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Randall Bass 2, Georgetown University, USA
מאמר זה עוטק בהיבטים חשובים של נושא

אני עצמי טבור שיש לכלול במושