס ה, שלו המקצועיקידום מעבר ל – הספר
1988(.   

 ;ההדרכה המכללתי של מכשירי הסטודנט-לית המורה המאמן אינו שייך לצוותמבחינה פורמ

 Veal( הוא לא משתייך לצוות מורי המכללה .ואינו מקבל את שכרו ממנה, הוא אינו עובד מכללה

& Rikard, 1998( ,המורה המאמן לא , בעצם .ערך מעמדי אליהם- נתפס כשווהלא גם , ומן הסתם
המדריך  ידי-עלנתפס תים לעהוא , אדרבה .המלמדתהאקדמית לחברה ולא חש קשר שייך 

כלומר , )Slick, 1998, p. 8(' חדר וחבורת ילדים'ולספק " להיות שם"כמי שעליו רק  – הפדגוגי
, כמי שעליהם להנחות – בהוראהכאשר הסטודנטים מתנסים , הלימוד-בכיתתנוכח להיות 

   .)2000, סער-טויכר(להסביר ולספק משוב לסטודנטים על הוראתם 

, לא רק מבחינה פורמלית המורה המאמן אינו מצוי בקבוצת השייכות של הקהילה האקדמית
   .)1997, חודורוב(העבודה -הרגלי פי-עלולא , אולוגיות החינוכיותהאיד פי-עלאלא גם לא 

מתבקש לעבור השתלמויות והכשרות במוסדות וא ה, המאמן יעמוד בנורמות אלהשהמורה  כדי

  . )Williams & Bowman, 2000גם  ורא(סמינר הקיבוצים והטכניון , ת"המכשירים כמו מכון מופ

  סיכום

כי , נראה – הגלומות בסיפוק צורכי השייכות של המורה המאמן, בבואנו לבחון את האפשרויות
  :פנים רבות לה

בגלל הזדקקותם , אתםשל המורה המאמן יה יהאינטראקצ, באשר לסטודנטים המתנסים
עשויה לספק לו קורטוב של שותפות ושייכות בתוך  – להדרכתו ולהערכתו, לידיעותיו, לעצותיו

יפה ולא תו לא תמיד עולה אישית א-הבין האינטראקצייה, אך יחד עם זאת, בידודו המקצועי
   .מבידודו המקצועי מסייעות לחלץ אותותמיד 

לא תמיד תורמת תו א האינטראקצייהגם , המייצג את המוסד המכשיר, פדגוגיהבאשר למדריך 
, שהוא כה זקוק לה, המורה המאמן מעניק למדריך הפדגוגי את כיתתו אמנם .לתחושת השייכות

למעמדם של המלמדים אוטומטית אין בה כדי לשייך אותו  – ארחמאך עצם עובדת היותו 
מכנים ) 2001( ועמיתיו שזילברשטיין, מתחוםהמורה המאמן בא , אדרבה .ההכשרה- במוסדות

כמו זו של המדריך  – מעוגנת בתוך העולם האקדמי שאינה, )different culture(תרבות אחרת 
  . מדגיש עוד יותר את חוסר תחושת השייכות כלפיודבר זה  .הפדגוגי
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  הוקרהצורכי 

  הסטודנטהוקרת 

שבעצם ממי שהם למדו , אמרו לי, שהיו אצלי בשיעורים, גדול מהסטודנטיםחלק 
, שההתנסות אצלי זאת הייתה הדבר היחידי, הם טוענים .זה ממני –להיות מורים 

  . שלימד אותם להיות מורים

  )מאמנתהמורה ה, 'א(

 .)Richardson-Koehler, 1988 ;1991, זיו(ית על הסטודנט ּבִ ַר המורה המאמן הוא בעל השפעה ְמ 
משמש באמצעות , שתלוי בהערכתו של המורה המאמן ובתפקוד הכללי שלו בכיתה, הסטודנט

המתבטאת בעיקר במתן עזרה , סמכות זאת .של המורה המאמן תלות זו מקור לגילוי סמכותו
 – )1997(ידי חודורוב -נתפסת על – )2000, זוזובסקי(מקצועית ולאחר מכן במתן תמיכה רגשית 

מסייעת , עוזרת להתפתחותו המקצועית, ממלאת פונקציות פסיכולוגיות אצל המורה המאמן"כ
' המגדל', מאמןהתחושת התעלות זו של המורה  ."ת ידע ואינטלקטית וגם להקנירוֹ בְ ִח לתהליך הַ 

עבודה -לתפקד בבטחה בתנאי, תים מעריצים את כישוריו לנהל כיתהשלע, דור חדש של מורים
  . עבורובעשויה להוות מקור להערכה עצמית  –מייגעים 

  המדריך הפדגוגי תהוקר

מעניקה לו  –ידי המדריך הפדגוגי להכשיר סטודנטים -עצם בחירתו של המורה המאמן על
ניסיון -המורה המאמן הנבחר הוא מורה בעל שכן, המעידה על כישוריו, תחושה של ייחודיות

יחד עם  .)2002, פוקס ;2000, סער-טויכר(בדרך כלל נחשב למורה טוב ודמות תומכת ו, בהוראה
שהמדריך , הביקורת .יום לא תמיד המפגש עם המדריך הפדגוגי עולה יפה- היום-בחיי, זאת

עלולה להטיל דופי בעצם עבודתו של המורה , תים על התנסותו של הסטודנטלע מותחהפדגוגי 

נחה שכן המורה המאמן הוא זה שהי, )Veal & Rikard, 1998; 1989, ארליך(המאמן או בכישוריו 
  . צפה בו המדריך הפדגוגיאשר , השיעור-את הסטודנט בהכנת

  הספר-ביתהוקרת 

  : הספר-של המורה המאמן בביתיוקרתו את מקורות עיקריים עשויים לשפר שלושה 

הפדגוגיים  כיםוהמדרישהסטודנטים , הוא עצם רעיון החידושים והיוזמות ראשוןהמקור ה
- על רקע ההימנעות והחרדה במערכת הבית –במיוחד ו, ההכשרה-ממוסדותתם מביאים א

   .)Marbach, 1989(ספרית מעצם החדרתם של שינויים 

 כיםהמדריעם המקור השני הוא שיפור הישגי התלמידים בעקבות המפגש עם הסטודנטים ו
   .הפדגוגיים

כמי שנמצא מתאים לא רק  – הספר- צוות עמיתיו בביתהמקור השלישי הוא ייחודו בקרב 
   .אלא גם מי שראוי להכשיר סטודנטים להוראה, להורות תלמידים

  מוסד ההכשרההוקרת 

ית זהערכה פי: עשויים לבוא על סיפוקם משני מקורות – צורכי ההוקרה מצד מוסד ההכשרה
   .והערכה מקצועית) תגמולים(

 –לעבודתו של המורה המאמן מצד המוסד המכשיר התגמולים , יתזההערכה הפימבחינת 
השכר  .)1991, גם זיו ורא; 1993; רייכנברג(פורמלי מוכר  מספקים ואינם מעניקים סטטוס-בלתי
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כפי שגם ביטאה זו המורה , )1989, ארליך( "מגוחך ומבייש", סמלי נראה – והמועט המשולם ל
  :'ז, המאמנת

פרת אותי בסוף 'המכללה מצ: כמעט בהתנדבות, התגמול שלי הוא בהתנדבות
 .זקוקה לי היא כי. . . לוקחת אותי לאיזשהו טיול לארוחת צהריים ליום כיף, השנה

   ...צריכה אותי

מורה המאמן קיימת הסתייגות ביחס להערכת עבודתו של ה – ההערכה המקצועיתגם מבחינת 
, מבקריו סבורים .הראוי לחיקוי אינו נתפס כדגם מעולההוא , מן הסתם .מצד מוסד ההכשרה

, ההכשרה להוראה- בין תכניותו – הוראתו- קיים קשר מועט בלבד בין מה שהוא מבטא בדרכיכי 

לעתים  .)Richardson-Koehler, 1988; 1993, רייכנברג(ההדרכה שלו אינם מספקים -כישוריכי ו
, סער-טויכר(הוראה טכניות -שמוטל עליו הוא להקנות מיומנויותכמי שכל מה  – הוא נתפס

 ,Calderhead & Shorrock( אורטייםפעולה ולא הסברים ת-הוראות להעניק לסטודנט, )2000

לקראת היום הבא ולשבועות נקודתיות בפעילויות להסתפק רק  – ובמקרים הקיצוניים .)1997

לעתים  נתפסותתם של המורים המאמנים שיטות הנחי .)(Richardson-Koehler, 1988הקרובים 

-כדגם, ותשל שולי, באותן השיטות של תחילת המאהעובדים המכשיר כמי ש millie-ה ידי-על
ולא , )2000, סער-טויכר( כמוחלט – המצפים מהמאמנים לקבלת הידע, החיקוי לסטודנטים

, גודלד(עם הסטודנטים דיון ביקורתי מסוגלים לפתח ה, 'ביידיגום קוגניט'המנוסים בכמורים 
הדיון כי את , סיבה זו סבורים חוקרי ההדרכה הפדגוגיתמ .)ב1995; א1995, זילברשטיין בתוך

 בתוך, גודלד" (גורם השלישי"המדריכים הפדגוגיים או היש להפקיד בידי הביקורתי 
   .או מומחה מקצועי )ב1995; א1995, זילברשטיין

  סיכום

מאפשרת לו להכיר את  – יומית של המורה המאמן-החשיפה של הסטודנט לעבודתו היום
נשמעת לא פעם ביקורת מצד , יחד עם זאת .עבודתו של המורה המאמן מקרוב ולהוקיר אותה

שאותם משכפל המורה , חיוביים- כרונות לאיבעבודת המורה מעוררת בו זכי הצפייה , הסטודנט
   .המאמן לפניו

זכות הישגים ב –בו  הוא מלמדש, הספר-המורה המאמן עשוי לזכות להוקרה גם מצד בית
תם שהם מביאים א, חידושיםמההנהנים מעזרתם של הסטודנטים ו, גבוהים יותר של תלמידיו

   .לכיתה

יחד  .קורטוב של הוקרה – ןמאמ הכמור ובעצם בחירתו בו המדריך הפדגוגי עשוי להעניק ל גם
בטיב ידי כך הכיר -ועל, שהמדריך הפדגוגי בחר את המורה המאמן, העובדה למרות, עם זאת
בגלל המבנה הארגוני של  – שוטפת אינטראקצייהל מצליח להגיע אתוהוא לא תמיד  – הוראתו
ולא , לפיו השתתפותו בחוויה הלימודית בכיתה מוגבלת לצפייה בסטודנט אשר, ההדרכה-שיטת

ההוראה ולהוויה הלימודית -ית לתהליךזשייכותו הפי-אי .בעבודתו השוטפת של המורה המאמן
לעבודתו של המורה משמעותית מונעת ממנו את היכולת להעניק הוקרה , הסתםמן  – בכיתה

   .מעבר להוקרה שבעצם בחירתו לשמש כמורה מאמן –המאמן 

  

  מימוש עצמיבהצורך 

; 1991, זיו(המורים המאמנים להתפתחות פרופסיונלית  הספרות מזהה צרכים שלאמנם 
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Proefriedt, 1994 ;Williams & Bowman, 2000( ,שאיפה לקידום מקצועי )וגם ) 1989, ארליך
על , אם בכלל, היא לא מרבה לדווח, למרבה הצער, אך, )2000, יזוזובסק(פתח להתקדמות 

היא לא מדברת על מימושם של היבטים  .מימוש הלכה למעשה של צרכים עליונים אלה
של מורים  למעט דיווחים ספורדיים – שעובר המורה המאמן, קוגניטיביים בתהליך ההכשרה

 שנהנים מכך שסטודנטים מביאים רעיונות חדשים וחומרים חדשים לכיתה, מאמנים

)Calderhead & Shorrock, 1997 ;Edwards & Wilkins-Canter, 1997(; לא מדברת על  היא
לא על הצורך ו, ההדרכה- הנובע מתהליך, ל המורה המאמןש הדיסציפלינריהתפתחות הידע 

  . לא על הגשמת הפוטנציאל היצירתי שלוגם  – אוממיל, )המבני(האסתטי 

שמבנה ההדרכה המסורתי הנוכחי מציב לעתים קרובות מחסומים בדרך למימוש צרכיו , נראה
   .של המורה המאמן יםהעליונצרכיו  למימוש גם –ומכאן , הבסיסיים

הן בגלל הסגת הגבול הטריטוריאלי  – כי במימוש צורכי הביטחון כרוכים קשיים רבים, ראינו
והן בגלל גזילת זמנו , הסטודנט והמדריך הפדגוגי לסביבה הלימודית של המורה המאמן ידי-על

   .הפנוי עקב מחויבותו לסטודנט

ספקת ּמַ מעורבותם הַ -איבשל  – וזאת, עשויים להתממש רק בחלקםשהצרכים לשייכות , ראינו
מן  .ובשותפות בה בעשייה ההוראתיתהאחריות -ילתבנט והמדריך הפדגוגי יםהסטודנטשל 

לא  – שוויוניות בשותפות בין הסטודנטים והמדריכים הפדגוגיים למורה המאמן-חוסר, הסתם
גם לא  – וממילא, המורה המאמן-משמעותה של עבודת-לעמוד על מלוא להם תמיד מאפשרת

  . היקפה- להוקיר אותה במלוא – תמיד

עם המדריך  אינטראקצייהכבר מעצם טבעו מונע מהמורה המאמן , היעדר הוקרתם של אורחיו
, לכאורה .שיש בו כדי להבטיח התפתחות מקצועית, דיאלוג מקצועי –הסטודנטים עם הפדגוגי ו

הדגש מושם מורים מאמנים במכללות -כניות להכשרתכאשר מוסדות ההכשרה עורכים ת, גם
פי -עלו) 1991, זיו(צורך להפוך את המאמנים לשותפיהם בהכנת הסטודנטים ביותר 

מאשר  – )1997, חודורוב(העבודה המקובלים עליהם -הנורמות והרגלי, האידאולוגיות החינוכיות
   .התפתחות אישיתללהתמקד בצורך של המורים המאמנים עצמם לצמיחה ו

  

  הסטודנטזיהוי צורכי 

מבחינת  – מרכיב הדומיננטי ביותר בתהליך ההכשרה של הסטודנטהנה ה ההתנסות בהוראה
 בעל תובנה, רגישוכאדם אישיות אוטונומית כ עיצוב זהותו המקצועית והתנהגותו כמורה לעתיד

   .)Proefriedt, 1994(רחב וידע 

" אני מאמין"הנגזר מתפיסת ה, מערך התנסות ייחודיקיים אף כי לכל מוסד המכשיר מורים 
  :כדי להגיע למטרתו – בשלבי התנסותו המחייבים כל סטודנט, מים מרכיבים אחדיםקיי, שלו

  צפייה 

, תצפית בשיעוריםו חינוך שונות- במערכות, מודרכים-סיורים קבוצתייםבמושג צפייה הכוונה ל
   .עמיתים ידי-עלו ידי המורה המאמן-המנוהלים על

  עזרה בהוראה 

סיוע ל, סיוע לקבוצות קטנותל, תלמידים בודדיםהדרכת הכוונה ל – במושג עזרה בהוראה
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הנחית  פי-על – כל זאתו, עבודות-למידה והערכת- הכנת חומרילו, כיתתיות-לויות חוץיבפע
   .המורה המאמן

  הוראה

לימודים מורכבת והוראה עצמאית -הוראת יחידת, הוראת נושא קצרהכוונה ל – במושג הוראה

)Dynak et al., 1997( .  

עד כמה , מעורר את השאלה – כמבטיח את השגת המטרה, כביכול, שנראה, זה מבנה התנסותי
, הספר- ת בביתרּובְ ִח הַ תהליכי , המאמנים –השפעתם של המורים על רקע התנסות זאת משפיעה 
; א1995, זילברשטיין( והביוגרפיה של הסטודנט, החינוך-ידי מערכת-המוכתבות על, הציפיות

  .)ב1995

תוצר  ואלמידה ה-הבנה לגבי תהליכימו גישותמ, אמונותהמורכבת מ, הסטודנטהביוגרפיה של 
עוד הרבה לפני הלימודים שראשיתן , )ב1995; א1995, גם זילברשטיין ורא(ילדות -של חוויות

  . )(Wiseman, Cooner & Knight, 1998 במוסד להכשרת המורים

  :עיקריים של סטודנטים סוגיםאפשר לזהות שני 

מון רק אחרי סיום התואר הראשון במקצוע יהא-המתנסה בכיתת, האוניברסיטאיהסטודנט 
   .ידע בתחום התמחותו-למעשה בעלוא כשה, ההוראה

כבר , ובתחום התמחות ובמקביל להכשרת – מוןיבכיתת הא המתנסה, המכללתי הסטודנט
   .ללימודיו מהשנה הראשונה

  :האלה מקובלים בישראלסוגים שני ה

  . ב"באנגליה וארה, למשל, מקורו בתפיסה המערבית – האוניברסיטאיהמודל 

 – בתחילה: ראשית הקמתם של הסמינריםמהמקובלת בארץ , מקורו בשיטה – המודל המכללתי
  . כמכללה –והיום , תיכוני-כסמינר על – מכן-לאחרו, הספר התיכון-כמגמה פדגוגית בבית

המודל  פי-עלהמודל האוניברסיטאי ובין אם  פי-עלבין אם התנסותו של הסטודנט מתבצעת 
אותם לבעיות דומות ולמימוש דומה  ףהמפגש של שניהם עם ההתנסות בשדה חוש – המכללתי

הן את הסטודנט  – בספר זהצג המושג סטודנט יַ בגלל הדמיון בצורכיהם יְ  .של צורכיהם
  . והן את הסטודנט המכללתי, האוניברסיטאי

   .ההתנסות היקף מימושם של צורכי הסטודנט בשדהבפרק זה ננסה לבדוק את 
  

  ביטחוןצורכי 

 – ההתנסות-אפשר לראות את תפקודו בכיתת, אדם בוגר הוא שהסטודנט פי-על-ףא
  :שזה עתה החל לצעוד את צעדיו הראשונים, תינוקהתפתחותו של כ

- כדי שימצא את שיווי, אבל יש לעזור לו שלא ימעד, הוא נכון ומשתוקק לנסות 
יש  .וצריך ללמד אותם להאט, ישנם תינוקות שמתחילים לרוץ .המשקל המתאים

יורדים על ארבע וחוזרים , אך מיד מתייאשים, כאלה שמנסים לעשות צעד קדימה
ואז הם , ביטחון-לתמיכה או לליווי כדי לחוש תחושתיש כאלה הזקוקים  .זחילהל

   .הולכים בכוחות עצמם

  )46 'עמ, 1994, כספי ושש, אוריון(
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 תבעל רמת ההישרדות: שלוש רמות התפתחות של הסטודנטים בהתנסות ניתן לזהות
   .)1988, זיו( ורמת הלומדיםהלימודית רמת הסיטואציה , אוריינטציה עצמית

הוא  .פחדים ואף חרדות, הסטודנט להימצא בעוצמות שונות של חששותעלול בכל הרמות האלה 
כמו  – משמעת אפשריות-התלמידים ולהתמודד עם בעיותעל  'להשתלט'חושש מחוסר יכולתו 

  : סטודנטיתה, 'ב אתשביטאה ז

לא עברו כמה דקות והרגשתי שאני מאבדת את  .פתחתי את השיעור כפי שתכננתי
 .אאוט-הייתי פתאום בבלק .לב חזקות-הרגשתי דפיקות .התחלתי להזיע .הילדים

 .בנות התכתבו ביניהן .הבניםכל מה שהצלחתי להבחין בו היו שיחות ערניות בין 
כל מה שרציתי  .מישהו אחר ופרץ בצחוק שמישהו זרק משהו על, נדמה לי אפילו

  . ואני איעלם – ברגעים אלה שהאדמה תפתח את פיה

 חזקה ומאיימת, כישות אחת בעיני הסטודנט הכיתהנחווית לא פעם העבר -בגלל זיכרונות
הנלמד במוסד המכשיר , ליישם ידע פדגוגיביטחון -הוא חסר; )1994, ואחרים אוריון(
ביטחון בידע הדיסציפלינרי וביכולתו לענות על שאלות -הוא חסר; )ב1995; א1995, זילברשטיין(

 אוריון(המערכת ולציפיות של המערכת ממנו -הליוודאות ביחס לנ-הוא חסר; התלמידים
ר את אשר תכנן ולהבהיר את לזכו – ביטחון ביכולת לעמוד בפני כיתה-הוא חסר; )1994, ואחרים
  . עצמו

  בזמן אמתהסטודנט ליווי 

גם הסטודנט זקוק , הזקוק ליד תומכת בזמן ניסיונותיו הראשוניים לקום ולהלך, בדומה לילד
גם  ;מפני הצעדים הראשונים פחדהלהתגבר על  גם עליו: לסייע לו בזמן אמת כדי – לאותה יד

יקשיבו לו , כדי שיתמכו בו, או המורה המאמן/הפדגוגי והמדריך של לליווי צמוד הוא זקוק 

)Loughran, 1997 Richardson-Koehler, 1988; ( האירועים-בעת התרחשותויענו לו על שאלותיו 

, פי מרשמים- שכן העשייה ההוראתית אינה פועלת על, )Slick, 1998; 1994 ואחרים אוריון(
העשייה  .הנלמדים בקורס משמעיים-פתרונות פדגוגיים חד פי-ולא על, המוגשים מבחוץ

שבו , )Proefriedt, 1994; ב1995; א1995, זילברשטיין(עיסוק פרקטי רפלקטיבי  יאהההוראתית 
פועל בשהמלווה , אלא אותן המשמעויות, בית כשלעצמםיקטיההוראה משמעות אובי-אין למצבי
, ולפעולותיהם של הלומדים בזמן התרחשותםשמודעים למחשבותיהם , רק המלווים .נותן להם
מטרות ומניעים , במונחים מושכלים של סיבות אירועים אלההסביר סייע לסטודנט ולמסוגלים ל

)Proefriedt, 1994( .  

  ציפיות סותרות

המדריך הפדגוגי : תופעה שכיחה במהלך ההתנסות היאודאות ביחס לציפיות מהסטודנט -אי
, שרכש במוסד המכשיר במסגרת לימודי המבואות, הידע מצפה מן הסטודנט ליישם את

רית באופן אינטגרטיבי במסגרת עבודתו ינוהדידקטיקה הדיסציפל המתודיקה, הפדגוגיה
   .)2002, זילברשטיין ;ב1995; א1995, זילברשטיין(המעשית בכיתה 

הידועה , עבודתו-שגרת פי-עלהמורה המאמן מצפה מן הסטודנט להתנסות , לעומת זאת

הוראתו -עד כדי חיקוי דרכי – לעתים קרובות ;)Richardson-Koehler, 1988(והמוכרת לו 
-טויכר(עד כדי השימוש בו כשוליה בביצוע משימות טכניות  –תים ולע, )2001, וינשטייןו משכית(

   .)2000, סער
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דרישותיהם  כי מורים מאמנים משנים לעתים קרובות את, סטודנטים עולה-מדיווחי, יתר על כן
  . )1987, זיו( יוזמותיהםמגבילים את ה, תפקידים מחוץ לכיתה יהםאו מטילים על

, והמורה המאמן, גיסא מחד, המדריך הפדגוגימצד : כי בין ציפיות סותרות אלה, למותר לציין
, מחיה-לא תמיד נותר לו מרחב – טחונו של הסטודנטיהעלולות לערער את ב, גיסא מאידך

ופרופסיונליים הנדרשים ) Richardson-Koehler, 1988(המאפשר לפתח כישורים אוטונומיים 
   .)2000, סער-טויכר(להתפתחותו 

קיימת אצלו , מחד גיסא: התפתחותו מלווה לעתים קרובות במאפיינים סותרים, אדרבה
, רכשש, תחושה של שליחות ורצון לחדש ולהשתמש בידע התאורטי החדש, התלהבות ורעננות

לוותר על עצמיותו , לא פעם, מביאה אותו –בה  הוא עובדש, ההסתגלות למערכת, ומאידך גיסא
 . )1994, ואחרים אוריון(

  סיכום

המנציח את הציפיות הסותרות בין דרישות , הקונבנציונליההדרכה -מערך, למרבה הצער
הבהרה סטודנט להעניק למגבילות את האפשרות  – בין צורכי המורה המאמןוהמדריך הפדגוגי 

   .הביטחון שלוצורכי ל בקשר

   ?אמת בצעדיו הראשונים-מי ילווה את הסטודנט בזמן, השאלהאפוא נשאלת 

שכן הוא נמצא , אמת-אף כי המורה המאמן עשוי היה להיות המלווה האידאלי לסטודנט בזמן

תמיד הוא מסוגל לא  –) Calderhead & Shorrock, 1997(לבה של ההתנסות בכיתה -מו בלבע

-Richardson( ולהדרכת –ומעט מאוד זמן נותר לו , זמנו מוקדש לתלמידיו, אדרבה .להתמקד בו

Koehler, 1988 ( המורה המאמנת, 'דאו כמו שמנסחת זאת :  

הלב -תשומת] בכיתה[אך כשאני שם  …בוודאי שאני גם מתבוננת בסטודנטים
  . הולכת בעיקר לתלמידים

לשם ) Richardson-Koehler, 1988(אחת לשבועיים , הנפגש עם הסטודנט, גם המדריך הפדגוגי
אינו מסוגל לחוות את המצבים  – צפייה בשיעור והערכתוו בדיקת תכנון שיעור מבוקר

ולתמוך , מעבר לשיעור המבוקר, אמת-שאליהם נקלע הסטודנט פעמים רבות בזמן, הספציפיים
יכולתם מוגבלת במידה רבה  – הקיים של ההתנסותשבמערך , נראה אפוא .בו בזמן התרחשותם

, פלא אין – הוודאות הללו-במצבי אי .טחונו של הסטודנטיבצורכי של המלווים לממש את 
ללכת 'כי האסטרטגיה היעילה ביותר להבטחת הישרדותם היא , שרבים מהסטודנטים מוצאים

סיונותיהם ישחזור התנהגויות הוראה מנ ידי-עלכלומר להימנע מהפתעות מביכות , 'על בטוח
כדי לרצות את  – כל זאתו, האימון-כיתתובשכפול התנהגויות אלה ב, השנים כתלמידים-יּבֵ ַר 

   .)ב1995; א1995, זילברשטיין; 1988, זיו(שאיפותיו ודרישותיו של המורה המאמן 

  

  רכי שייכותוצ

קיים גם  – באשר למשימות המוטלות עליו אמת ולוודאות-הסטודנט לליווי בזמןצורכי  נוסף על

לשייכות חברתית , )Danielewicz, 2001(להזדהות מקצועית , הצורך הבסיסי לגיבוש זהות
והתלמידים וקבוצת , המורה המאמן, המאמן הספר-בית: ולשותפות עם הסביבה ההתנסותית

  . )Wiseman et al., 1998( ועמיתי –השווים 
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   מאמןהספר ה-הצורך בשייכות לבית

, הספר-ביתפי נהלים רשמיים בין המכללה ל-הספר המאמן על-כי הסטודנט משובץ בביתאף 
הוראה מן -הוא לא במעמד מקצועי של עובד: הספר-ההוראה של בית-הוא אינו נמנה על צוות

ב שייכות ור פי- עלאינו חש הוא , המורים-בחדר, בעת ההפסקות .הוראה-ולא של עוזר, המניין
מדיווחי סטודנטים נימה מסוימת של הסתייגות קרובות עולה  לעתים .המקום חברתית להווי

  :'כמו שמבטאת זאת ג, הספר-שבה מקבלים אותם בבתי, מהדרך

בשנה שעברה לא  .אפילו הרגשתי שאני מפריעה .הרגשתי נוח ספר-ביתלא בכל 
  . המורים-פשרו לי אפילו לשתות קפה בחדרא

-ההוראה של בית- לצוותהספרות להידוק הקשר בין הסטודנט שמייחסת , החשיבותלמרות 

הסטודנטים אין במקרים רבים  הרי, )Trautman, 2000(הספר ולכוח שהצוות עשוי לתת לו 
היא ספר ה-בבית םנוכחותש, הסיבה העיקרית לכך היא .את מרבית צוות ההוראה מכירים
המארחת , שמורה מאמנת מתיכון, אפוא פלא אין .זמן קצובים-ולפרקיומזדמנת בלבד ארעית 

  : מספרת, סטודנטים מהאוניברסיטה

כשיש  .כי הם צריכים ללמוד, קשה להםבדרך כלל נורא  .אים מתי שבא להםהם ב
שהם , לפעמים נדמה לי .הם בדרך כלל נעלמים, להם בחינות או בתקופת חופשות

מורה ה, 'א(השעות שלהם -לא חורים של שעות חופשיות במערכתבאים רק למ
  . )מאמנתה

  האימון- כיתתהצורך בשייכות ל

התנהגותו לא תמיד מעידה על תחושת , נראה הסטודנט שייך לכיתת האמון שלכאורהאף כי 
על שתי הסטודנטיות שלה מתקופת  ,מאמנתהמורה ה, 'אכפי שעולה מדיווחה של , שייכות

  :התנסויותיהן הראשונה

ולפעמים יושבות ומדברות ביניהן על , וכותבות בהתחלה הן יושבות ככה בכיתה
הספר נוהגת לומר -בבית, עמיתה שלי, מורה מאמנת .ואני מלמדת בכיתה. ..הסרט

   ."יש לי שני עציצים נחמדים שהגיעו מהמכללה": לי לפעמים

  )מורה מאמנת, 'א(

שייכותו או ש, מה שמקשה עוד יותר על הסטודנט להשתלב בתרבות כיתת האמון היא העובדה
 ההתנהלות המקובלים-ציית לקודים או לנורמות או לכללימותנית ביכולתו ל –תו להוראה חברו

   .)Dunne & Dunne, 1993a; 1993b( בה

שדיווחה על התנסותה בהוראה , )cited by Dunne & Dunne, 1993a; 1993b( אחת הסטודנטיות
  : מספרת, האימון-כיתתב

וכך מצאתי את עצמי משתנה , רכה לילדים שאני יותר מדי, המורה הרגישה

   …לה ולהרגיש יותר בבית ומשתדלת להידמות

  : מורכבת אף היא – תהיהכ-השייכות לתלמידי-תחושת

, מצד שני ;לשם הצלחתו בהוראה – פעולה מצדם-זקוק לשיתוף, תלוי בהםהסטודנט , מצד אחד
מפתח הוא , שרדותוילהבטיח את ה רצוןהעבר וב-סיוןיבנ –שמקורן , מפאת השפעות שליליות

-Richardson; 1990, זיו(סמכותיות ונוקשות כלפי התלמידים , לעתים אוריינטציה של פיקוח
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Koehler, 1988(. קרובות  לעתיםנמנעת  – הגישה האינטרסנטית והצורך בשליטהכתוצאה מ
  . נםיבבינו ל דדיותתחושת ההמהסטודנט 

  לקבוצת עמיתיםהצורך בהשתייכות 

או יחד עם סטודנט  כשהוא לבדו, מוןיהא-משובץ הסטודנט בכיתת – המקובלבמבנה ההתנסות 
עשויים להירקם תנאים , משובץ עם עמיתים נוספים אם הוא .לכל היותר, אחד או שניים נוספים

זו תהיה  .המקיים עבודה שיתופית, כצוות –עמיתים -שייכות לקבוצת-וחים ליצירת תחושתנ
-כמעט בו, שתלמידיו עוברים, קבוצתיים וקוגניטיבית בתהליכיםתית ייבעבורו התנסות חוו

עשויה לתמוך העמיתים -קבוצת .)(Griffin, 1999 עבודה חשוב לעתידו כמורה-זמנית וכדפוס
תוך כדי  – דיון משותף ידי- עללהבהיר דברים לעזור , יהתבטא אמפל, במישרין או בעקיפין

, אולם .)1994, ואחרים אוריון(ה הדדית ירהפ לאפשרובכך , ניסיון לפתור בעיות בצוותא
וממילא , כשכול אחד שקוע בעבודתו, הסטודנטים ללמד בנפרדבדרך כלל נדרשים , במציאות

  . הוא מחמיץ את החוויה של העבודה בצוות

  סיכום

אך אינו , הוא אמנם לומד .לממש את הצורך הבסיסי לשייכותהסטודנט  תקשהמבדרך כלל 
- אך אינו נמנה עם צוות, הוא מכשיר עצמו להוראהאמנם  .התלמידים בכיתהשייך לקבוצת 

אך במקרים רבים הוא עומד יחיד , השווים –העמיתים -הוא שייך לקבוצתאמנם  .ההוראה
להגביל את יכולתו ליצירת זהות מקצועית  העלול' ישיבתו זו על הגדר' .בכיתה מול התלמידים

 ,Danielewicz( בה הוא משובץש, עם הסביבה המקצועית האינטראקצייההנובעת מ, קולקטיבית

2001(.   

  

  רכי הוקרה וצ

לגבש דימוי חיובי לגבי יכולתו של הסטודנט הצורך  אהי אחת המטרות המרכזיות של ההתנסות

, המפגש-לשם כך הוא זקוק להוקרה מצד באי .)Loughran, 1997; 1990, זיו(להיות מורה 

הכרה בייחודיותו , )(Williams & Bowman, 2000תמיכה פרופסיונלית ל, יהתאמפל, לעידוד
העשויה ליצור את , והערכה מעצבת תכופה) 1988, זיו(הכרה במומחיותו , )1994, ואחרים אוריון(

  . התנאים ההולמים להצלחתו

  של הסטודנט ייחודיותווקרת בההצורך 

גם הלמידה -מביא לתהליך הוא, כמו כל לומד אחר – סטודנט להוראההשרכש , ידעמעבר ל
-תנועת, צבא(הדרכה מעברו -ניסיון, קווים אישיותיים בולטים: הייחודיים רק לו, מאפיינים

, זילברשטיין(עניין מתוך עולמו הפרטי או אף מומחיות מקצועית ספציפית -תחומי, )נוער

   .)Griffin, 1999; ב1995; א1995

שתכיר בחשיבות הביטוי הסגולי , לסביבת התנסות, 'במה'כדי לבטא את ייחודיותו הוא זקוק ל 

בלי שיבלמו אותו  – דרכו פי-עלשתעניק לו חיזוקים להוכיח את עצמו , )(Zahorik, 1989שלו 
תהא , הפרט עצמו, בעצם, בה הואמקור המידע ש, בלמידה התנסותית .)1994, ואחרים אוריון(

אם  .מומחה- הוא תופס את עצמו כמקור מוסמך אם, ערך לגביו- ה ההתנסותית בעלתיהחווי
  . )1988, זיו(תהא ההתנסות פחות יעילה , ידע בתחום הנלמד-הפרט אינו תופס עצמו כבעל
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' במה'על ה' המשחק'ותוצאות , בסביבת ההתנסות – שמקורן, מגבלותקיימות למציאות  אולם
; 1987, זיו( ניתקונפורמית ושמר, לעתים הופעה אינסטרומנטלית ןהעומדת לרשותו ה

Calderhead & Shorrock, 1997; Wiseman et al., 1998 (שבדרך כלל מכיוון  .נטולת כל ייחוד
מוכתבים למורה  – הזמנים והמבחנים-לוח, ההוראה-תהליכי, כניות הלימודיםמטרות ת
העשויות לבטא את , ההחלטות-כנית ובקבלתהת-הסטודנט אינו מעורב בפיתוחגם , המאמן

  . )Richardson-Koehler, 1988; 1990 ;1987, זיו(כישוריו וידיעותיו הייחודיים כמורה 

  הצורך בהוקרת המורה המאמן את הסטודנט

נבנים במקרים רבים מהמשוב של המורה  – הדימוי העצמי והזהות האישית של הסטודנט
המבחן -את הישגיו בשיעור כתוהערומאופן , בכיתה של הסטודנט ףשוטתפקודו ההמאמן על 

)Danielewicz, 2001 ;Dunne & Dunne, 1993a; 1993b(.  ההערכה של אף כי לעתים קרובות
בהכרח את הישגיו האמיתיים של הסטודנט משתי משקפת אין היא , היא גבוהה המורה המאמן

  : סיבות

 ;)Veal & Rikard, 1998(בעיצוב שיעורים אלה של המורה המאמן בגלל עצם מעורבותו , האחת
להחזיר את הסטודנט לתפקיד תלמיד ולשבש את חששו של המורה המאמן בגלל , השנייה

 ;Veal & Rikard, 1998; Dunne & Dunne, 1993a ( ההתנסות שלו בתפקידו העתידי כמורה

1993b(.   

 cited by(הסטודנטיות ה אחת ָר צֵ ְמ  – על היעדר האותנטיות בהתייחסותו של המורה המאמן

Dunne & Dunne, 1993a; 1993b(:  

א לא העיר אף הערה אחת קונסטרוקטיבית על דרך הוראתי בשיעור מסוים או וה 

, אבל ברור, לא רצה להטריד אותיוא ה, נראהכ …ביחס לגישתי עם התלמידים
   .]וממנ[כי אני הייתי שם כדי ללמוד  ןא הביושה

  הסטודנטאת  הצורך בהוקרת המדריך הפדגוגי

שיש להוקרת המורה המאמן את הסטודנט ביחס לדימוי העצמי והזהות , בנוסף לחשיבות
, אף מעבר לכך – ואולי, הסטודנט את המדריך הפדגוגייש גם חשיבות להוקרת  – האישית שלו

פית ביחס למעמדו של המדריך הפדגוגי הוא בעל זכות ההכרעה הסו, בסופו של דבר, שכן
גם ביחס  – כמו ביחס להערכתו של המורה המאמן את הסטודנט, ברם .ההורא-הסטודנט כפרח

-Richardson( קולר- רדסון'לפי ריצנובעת ש, להערכת המדריך הפדגוגי אותו יש לסטודנט בעיה

Koehler, 1988( מכמה סיבות – וזאת, אימון-יכולתו לבנות אתו יחסים בוני-מאי:  

אמת ואינו מצוי במכלול הסיטואציה -בזמן 'שדה'המדריך הפדגוגי לא תמיד נמצא ב, ראשית
הדיון בהערכת הסטודנט את המדריך את ראו לעיל (הקשורה לאירועי שיעור המבחן , הלימודית
   .)הפדגוגי

 ועובדה זאת, המבחן לבדו-לא תמיד הסטודנט מתכנן את המערך הלימודי לפני שיעור, שנית
, העובדה – במקרים רבים, אדרבה .מקשה עוד יותר על שיפוט מהימן של המדריך הפדגוגי

, המבחן של הסטודנט-שהמדריך הפדגוגי לוקח חלק פעיל בהכנת המערך הלימודי לפני שיעור
   .פעם לתת לסטודנט משוב חיובי יותר-גורמת לא

, אז הביקורתו, הנחית המורה המאמן פי-עלהמבחן נערך - ששיעור, לא פעם קורה, שלישית
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כי הסטודנט עבד לפי , עלולה לעורר מחלוקת, המדריך הפדגוגיהמופנית כלפי הסטודנט מצד 
  . הנחית המורה המאמן

 ,Loughran(כסמכותית  יכולתו של הסטודנט לקבל את הערכתו של המדריך הפדגוגי-חוסר

בין ומחישה את הקונפליקט בין עמדת הפיקוח של המדריך הפדגוגי ביחס לסטודנט מ – )1997

לפעמים עלול הקונפליקט  .)Dunne & Dunne, 1993a; 1993b( עמדתו כלפיו כמדריך וכתומך
עד כדי כך שהוא עלול לאבד את , במקרים קיצוניים לכך שהביקורת תקומם אותו לגרום

  . אפילו לגבש לעצמו דימוי שלילי לגבי עתידו כמורה –ואולי , טחונויב

  את הסטודנט הצורך בהוקרת התלמיד

העלולות להשפיע על הדימוי , ביחס לסטודנט התלמידיםיש חשיבות רבה לתגובותיהם של 
מקבלים את הסטודנט  אינםשהתלמידים , ת במקרים רבים מכךונובעתגובות אלה : והעצמי של

, )Featherstone, Munby & Russell, 1997(עול -ומנצלים את הסיטואציה לפריקת, הסמכות-כבעל
  :הסטודנטית לנוכח תגובותיהם של תלמידיה' מאונים של -מתחושות האין, משלל, כפי שעולה

, הם .היו הדבר הכי קשה שחוויתי בהתנסות, המבחן- שהיו לי בשיעור, השתיקות
, ליוסי תי לפנות אישיתיניס .גם לא מישהו מהתלמידים הטובים, לא ענו לי, פשוט

הנחשבת לחכמה , פניתי לרותי .מה הוא צחק-ומשום, התלמיד המצטיין בכיתה
לא  ?אם היא דיברה, מי בכלל שאל אותה .שהיא לא דיברה, והיא ענתה לי, שבכיתה

והייתי מוכנה שהאדמה תפצה , באותו הרגע הרגשתי אפס מוחלט .ידעתי מה לעשות

  …את פיה ותבלע אותי

נפש וייאוש מעתידו -להיגרם לסטודנט מפח יםעלול – פעולה וזלזול-שיתוף-של חוסר במקרים
, תסכול זו מתחזקת לנוכח העובדה-תחושת .התאמתו להוראה בדבר עד כדי ספק, צועיהמק

והן המורה , הן המדריך הפדגוגי – לפי הנחיות מדריכיוהשיעור מתוכנן בדרך כלל -שמערך
בלי שיהיה לו מהיכן לשאוב  – בפני הסיטואציה ההוראתית הסטודנט חשוף אז ניצב-או .המאמן

  . העצמי וחיזוקים לדימוי

  סיכום

עדיין לא מובטחת לו , שגם אם הסטודנט ממלא אחר כל הנחיות מדריכיו, למדנובפרק זה 
   .שכה חשובה לגיבוש זהותו המקצועית, הוקרהה

מסגרת היעדר ב – אשר מקורם, הערכת תפקודו של הסטודנט כרוכה בקשייםש משום, ראשית
הטיות  והמונעת, המבטיחה כלים תקפים ומהימנים לבחון את טיב הוראתו, קונספטואלית

   .)1988,זיו( המפגש-באיבהערכה מצד שאר 

המבחן ועל מידת -המתבססת בעיקר על הישגיו של הסטודנט בשיעור, ההערכהש מפני, שנית
- את קוויבמידה מספקת מדגישה  אינה, נורמות ההוראה של המורה המאמן פי-עלהשתלבותו 

  .)Danielewicz, 2001 ;1990, זיו( אישיותו הייחודיים של הסטודנט

   

 מימוש עצמיהצורך ב

, הוקרה מסופקים באופן חלקילשייכות ול, גם אם הצרכים היסודיים של הסטודנט לביטחון
- עלהמודרכת , עדיין אין ערובה לכך שייווצרו לו התנאים להגשמה עצמית ולהתנהגות מושכלת
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 . )Proefriedt, 1994; 2002, זילברשטיין(דעת שלו עצמו -שיקול ידי

הסטודנטים חשים  .ביותר את המימוש העצמי הוא מרכיב הצפייה המרכיבים המעכביםאחד 
, אלפרט(עד כדי ניצול לא יעיל של זמן  – התלהבות- חוסר, יעילות-חוסר, במקרים רבים תסכול

1992; Edwards & Wilkins-Canter, 1997( ,כאשר הם צופים במורים הפועלים  – במיוחדו

 . )Griffin, 1999; 1990, זיו(תלמידים  כשהם היו, שנים 12 במשך כפי שראו, בכיתה

ועוד , עשרות שעות של צפייה, ועוד צפייה צפייה, צפייה: המועקה התחילה בתצפיות

זה לא תרם  .סתם, אתה יושב בכיתה כמו עציץ .זה לא נתן כלום! Wowתצפיות וזה 
מתמודדת עם בהם ראיתי איך המורה  השיעורים הראשונים חוץ משני, לי כלום

, ישבתי בשיעורים: חזר על עצמו זה כל הזמן אבל אחר כך .החומר והתלמידים
  . ..מתי זה כבר ייגמר, בשעון לראות הסתכלתי

 )סטודנטיתה' א(

הקשורות , החלטות-הוא חוסר האוטונומיה בקבלת, המעכב את המימוש העצמי, מרכיב נוסף

   .)Loughran, 1997(לפיתוחן של תוכנית הלימודים 

אלית ודנט עשויה לסייע בפיתוח תפיסה רכי תרומת ההתנסות לסט, סבורה) 1990(זיו אמנם 
בבחינת המוטיבציה שלהם , יותר כלפי לומדים ביצירת עמדות חיוביות, יותר של המקצוע

היא אינה מצפה כי תרומתה של  אך, ביטחונם העצמי לעסוק בהוראה ובחיזוק, להוראה
   .ודנט לפיתוח היצירתיות והמחשבה המקוריתלסטמקום ההתנסות מותירה 

כי חל שיפור , שנדמה להם פי-עלאף , הסטודנטים מפעילים אסטרטגיות שמרניות, יתר על כן
, )1987, זיו( ואכן המחקרים מאשרים .)1988, זיו(שבהן הם שולטים , במגוון טכניקות ההוראה

, הסטודנטים בעקבות ההתנסותשלא חלים שינויים משמעותיים בפרספקטיבות ההוראה של 
  .מיצוי הפוטנציאל האישי והיצירתי-על איובוודאי 

תוח יצירתיות ומחשבה מקורית אצל ילפמעט מאוד מקום זמנת משההתנסות , העובדה
ההתנסות על ש, הנובעת מעצם המבנה הארגוני, באשליה – מקורה .אינה מקרית –הסטודנט 

 . וראה עצמההעזרה בהוראה וה, צפייה: עליומתבססת שלושת מרכיביה 

ולקדם את הסטודנט  זה את זהמרכיבים אלה אמורים להשלים  האמנם מבחינה פורמלית שלוש
, בה מן הצד בשיעור המורה המאמןהוא צופה ש, החל מהשלב הפסיבי של הצפייה, משלב לשלב

, כמורה עצמאיועד למימוש יכולותיו האישיות , הוראה-לשלב אקטיבי יותר של עוזר –ר בוֹ עֲ 
התפתחות תהליכית זו מפסיביות לאקטיביות אינה בהכרח  – במציאות, אולם .בכיתה, כביכול

כל אחד משלושת השלבים , האדרב .המספקת לו תנאים הולמים להגשמה עצמית, התפתחות
הסטודנט מנסה ש, החל בתצפית, מעמיק יותר של מה שמכונה תצפית בעגה המחקרית ןהוא ּפָ 

לתצפית  – רבוֹ עֲ , צפייה פסיבית בשיעוריו ידי-עליב הוראתו של המורה המאמן לעמוד על ט
- עלההוראה של המורה המאמן -את התבוננותו בדרכיבה הסטודנט מנסה להעמיק ש, משתתפת

עוד יותר בה הסטודנט מנסה ש, בתצפית – ֵלהכַ וְ , השתלבות מעשית בעבודתו היומיומית ידי
מקומו בעבודה -התנסות במילוי ידי-עלבעבודת המורה המאמן השתתפותו למצות את 
 . כחלק מקבוצת השווים של המורה המאמן – היומיומית

בוודאי לא בתצפית : לעצמו אדון 'רוב-פי-על'משלושת השלבים אין הסטודנט  בשום שלב
, לא בתצפית המשתתפת ;הוראתו של המורה המאמן-את דרכיבה הוא נדרש ללמוד ש, הטהורה
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, בהוראתו העצמאית – ואפילו לא, הוראה-הוא מחויב לעבודתו של המורה המאמן כעוזרש
שמסיבות , ייתכן .המדריך הפדגוגישל ל המורה המאמן ושמתבצעת תחת עיניהם הביקורתיות ש

אשר , בין אלהו, אשר זכו בהדרכה, הבדלים משמעותיים בין קבוצות) 1988(אלה לא מצאה זיו 
   .בהלא זכו 

  

 התלמידזיהוי צורכי 

  ת עצמאיתשּויֵֹ ּכְ  – התלמיד

, העולה מן הספרות המקצועית של ההדרכה הפדגוגית, אולי הדרמטי ביותרו, אחד הממצאים

   .)Lincoln, cited by Thomas & Montgomery, 1998(שקולם של הילדים לא נשמע , הוא

לפעמים לשאול לדעתם שוכחים , ]של תלמידים[שעורכים מחקר על הנעה , גם אלה

  . המעניקות להם משמעות, ההוראה-ומהן שיטות…של התלמידים

Kohn, 1999)(  

  : אך לא מפתיע, דרמטי

מבטו של -מנקודת –ההדרכה הפדגוגית -מוחלטת של ספרות-ההתעלמות הכמעט עקב, דרמטי
על אוריות החינוכיות במאה העשרים בניגוד מוחלט להיקף האדיר של הת – וזאת, התלמיד
   .יהא במרכז –שהתלמיד , הצורך

 : מנסה להסביר את גודל ההחמצה בעקבות ההתעלמות הזאת, פדגוגיתהמדריכה ה, 'א

זה  .לשטח, לא מגיעים לתלמיד – חינוכית הרבה פעמים במחקר חינוכי ובעשייה. . . 
זה שלא הגיעו , והביקורת עליהם שהיו לי על מאמרים שקראתי רוב ההערות

התלמיד , בסופו של דבר, אבל היעד העיקרי הוא, עבודה נפלאה קודםעשו  .לתלמיד
 . לאן זה צריך להגיע, עושים לוליינות מעניינת ולא מראים אנחנו! בכיתה

 כך גם, דיו קולם של התלמידים לא נשמע – החינוך הפורמלית- כי כשם שבמערכת, לא מפתיע

קיימת , )Sockett, 2001(הספר -ביתהמתבצעת באותה סביבה חינוכית כמו , בהדרכה הפדגוגית

אלא , לא זו בלבד .)Sockett, 2001(כמעט התעלמות מוחלטת מהתלמיד כישות עצמאית 
אלא אף מצמצמת עוד , מציבה את התלמיד במרכז שאינה, זו בלבדלא , שההדרכה הפדגוגית

שאר  תים רק כאמצעי גרידא להשגת מטרותיהם שלבראותה אותו לע –יותר את ההתמקדות בו 
 . המפגש-באי

  אמצעי להשגת הערכת הסטודנט

ביחס  והוא תפקיד, שחוקרים מתחום ההדרכה הפדגוגית מייעדים לתלמיד, אחד השימושים
הקשור , כי התלמידים הם המקור העיקרי, מציינים הם .להערכת עבודתו של הסטודנט
ולכן הם , תלמידל מורהבין הקומוניקציה על מוטיבציה ועל , לאינפורמציה על השגת מטרות

מנם שאיפתה של א .)Carney & Hagger, 1997; 1988, זיו(מקור טוב גם להערכת פרחי ההוראה 
ב לָ ּשָ לַ  – ב של עיסוק הממוקד בבעיותיולָ ּשָ לצמוח ִמ לסטודנט  עזורהיא לההדרכה הפדגוגית 

הדרך -ומציאת תלמידר צרכיו של התויא, למרבה הצער, אך, הממוקד בראיית התלמיד וצרכיו
זווית על חשבון ההתמקדות -נדחקים במסגרת ההדרכה הפדגוגית לקרן – לאזן צרכים אלו

 . הסטודנטבצרכיו של 
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 ביטחוןצורכי 

מתרחש בתחילת שנת הלימודים של המוסד  האימון-כיתתבדרך כלל שיבוצו של הסטודנט ב
והופעתו , מתרגלים לנוכחותוב ור-פי-הם על, לאחר שהסטודנט מוצג בפני התלמידים .המכשיר

, הלמידה-פוגעים בשגרת המבחן-ששיעורי, לא אחת קורה, אולם .תהיהכ-חייב ההופכת לשגר
, בשל הפתעות אפשריותשל התלמידים טחונם ישעלולים לערער את ב, ודאות-מעוררים מצבי אי

, השיעורנושא , כמו מועד הוראת השיעור – בעת מפגש ההדרכה שמזומנות להם, צפויות-בלתי
   .עולם המושגים

  מועד הוראת השיעור

-יתנהל על שהשיעור לא, עם כניסת התלמידים לשיעור הם מופתעים לגלותאשר , רבים המקרים
מודעות -או לחוסר, כחהתים תופעה זו קשורה לשלע .ידי סטודנט-כי אם על, מאמןה המורהידי 

 .הסטודנט ידי-עלצורך ליידע את התלמידים על השינוי בניהול השיעור לַ  – המורה המאמןמצד 
כעסים או אף התנגדות , ליצור חסמים העלולות, מהתלמידים הפתעות מביכות כך יימנעו

   .לסיטואציה ההוראתית המצפה להם

  נושא השיעור

מספר  – מדריך הפדגוגיהסטודנט ובין הו, ןפעמים רבות נקבע נושא השיעור בין המורה המאמ
אחד  ספר-ביתמזמנים במעבר שלו -לתכנן לוחוכל יהפדגוגי  ךכדי שהמדרי, שבועות מראש

ככל כן הנושא נקבע מוקדם -כמו .ולצפות בשיעור המבוקר או לבחון את הסטודנט למשנהו
 – מציאותּבַ אך  .את עצמו לשיעור בצורה נאותה כדי לאפשר לסטודנט להכין – האפשר

ידי -המועבר על, הנושאו, ן לא תמיד מתקדמים בקצב המשוער מראשהאימו-תתיהתלמידים בכ
בין הוא מקדים את  –שנלמד קודם לכן , מתקשר אינטגרלית לחומרתמיד אינו , הסטודנט
   .למדנבר הוא בבחינת חזרה על חומר שכ וביןהמאוחר 

  מושגיםה-עולם

ידי המדריך -המאמן והן עלידי המורה -הן על – בדרך כלל השיעור מתואמים- שתוכני פי-עלף א
הסטודנטים על מסתמכים לא אחת  .הם עלולים לזמן הפתעות או מבוכה לתלמידים, הפדגוגי
 . לתלמידים" סתומים" אך הם, השאובים מעולם התוכן המוכר להם, מושגים

לא  .מילים כאלה כל מיני. ..'נמען' – 'ןעַ מַ ' – 'ןעֵ מוֹ 'על  היא כל הזמן דיברה איתנו
   .איך זה קשור לשיעור, לא הבנתי .מילה הבנתי אף

  )תלמידה, 'מ(

או משום החשש  עניין-אם מחוסר, לנתק מצד התלמידיםלגרום , מצד אחד, סיטואציה זו עלולה
, מצד שניו, שיביכו אותם או את הסטודנט, השיעור ולשאול שאלות-להפסיק את מהלך

  .הפרעות בהמשך השיעור שקט בקרב התלמידים ולעורר- סיטואציה זו עלולה לעורר אי

  הצורך בסמכות ברורה

, מבשרת לתלמידים על הצטרפותה של סמכות נוספת האימון-כיתתכניסתם של הסטודנטים ל

 פי-עלף א .)Loughran, 1997; Featherstone et al., 1997( שגבולותיה לא תמיד נהירים להם
נדונה באופן כללי בטרם התחלת  – הסמכויות בין המורה המאמן לסטודנט-שבדרך כלל חלוקת

, במקרים .מראש שלא ניתן לצפות אותן, מוגדרות-עדיין נשארות סיטואציות בלתי, ההתנסות
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המנוגדים לנורמות , סדר-משמעת או לנוהלי-הקשורה לענייני, עמדהשהסטודנט נוקט 
יכולים כיוון שאינם , ביטחון-אי תחושת להתעורר בקרב התלמידים העלול – תהיהמקובלות בכ

מה פתאום היא תגיד לי מה ": או כמו שאחד התלמידים אמר, להסתמך על המוכר והידוע להם

 . )Burn, 1997גם  ורא" (?מי היא בכלל  .לעשות

  סיכום

ביטחון -תחושת עשויה להעניק לתלמיד – עבודה קבועה של מספר כוחות הוראה בכיתה, למעשה
המבנה הנוכחי של ההדרכה , אולם .התומכת תוסביבב וודאותלהעצמת הביחס לשגרת למידתו ו

העומד בראש , המדריך הפדגוגי .לא תמיד מאפשר את ניצול הפוטנציאל הזה – הפדגוגית
-סמכות ברורה ביחס לתלמידי-קבוע וחסר-לא, נו אורח מזדמןה, יה ההדרכתיתיררכייהה

גם  .התלמידשל ' היום-סדר'ותפקודו של הסטודנט לא תמיד עולה בקנה אחד עם , הכיתה
באופן זמני  לּווְ , נאלץ לוותר, שלכאורה הוא הסמכות הבלעדית והעליונה בכיתה, המורה המאמן

מקרים רבים את הבטחת מונע בהסמכויות -דווקא ריבוי .על מידה מסוימת של שליטה בכיתה
 . סדר יומו של התלמיד יחס לשגרתביטחון בתחושת ה

  

 רכי שייכותוצ

עלולה כניסתם של המדריך הפדגוגי והסטודנט  – הביטחון של התלמידמעבר לערעור תחושת 
  . מורה המאמן ולקבוצת השווים שלוו ביחס להשייכות שללערער גם את תחושת 

  הצורך בשייכות לסטודנט

, מו של הסטודנטפן אי קיו: ניתן להתבונן בצורכי השייכות של התלמיד לסטודנט משלושה פנים
 . מוות עופן התחרמו עפן ההזדהות 

  מו של הסטודנטקיו-פן אי

כדי לא  – מאחורי התלמידים, היושבים בכיתה בדרך כלל במושבים האחוריים, הסטודנטים
 ידי-עלנתפסים  – לב התלמידים אליהם-השיעור וכדי לא למשוך את תשומת-להפריע למהלך

  : ואפילו מנוכרים, כזרים –ם ילעתו, נטייםוורל-חלק מהתלמידים כלא

הם , אם מישהו מעביר פתק .לא שם כאילו .ככה .כותבים הערות .יושבים בצדהם 
  . לא יגידו למורה

  )תלמידהה, 'א(

  פן ההזדהות

ניתן לתאר את השתלבותו  –העלולה לנבוע מנוכחותו של הסטודנט , הניכור- בניגוד לתחושת
מעמד האח  אשר בה, כמו במשפחה .במרקם החברתי של הכיתה כמעמדו של אח בוגר במשפחה

המזדהה עם ההורים ומייצגת את , כסמכות – הבוגר עשוי לשמש דמות לחיקוי לאחיו הצעירים
מסייעת  .חבר – ואפילו, עשוי לשמש דמות תומכתכך גם הסטודנט  – ערכיהםואת עמדותיהם 

 –וגילו הקרוב לגילם לעומת גילו של המורה המאמן , גיסא מחד – בגרותו ביחס לתלמידיםלכך 

 ,cited by Carney & Hagger, תלמיד( "זה מה שעושה את ההבדל ואת הכיף", גיסא ךמאיד

1997(.  
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  הפן התחרותי

עלול הסטודנט להיראות לא פעם אפילו  – הקרוב יותר אל התלמידים, לתדמיתו כלומד בניגוד
שאינה משייכת , קרובות בעמדה לעתיםהנמצא , כמו במקרה של אח בוגר: אליהםביחס ' בוגד'כ

כך גם , 'ההורית'אל הסמכות  משייכת אותו אלא, אותו עוד לאחיו הצעירים מקבוצת השווים
חובר שכמי  –תפס עלול להי, בקשר הדוק עם המורה המאמן המצוי, הסטודנט: במקרה זה

   .'נגדם'למורה המאמן 

  כנטע זר –המדריך הפדגוגי 

הפדגוגי הוא דמות  המדריך הרי, להזדהות אתומן לתלמיד אפשרות בעוד שהסטודנט מזַ 
היושב בחלקה , רואה ואינו נראה, שייכת לא אליו ולא לכיתה אינהשמבחינת התלמיד , חיצונית

ביקורים 'מגיע להוא ) outsider") (Zahorik, 1988; Slick, 1998"( האחורי של הכיתה או בשוליה
לא רק  .הסטודנטהוראתו של -את רמת מעריךשבהם הוא , מבחן-בזמן שיעורי, 'תקופתיים
נתפס בעיניו כנטע זר במרקם האנושי של הוא , אדרבה ;שייכות אליו כל אינו חששהתלמיד 

   .הכיתה

  :כלהלן, ביטאה את הסתייגותה מנוכחות המדריך הפדגוגי, תלמידהה, 'ז

 .זה לא עניין אותי .קשור אלייהיה אבל זה לא , במבחן שמישהו נמצא, הרגשתי
לא , לכיתהפעם או פעמיים בשנה גיעה ה] פדגוגיתה כהלמדריהכוונה [כשהבוחנת 

היא שם בשביל  .בשבילנו בשבילה ולא, בעצם, השיעור .תהשום קשר אהיה לי 
 . שהיא תוכל לבחון

  סיכום

סטודנט לעתים האך , ולתמיכה בו הסטודנט עשוי לשמש מקור להזדהות עם התלמיד, אמנם
, נראהרואה ואינו של  מעמדהאימון ב-בכיתתהמדריך הפדגוגי מתפקד  .למלא חלל זהל ׁשֵ אינו ּבָ 

בו גם עם ל-צריך לחלוק את תשומת, כולו היה נתון עד כה לתלמידיו-שכל, והמורה המאמן
, המפגש-לתלמיד להתקשר עם באי תסייעמאינה לא רק שמסגרת ההדרכה הפדגוגית  .אורחיו

  . מורה שלולכיתתו ו-בנישייכותו הטבעית ללערער במידה מסוימת את עלולה אלא אפילו 

  
 רכי הוקרהוצ

ניתן לגזור מתוך שתי סיטואציות  – רכי ההוקרה של התלמיד במסגרת ההדרכה הפדגוגיתוצ את
, השנייה ;של הסטודנט מבחן-ה בשיעורּפֶ צְ נִ ּכְ , האחת: בהןהוא מצוי ש, לימודיות מנוגדות

 . יום-המאמן בחיי היוםהמסייע למורה , הסטודנט ידי-עלכמונחה 

  כנצפה –התלמיד 

  : בא לידי ביטוי בשתי סביבות לימודיות שונות הּפֶ צְ נִ תפקיד הַ 

מעביר ש, השיעור-במסגרת הצפייה של הסטודנט במהלך – הוא משמש בתפקיד נצפה, בראשונה
   .המורה המאמן

 ידי-עלבמסגרת הערכת שיעור המבחן של הסטודנט  – צפההוא משמש בתפקיד של נ, בשנייה
   .המדריך הפדגוגי

בעוד שבמקרה הראשון מתאפשר לתלמיד לשמור על ייחודיותו במסגרת הוראתו של המורה 
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של ' הצגתו'סטטיסט ב, במקרה השני מצטמצם תפקידו לשמש כעין תפאורההרי , המאמן
  . הסטודנט המלמד

שנתנהג יפה גם אם השיעור יהיה , שלנו ביקשההמורה  – טודנטלפני הבחינה של הס
, שאחרי השיעור היא תענה לנו על שאלות, היא הבטיחה .משעמם או קצת לא מובן

   .בשקט העיקר שנהיה .אם משהו לא יהיה לנו ברור

  )תלמידהה, 'א(

  כמונחה – התלמיד

בה הסטודנט מסייע לו אישית בגישה  אשר, תפקיד המונחה בא לידי ביטוי בסביבה הלימודית
 :טיוטוריאלית

 אני לא זוכרת .ולא הייתי צריכה לחכות למורה, שהסטודנטית ניגשה אליי, אהבתי
   .שהייתה לי תחושה טובה, אבל אני זוכרת, בדיוק מה היא עזרה לי

 )יסודי ספר-ביתמ מידהתל, 'ל(

התלמיד אינו מצוי , ההוראה-הסטודנט כחלק מצוות ידי-על בה התלמיד מונחהש, בסיטואציה
ולהוקרה  צרכיו האישייםללב -תשומת, ועשוי לזכות ליתר הערכה, עוד כפרט אחד בתוך קבוצה

 : על הצלחותיו

עם  .אני מבקש יותר עזרה .]לבד[למורה  לסטודנט יש יותר זמן בשבילנו מאשר
ניתן לתת  .מרוויחים יותר, בכיתה] מורה מאמנת ושני סטודנטים[שלושה מורים 

   .תלמידים לא מאבדים .לב לתלמיד הבודד-תשומת

  .)Carney & Hagger,1997 בתוךמצוטטים ש כפי ,תלמידים(

- יש סיכוי גדול יותר להעמיד במרכז, הלב המוקדשת לתלמידים רבה יותר-ככל שתשומת
בהערכת אישיותם ובהפגנת הישגיהם , סביבה הלימודית את הצורך שלהם בטיפוח ייחודיותםה

 כקהילה של לומדיםשלהם ולממש את הפוטנציאל ) Carney & Hagger, 1997(הלימודיים 

)community of learners( )Kohn, 1999( .  

  סיכום

  :המורכב משלוש סביבות לימודיות, 'מדרג סיכויי הוקרה'התלמיד בבעת מפגש ההדרכה נמצא 

, פרט אנונימי בתוך קבוצהבה הוא אינו אלא אשר , המבחן בעת שיעור, הנחותה שבהן) א
יעיל הוא הסטודנט בהעברת  עד כמה, אמצעי בידי המדריך הפדגוגי ללמוד, בין היתר, המשמש
   .המבחן לכיתה-שיעורי

אשר , בעת שיעורי הצפייה של הסטודנט הוא מצוי בסביבת לימודיו הטבעית, הביניים-בדרגת) ב
, ההוקרה-אך אין היא מעלה ואינה מורידה מסיכויי, את ייחודיותו מאפשרת לו לבטאאמנם 
   .גם בהיעדר נוכחותו של הסטודנט להם הוא זוכה אשר

יה הפרטנית מצד באה לידי ביטוי בעת ההנח – 'מדרג סיכויי ההוקרה'הדרגה הגבוהה ביותר ב) ג
 אשר, והמקצועית בה הוא עשוי להעצים את ייחודיותו בעזרת התמיכה הרגשית אשר, הסטודנט
בגלל מחויבותו של  – יום שלו-היום-בחיי לעתיםזוכה לה  אינוו, מן הסטודנט בה הוא זוכה

  . כל תלמידיו הרביםלהמורה היחיד 
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 עצמימימוש הצורך ב

  אוטופיה

 24,000-כ[סטודנטים להוראה  25,000-משובצים בבתי הספר בישראל כבשנה מדי שנה 
המהווים תוך , בעלי מגוון רחב של כישורים ])2002, עבאס( באוניברסיטאות 1,000-וכ, במכללות

עזר בהוראה למען מימוש צורכיהם -כוחשל ממדים -פוטנציאל רחב – כדי התנסותם בכיתה
החינוך -אין מחקרים בעלי היקף לאומי בספרות, למרבה הצער, אולם .הייחודיים של התלמידים

בו מצוי  אשר, בהיחשפם למפגש לימודי – יכולתם של התלמידיםהבוחנים את מימוש , בישראל
   .עזר נוסף בכיתה-כוח

פדגוגי המדריך ל, שבמקום שאין למורה המאמן, נובע בעיקרו מהעובדה הגורם לכךש, ייתכן
לצפות גם אין , המאפשרת למצות את הפוטנציאל האישי שלהם, סביבה לימודית – סטודנטלו

 כספיאשר לפי , המוריםואולי טמון הדבר בגישתם של  ;של התלמידלמימוש הפוטנציאל האישי 
, הספר-שאין לה כל קשר עם בית, תופסים את רעיון המימוש העצמי כאוטופיה": )68 'עמ, 1994(

   ."מובן-כפראזה חסרת, לפחות, או
  

 המפגש-באירכי והדיון בצ סיכום
   .הכרוכים בהיענות להםהעלתה את מגוון הקשיים  המפגש-רכיהם של באיובדיקת צ

במבנה הארגוני של ההדרכה נעוץ שבסיסן , מהמהמורות כי חלק מהקשיים נובע, ניתן להניח
מדרג ל, מודעות מספקת של מעצבי תכנית העבודה המעשית-מחוסרנובע  םוחלק, המסורתית

   .המפגש- באיכל של ם צרכיה

אינו נותן מענה למימוש , ההכשרה-הקיים במרבית מוסדות, המבנה הארגוני – במקרים רבים
הוודאות באשר -איבגלל ו" הפלישה למרחב הטריטוריאלי של שטח הזולת"צורכי הביטחון בגלל 

ת זאת מעוררת יחסים בעייתי- מערכת .לציפיות המשתתפים הן מעצמם והן מזולתם
 .לזההמפגש זה - המקשים על סיפוק תחושת השייכות של באי, אינטרסים-קונפליקטים וניגודי

אלא גם בגלל , הניגודים הם לא רק בגלל הפרובלמטיקה סביב הגדרת המרחב הטריטוריאלי
המאפשר , עדר מבנה ארגונייבה .ספרה-ביתבין תרבות והפער בין תרבות המוסד המכשיר 

 – מקובלים ורצויים בו, נפרד ממנו-כי הם מהווים חלק בלתי, ההדרכה לחוש- לנוכחים במפגש
המאפשרים להוקיר את , תנאים הולמיםשיש רמזים מועטים בלבד להיווצרות , פלא אין

- ביחס לסיפוק צורכי ההוקרה של באי אם .המפגש-של כל פרט בין באי יותוייחודאת חשיבותו ו
, רמז כל הרי על פסגת השאיפה למימוש עצמי לא נמצא, המפגש נמצאו רק רמזים מועטים בלבד

   .עבודתנו- בשדהלא בראיונות ולא , לא בכתובים

  

  דרך לקראת עיצוב מבנה ארגוני חדש בהדרכה הפדגוגית-המלצות או ציוני
, ביטחון-שיעניק להם יתר, דרוש מבנה ארגוני חדש – ההדרכה הפדגוגית-מפגש-באילרווחת כל 

כדי לממש את צורכיהם  .שייכות והוקרה לקראת מימוש עצמי של כל אחד מהם ושל כולם יחד
ישה געל אנו ממליצים לעצב את המבנה הארגוני של ההדרכה הפדגוגית  המפגש-באישל 

המורה , הסטודנט: ההדרכה הפדגוגית-מפגש-באיגישה זו יש לראות את פי -על. מערכתית
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ידע במסגרת צוות  ויוצרים הוראה-למידהבצוות שותפים  – המדריך הפדגוגי והתלמיד, המאמן

  . שינוי-הפדגוגי כסוכןתחת הובלתו של המדריך  –כל זאת  .זה

ידע בתהליך -יצירת ,בצוות הוראה-למידה: הדרך הללו-להלן תוסבר חשיבותם של שלושת ציוני

כבסיס לעיצוב המבנה הארגוני החדש  – שינוי-והמדריך הפדגוגי כסוכן ,הוראה-למידה
  .בהדרכה הפדגוגית

  

  בצוות הוראה- למידה

, סטודנטים, מורים(בצוות מתייחס לפעילות משותפת של שניים או יותר  הוראה- למידההמושג 
ספרות מחקר החינוך מרבה לציין את . הספר-ביצוע והערכה בבית, תכנון-בתהליכי) תלמידים

כל  .המעודדת הן את המלמד והן את הלומד לעבוד בצוותים ,החשיבות שביצירת סביבת עבודה
  :על סמך שתי הנחות יסוד –זאת 

והולך מעבר ליכולתו של אדם אחד לעבד אותו לכלל שהמידע גדל  ,מבוססת על העובדה האחת
  ). 1996, פסיג(ויש צורך לחלוק אותו בין מספר אנשים  ,תוצר מורכב

, שבו הידע הוא פלורליסטי, מודרני-שאנחנו מצויים בעידן הפוסט, מבוססת על העובדה השנייה
שהוא יהיה עשיר יותר ותקשורתי יותר  ,יש לו סיכוי, ותרפנית י- וככל שהידע בנוי מראייה רב

   ).2000, לביא(

   :אפשר להניח הנחה נוספת ,היסוד הללו-על סמך שתי הנחות

הפעולה שלו עם -מון ושיתוףהאֵ -מותנה ביחסי –אישיותו הייחודית של הפרט -הגשמת מלוא
 – הפעולה בין הפרט לזולת-בשיתוף). 2000, לביא בתוךמצוטטים כפי ש, רס'מסלאו ורוג(הזולת 

  .הן משמעות מקצועית והן משמעות פסיכולוגיתניתן לזהות 
  

   משמעות מקצועית

כי פיתוחה וגיבושה של קבוצת עמיתים מהווה  ,)1997, קול-בר(הספרות המקצועית מדגישה 
כי הגדרת תפקידו של המורה צריכה להתרחב  ,ההנחה היא. תנאי להתפתחות מקצועית תקינה

 כבסיס לביצוע – ספרי-הלימודים הבית- ולאפשר לו להיות שותף פעיל ויוזם בתכנון
  . )ב1995 ;א1995, זילברשטיין(

כיווניות יותר -רב, עבודת תכנון ופיתוח של יחידות לימוד עשויה להניב תפוקות יעילות יותר
; 1990, שרן ושחר(עבודתו של המורה כפרט במאשר  –ועשירות יותר במסגרת עבודת צוות 

  ). 1999, מראיזנה

- מצביעות על אימוץ חשיבה רב ,המתקבלות בצוות לאחר דיון וחשיבה משותפת ,הכרעות
כאשר אין הכרעה ברורה . המתחשבת בתרומה הייחודית של המשתתפים השונים ,ממדית
תהליך ההערכה של . פעולות חלופיותמאפשר שקילה של  – הפעולה בתוך הצוות-שיתוף, מראש

כך מתקיימת פעילות של תכנון  .תורם לפיתוח הביקורתיות – המעשה מול המטרות המוצהרות
   ).2001, היימן(שיש בה נקיטת עמדה אישית ואחראית  ,ובחירה מודעתהערכה 

בפני  הלמידה-לחווייתהמזמינה את המורים  ,מעודדת תרבות ארגונית – המורים בצוות-עבודת
; 1990, שרן ושחר(מיומנויות ההוראה שלהם -המכוונת לקידום ,כעין השתלמות חדשה, עצמה

  .)1995, לוין
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  משמעות רגשית

, הצוות לבטא את רעיונותיהם בסביבה חופשית וסובלנית- החושפת את חברי ,הלמידה-חווית
 לידי ביטוי אתמביאה  –שני צד מ ,מדגישה את הכבוד ההדדיו ,צד אחדמ ,הנעדרת פורמליות

 ללא צורך בהתגוננות, למידה וחקירה מתוך סקרנות-מעודדת תהליכי, אישיים-ההבדלים הבין
   .)1999 ,מראיזנה(

מהעבודה המשותפת  הרצון-מגבירה את ההנאה ושביעות, מעוררת מוטיבציה לעבוד ביחדהיא 

  .)1990, שרן ושחר( הצוות-חבריוטומנת בחובה את הסיכוי ליצירת יחסים של תמיכה הדדית בין 
  

  משמעות השותפות בהדרכה הפדגוגית 

כמו  – הוראה-ההתנסות במצבי- העבודה בצוות בהדרכה הפדגוגית היא בבחינת חלק מתכנית
 ,בעיות- חיזוק הלכידות החברתית ופתרון, משמעת בכיתה-טיפול בבעיות, הוראת חומר חדש
ניתן להפנים אך ורק תוך כדי ש, הוראה- כמו בהתנסויות במצבי – הכיתה-הקשורות בניהול

הפעולה בצוות ההדרכה הפדגוגית -שיתוף כך גם, )2001, השוו גם מרבך Ponte, 2002;(ביצועם 
זילברשטיין ובן (הוא תנאי בסיסי להפנמת תפקודו העתידי של הסטודנט כמורה לעתיד בצוות 

עשויים לעודד דפוסים  – עבודה בצוות-המאמצים דפוסי, שמורים וסטודנטים, טבעי). 2002, פרץ

 .תהיהתלמידים בכ-אלה בעבודת

). 1990, השוו שרן ושחר(זמנית -יפעלו יחד בו המפגש-באישכל  ,לא תמיד חיוני, יחד עם זאת
אשר מביאים לידי ביטוי בצורה , משנה-בצוותי יעיל יותר לפעול במקרים מסוימים, אדרבה

-באימאשר בהרכב כללי של  –יעילה יותר את תרומתו הייחודית של כל אחד מהשותפים 
לצד צוות של  – לראות הרכבים של צוות מורה מאמן וסטודנטים ,למשל ,כך ניתן. המפגש

   .תלמידים עם מדריך פדגוגי
  

  הוראה-למידהיצירת ידע בתהליך 

מבחינת תרומתו הייחודית  המפגש-באיהוראה נופלות המחיצות באחת בין כל -למידה בתהליך
כי יש מי שמופקד על הידע  ,רחוק היה מקובל-בעוד שבעבר הלא. הידע- של כל אחד מהם ליצירת

- גבולות בית"הידע אינו מוגבל ל, בעידן הנוכחי .ויש מי שתפקידו רק לקבל אותו ,והעברתו
בכל קליפ ובכל , בכל סופרמרקט" :הוא נמצא בכל מקום, הרף-הוא ארעי ומתהווה ללא, "הספר

מצויים  –הידע שהתלמיד מפיק -הידע ודימויי-גופיהרי , הפרסום-ביטוי רטורי של תעשיית
שבעידן , רק טבעי). 9 'עמ, 1997, זאב- גור( "במרחב שבין מדונה ומרדונה הבורסה והקזינו

את " לבנות"לפיה כל לומד חייב לארגן ו אשר, הקונסטרוקטיביסטיתהנוכחי התפתחה הגישה 
ובעזרת , הטבועים בו מלידה ,על יסוד נטיות וכישורים –הידע שלו על העולם בכוחות עצמו 

ולארגן , לפרש, על הלומד עצמו לבחור לסנן לעבד, בסופו של דבר. מבנים קוגניטיביים פנימיים
] התנסות[כי ניסיון , טוען ,)81 'עמ, 2000, לביא בתוךמצוטט כפי ש(האקסלי . את הידע שלו

שאותו  ,הדבר הבסיסי ביותר... אלא מה שאתה עושה עם מה שקורה לך ,איננו מה שקורה לך"
  . "הוא שאנו מארגנים אותו ,אנו עושים עם מה שקורה לנו
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  דיאלוגי- ידע אינטראקטיבי

הן אצל הלומד , כדי להגיע לגיבוש מזוכך יותר של הידע ומשוחרר מגורמים זרים ככל האפשר
, )248 'עמ, 1974, ברגמן בתוךמצוטט כפי ש ,בובר(' דיאלוג אמיתי'דרוש  – והן אצל המלמד
בו כל  אשר ,צדדיות ממשית זו הוא שוויון-הבסיס לדו. ביניהם' ממשית'צדדיות -המבוסס על דו

ידואליות בישותם ובמלוא האינדיבכל , נתפסים איש בעיני רעהו –הן המלמד והן הלומד , צד
לא ירא מפני המלמד , הלומד. ניחופשי לשוחח עם רעהו באופן ספונטכשכל אחד , שלהם

נמנע , והמלמד, גיסא מחד – ומשוחרר מן הדאגה מה הוא חושב עליו או איך הוא מתרשם ממנו

. גיסא מאידך – 'נוסחאות גנטיות'של הלומד הניזונה ממה שבובר מכנה ' ה רדוקטיביתיראי'מ
אין , העומדת ברשות עצמה ,דואליתביישות אינדיצד מקבל את רעהו באופן סימטרי כ מרגע שכל

- עלהנתפס אך ורק  ,בממד, אלא בין שניהם, המפגש ביניהם מתמקד עוד בנוטלים חלק בו
  ). 22-18 'עמ, 1978, קורצוויל(המתהווה תוך כדי המפגש ביניהם ' גשר'ב, הםידי

 – ים רבים את התקשורת ביניהם לבין תלמידיהםחינוך נוהגים לתאר במקר-אף כי אנשי
ולא פלא . אכן דיאלוג אמיתי הוא –לא תמיד מה שהם מתארים אותו כדיאלוג  הרי ,כדיאלוג

לא כיוון בעבר  –בתחום החינוכי השימוש במושג דיאלוג במקרים רבים עצם  שכן, הוא הדבר
  . לא בתאוריה ולא במציאות, השיח-לשיתופיות מלאה ושוויונית בין בני ואינו מכוון עד היום

ומי שיודע לענות עליהן ) הלומד(היה מבוסס בעיקרו על מי שמעלה שאלות ' אפלטוני'הדיאלוג ה
שלא פסל , ק הוא שהחליט בכל דבר קטן כגדול'קורצ – ק'במודל הקלסי של קורצ). המלמד(

משותף  – "הכל יודע" מאפיין של המבוגר. כולל עונשים גופניים, במקרה הצורך, עונשים-הטלת
כששניהם נוטים לייחס להחלטותיהם ביחס , לוציגם למודל ההומניסטי הקלסי של פסט

  ).51-45 'עמ, 1978, ליקורצוו(המתאים לכל סיטואציה חינוכית , לתלמידיהם תוקף אוניברסלי

המאחד את החינוך והפוליטיקה למקשה אחת ', הפדגוגיה הדיאלוגית'אבי , המודל של פריירה
ומי ) האזרח או הלומד המדוכא(בנוי מלכתחילה על מי שנמצא במצוקה  – )183 'עמ, 1983 ,כהן(

כיצד יפעל ומהם , מי הוא בפועלשלא ברור , המנהיג או המורה(שיודע איך לחלץ אותו ממנה 
  ). 203-202 'עמ, 1983, כהן) (הבחנים לבחירתו

אה והלמידה הם התייחסות אישית ההור"ש ,דגלו את הסיסמה חרת עלאשר , גם פאול גודמן
כי על  ,ומציין, נרתע מכל מיסוד בחינוך"ואשר , )133 'עמ, 1983, כהן" (שיח-הבנויה על דו

החוצץ בין  ,החברה לאפשר לתלמידים ללמוד כל דבר שברצונם לגלות ולמנוע בעד כל דבר
לא מאמין בדיאלוג גם הוא , )107 'עמ, 1983, כהן" (ובין הידיעה שהוא מחפש – התלמיד כאדם

כמייצג את (מעמד שווה לרוקנרול  הוא מתנגד להענקת, אדרבה. אולטימטיבי בין מורה ללומד
המופקד על שימור הזיקה  ,כמייצג את העדפת המחנך(ולבטהובן ) העדפת הלומד הצעיר בן הזמן

-תתכי ה" – הוא אומר – "לי ברור)! "ברזל של התרבות הלאומית והאוניברסלית-צאן-לנכסי
, כהן" (אבל גם לעולם לא תוכל להתבגר, שזהו לשבחה, תרבות הרעשנית של היום אינה מבוגרת

  . ולמעלה מזה). 103 'עמ, 1983

מטילה בכלל ספק באפשרות קיומו של דיאלוג ) 69 'עמ, 2003, זמרן בתוךמצוטטת כפי ש(סיגד 
-ר המורה יודע את חומרכאש ,המורה והתלמיד אינם שווים", לדעתה. אמיתי בין מורה לתלמיד

צריך להיות במשמעות ' העיניים- גובה'לשוחח ב"כי , היא ממשיכה". והתלמיד אינו יודע ,הלימוד
, בחיים הדמוקרטיים שלנו"כי , היא מוסיפה". של כבוד הדדי ולא במשמעות של ידיעה שווה

לבלום את  קריטריונים על מנת צריך החינוך להציג, דווקא מפני שהכול הולך והכול אפשרי
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אבל העיקר , שבה אין לומדים דבר ,ולמנוע סיטואציה חינוכית ,הקשור לידע ולתרבות ,המלל
יהפוך הדיאלוג  – שמא מרוב רצון לשמוע את התלמידים ,עלינו להקפיד ...שכולם מתבטאים

אדם חושב 'הוא יהפוך את התלמידים ל' אדם חושב וביקורתי'ובמקום לחנך ל ,פיפיות-לחרב
היא בהפיכת הדיאלוג " ,לפי שיטתה" ,הסכנה". "ובוודאי לא לאדם ביקורתי ,'שבשהוא חו
המותנה בסימטרייה שוויונית מוחלטת בין אדם , של בובר' אתה –אני 'אפילו המודל ". לפטפוט
קו ישר אופקי בין מורה  ידי-עלומסומל לא , יג בכל מה שקשור לתחום החינוכימסו ,לאדם

  ). 53 'עמ, 1978, קורצוויל(מהמחנך לחניך , קו משופע ידי-עלאלא , לתלמיד

, 1978, קורצוויל(שלפיה הוא מודד את הישגיהם של תלמידיו , המדריך הוא הקובע את הנורמה
  ). 102 'עמ

לית מושתתת ביסודה על הכוונת שאיפתם כל סיטואציה חינוכית קונבנציונ, ואם לא די בכל אלה
הנוטה , בחינוך – במיוחדו, מוריהם ידי-עלהמוצגות להם  של התלמידים להגשים את הנורמות

, קורצוויל(' חינוך'להדגיש את ההוראה כגורם מקדם מבחינה כלכלית חברתית על חשבון ה
  ). 109 'עמ, 1978

, המידע-הזדמנויות באיתור-שוויוןמעודד מודרני -עידן הפוסטהפלורליזם בש, היסוד-הנחת
י תקווה לעיצוב דיאלוג מעוררת אולַ  – הלומד ידי-עלהמורה והן  ידי-עלהשימוש בו והפקתו הן 
אלא , לא רק שהוא אופציונלי' דרך אל הידע'ההזדמנויות ב-שכן שוויון ,אמיתי בין מלמד ללומד

תהליך  .שהלומד מקשיב לו ,באותה מידהלומד להקשיב גם ל כורחו-בעלמחייב את המלמד אף 

 ,למעשה ,הוא ,)2001, מרבך(תגובה  – הפנמה – אזנההמבוסס בעיקרו על ה, ההקשבה ההדדית
 תורם את חלקו, והמגיב –המפנים  –המאזין  ,כשכל צד, )170 'עמ, 1974, ברגמן השוו(דיאלוג 

דרך -יש חיפושי, במקום שיש הקשבה הדדית. שבה הוא נמצא ,הידע מהנקודה-לקראת הפקת
על גבי הידע הקודם , כל אחד, והמלמד הלומד, וכך. מתפתחת ראייה ביקורתית, ואין פתרון אחד

  . את תבונתו, מגבש מחדש את הסתכלותו – שלו והחשיפה לדברי זולתו

  

שבו תפקידי המלמדים והלומדים , יוצרת ידע משותף – השיח לפתרון-הסכמתם של בני
 ,שניהם מצויים בחזקת מלמדים לפעמיםכך לפיו, משתנים ביחס להתקדמות הדיאלוג

  .בחזקת לומדים – םמיפעלו

  .הדדית זו בנוי גם הדיאלוג המשקף את הגישה בסביבת ההדרכה הפדגוגיתבסיס הסכמה  לע
  

  הדיאלוג בסביבת ההדרכה הפדגוגית

אם דרך ההכשרה עצמה  ...חדש ליצור ידע, אינך יכול להכשיר אדם לקיים דיאלוג
  ...אינה דיאלוגית

  ).2003, גם גובר ורא ;59-58 'עמ, 2003, זמרן(

  

יש חשיבות  –) 1997, תדמור" (רק מיעוט מהמורים מחנך בדרך הדיאלוגית, בישראל"כיוון ש
 – וזאת ,בסביבת ההדרכה הפדגוגית' הדרך הדיאלוגית'בה ניתן להעצים את  אשר, רבה לשיטה

  . בכלל –ובחברה  ,בפרט – הספר-כחלק מהתמורות המבוקשות בתרבות בית
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הוא נסמך בעיקר . המאחד את כל המשתתפים ,הנו קשר פדגוגיתהדיאלוג בסביבת ההדרכה ה
, הידברות. הלמידה-כניועל רקע תכנון קפדני של ת – וזאת ,המפגש-באיעל אופן ההידברות בין 

, הזכות השווה לשאול למורה המאמן ולמדריך הפדגוגי, לסטודנטים, לתלמידים יש בהאשר 
  . ון והערכים של זולתםהלש ,המושגים-ולהבין את מרחב, ללמוד, לבקר ,לחקור

המתגלמת לא רק , )1997, תדמור" (הידיעה מחדש"כך מתחילה אצל כל אחד מהם הדרך להשגת 
בדיאלוג . אלא גם בידיעה מה יודעים ומה אין יודעים ,העמקתה של הידיעהבבהרחבתה ו

 ,דםהמידע והידע הקופי -על – הכול .לופיןלחֲ שביניהם הם מודעים לכך שכל אחד לומד ומלמד 
בה כל אחד  אשר, הסיטואציה בהדרכה הפדגוגית. לבסס או להרחיב, מבקש היחיד ללכדש
משמשת  –הידע -שאר המשתתפים בגיבושב משלו ותלוישולט בידע שונה וייחודי  המפגש-באימ
נמצאים במצב שהם לומדים  המפגש-באיבה כל אשר , ה חממה להתפתחות דיאלוג אמיתיעָ בְ ִּט ִמ 

  .זמנית-ומלמדים בו

  

  בהדרכה הפדגוגיתסוגי הידע המתהווה 

הידע : האימון-המתהווים בהדרכה פדגוגית בכיתת ,אפשר להבחין בין שני סוגי ידע
המבוסס על , המתודולוגיוהידע  ,"מה"הדעת והמתמקד ב-המבוסס על תחום, הדיסציפלינרי

  ".איך"והמתמקד ב) פדגוגיה( הוראה- למידה תהליכי

   :זמנית למאגר הידע המתהווה על שני סוגיו-ונתרם בו תורם המפגש-באימכל אחד 

של הייחודית התרומה  ידי-עלהוא נתרם  צד שניומ ,הוא תורם מאישיותו הייחודית ,מצד אחד
על רקע הידע הדיסציפלינרי הראשוני בשילוב חוויותיהם בתוך עולם  – הסטודנטים :זולתו

על רקע ניסיונו המעשי  – מאמןהמורה ה ;הצעירים וההתנסות הפדגוגית שלהם כלומדים
על רקע  – התלמידים; בתחום הדעת הנלמד והמומחיות הפדגוגית הקודמת שלו עם הכיתה
, פוסטמן(המידע המוצעים -החשיפה הבלתי מוגבלת שלהם למדיה השונים והנגישות אל מקורות

דה השאיפה הטבעית לחקר וללמי-לצד הכישורים הפדגוגיים האינטואיטיביים בעלי) 1990
 הדיסציפלינרי הקודם שלו וניסיונו בהוראה-על רקע הידע האקדמי – המדריך ;)1961, ברונר(

   .המפגש-באיויכולתו לעצב סביבה לימודית לכל 

  

  שינוי- כסוכן –המדריך הפדגוגי 

  המדריך הפדגוגי מקבל מנדט

- קבוצתמורים על הכשרה מעשית של -המדריך הפדגוגי בישראל ממונה מטעם המוסד להכשרת
 :החינוך- בכפוף לנהלים של האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד – )הוראה-פרחי(סטודנטים 

, לימוד-שעל הסטודנט לבצע בכל שנת ,ההתנסות- הוראות האגף מתייחסות להיקף שעות
במקביל להנחיות  .המבחן- מספר שיעורילהמדריך הפדגוגי ו ידי- עלהמבוקרות  ,שעות-היקףל

 – הפדגוגי החינוך למדריך-הוראה במשרד-עובדי-מעניק האגף להכשרת – הארגוניות המובנות
  .ווהערכתהמפגש ועד ביצוע  – פעולה מלא למילוי משימותיו החל בהיערכות הארגונית-חופש
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  אקוםוהצורך במילוי הו

לומד הסטודנט  – להוראה אורטייםות התהיסודשאת  ,ההנחה הבסיסית המסורתית היא
יש הבדל , ברם. ירכוש בעזרת ניסיונו של המורה המאמן הידע המעשיואת  ,במוסד המכשיר
ידע בעוד שאת ה :שנלמד תוך כדי יישומו ,ידעהלבין  ,שנלמד בדרך עיונית ,מהותי בין הידע

את הידע המעשי הרי  ,של ההוראההתאורטי ניתן ללמוד הרחק מהסביבה הלימודית הטבעית 
רק האחרון הופך . אמת בסביבה הטבעית-ת רק בזמןניתן ללמוד תוך כדי אימון והתנסות אישי

 ).2001, מרבך(אורטי הוא גם הגילוי האמיתי של הידע התו ,)1994, שרמר(כוח -לידע פעיל ובעל

תוך כדי הוראת , אמת-אמן את הסטודנטים בזמןשהיה אמור ל, הציפיות מן המורה המאמן
הפנאי שלו להדרכה -חוסר ).לעיל הפרק על המורה המאמן ורא( לא תמיד מתגשמות – תלמידיו

, התוצאה היא. דומים לאלה הדרושים לו ללמד את תלמידיושלו אינם הנחיה ה- כישוריו /או
) ולא רק בוחן(שאין לסטודנטים מורה המלמד , נוצר וקום בגישה המסורתית במקרים רביםש

  . אותם את העבודה המעשית

סייע לסטודנט להכין את השיעור המבחן ודן אתו עליו לאחר המדריך רק מ שלפיה, השיטה
מלווה באופן רצוף את  אינוש ,המדריך הפדגוגי שכן ,לוקה בחסר – )פלקסיהר(סיומו 

הפועלים בתוך אותה סביבה לימודית  ,מכלול הגורמיםאינו בקי ב ,הסטודנטים בהתנסותם
ת השונּו, הלמידה שלהם-קשיי, התלמידים-רמת(בה  יםמתנס יםהסטודנטאשר  ,ספציפית
שלא תמיד בשלים לזהות את , המתחילים יםטודנטואינו יכול לתת מענה הוליסטי לס )שלהם

גם תוך כדי העבודה , יתר על כן .העומדות בפניהם לקראת תכנון השיעור המוטל עליהםהבעיות 
השקוע  ,המורה המאמןש, צפויות-מתעוררות בעיות בלתי – )המבחן-שלא בשיעור(המעשית 

   .לא יכול לתת להן מענה בעת התהוותן ,בעיקר בעבודתו עם התלמידים
  

  ההכרח בהימצאותו המתמדת של המדריך הפדגוגי בעבודה המעשית

בעבודה המעשית  הימצאות מלאה מחייב, קום הזהואשילובו של המדריך הפדגוגי במילוי הו
  : וזאת בעיקר מארבעה טעמים ,כתנאי מוקדם להגשמת מטרותיה

זה , שמופקד על השילוב בין שני סוגי הידע ,לפיו המדריך הפדגוגי הוא היחיד ,הרעיוני, האחד
שמסוגל להסביר את תהליך  ,והוא גם היחיד ,הנלמד במכללה וזה הנלמד בעת ההתנסות

מאחר והידע בהתנסות מופק תוך כדי התהוותו בכור ההיתוך . העשייה באמצעות התאוריה
ני סוגי הידע למען חיונית להשלמת עיצוב השילוב בין שיך היווצרותו הימצאותו בתהל, בכיתה

אי הימצאותו ברגע האמת , לופיןלח. הנובע מהדינמיקה המשתנה בכיתה, ליהסבר קונטקסטוא
שתיערך  ,מילא כל רפלקסיהוב, קפהימונעת ממנו לראות את הסיטואציה הלימודית בכל ה

, לאורך כל התהליך' לא היה שם'המדריך הפדגוגי שלבין ' היו שם'לאחר מכן בין הסטודנטים ש
הערכה מעצבת מתמדת המתבצעת , אדרבה. ואולי לא מקצועית במידה מספקת ,יוצאת חסרה

 .שיפוריםלמקצה להוות זמן מתאים  העשויבכל רגע נתון תוך כדי העבודה המעשית 

 שמכיר את הסטודנט לא רק מן ההיבט הלימודי אלא גם ,לפיו המדריך הפדגוגי ,הרגשי, השני
במידת הצורך את עכבותיו ולתמוך בו ברגע האמת לפי צרכיו לזהות מסוגל , ברובד האישי
  . הלב של המורה המאמן המופנה אל תלמידיו- בדומה לתשומת – הספציפיים

תוך  הוראה- למידהידי השתלבותו בצוות ה-על )modeling(לשמש כמופת להזדהות , השלישי
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ידי כך חיקוי מזדמן של -בין השאר על ולמנוע, שלו ושל המוסד המכשיר' אני מאמין'הדגמת ה

). Tom, 1997(המורה המאמן או חיקוי של דפוסים שהסטודנט אימץ לעצמו משנות לימודיו 
-סוכןמתפקד כמעין , סטרי-המאמין בחיוניותו של האקלים הדיאלוגי כשיח דו ,המדריך פדגוגי

באמצעותם נוצרת סביבה אשר , מון יחד עם הסטודנטים שלויהא-שינוי עם כניסתו לכיתת
בעידוד הבעת דעה ובהידברות , בנעימת הדיבור –לימודית המאופיינת באסתטיקה של תקשורת 

-התנהלותו היום. המדריך הפדגוגי הוא יוזם הסביבה וגם מנחה את התנהלותה). במקום הטפה(
 ,הוא בבחינת החלוץ. ידי שאר באי המפגש- פוס אשר יאומץ במהלך הזמן עליומית מדגימה ד

  . ההולך לפני המחנה

שתוך כדי דיאלוג בין כל הכוחות הפועלים כמי , המפגש בכללותם- הקשבה לצורכי באי, הרביעי
של הרגשיים והארגוניים , הרעיונייםצרכים נחשף ל, בכיתה מעמיק את ראייתו המערכתית

אלא גם ביחס לצרכים המידיים הן של , לא רק ביחס לסטודנט, הלימודית הכיתתיתהסביבה 
  ).2002, אליטוב ומור, רייכל(המורה המאמן והן של התלמיד 

  

-על רקע הגישה הרואה את כל באי, ידי המדריך הפדגוגי- מודל הובלת ההדרכה הפדגוגית על
הוא המודל , ג של הפקת ידעדיאלושמטרתו ליצור  ,הוראה-כשותפים בצוות למידההמפגש 

את המודל יש לבחון . ידינו למימוש הצרכים של כל אחד מהשותפים-הארגוני החדש המוצע על
המתמקדים הן בהיבטים  ,והערכה ביצוע ,תכנון: שדה משלושה היבטים-באמצעות מחקר

   .מקצועייםוהן בהיבטים  מבניים

 

  ביבליוגרפיה
 . 61-46, 1, מאמרים הדרכת מורים אסופת .הדרכת עובדי הוראה חדשים .)1994( 'נ, ששו' מ, כספי, 'ס, אוריון

הלכה למעשה בתכנון  .אמצעי לשינוי חינוכי בחדר המורים – בניית יחידות למידה בצוות ).1999( 'מ, איזנהמר
  .43-30, 14, לימודים

' עמ( לקסיקון החינוך וההוראה, )עורכים(שלסקי ' שאריאלי ו 'מ, קשתי 'י בתוך .חינוך הומניסטי .)1997( 'נ, אלוני
   .רמות: אביב -תל .)184-183

   .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל .דרכים בחינוך ההומניסטי: להיות אדם .)1998(' נ, אלוני

   .17-7, 15, דפים .חקירהלכלים להתבוננות ו: פדגוגיתהאתנוגרפיה בהכשרה  .)1992( 'ב, אלפרט

   .18-7, 14, דפים .הכשרה פדגוגיתלימודים ותכנון  .)1992( 'ת, אריאב
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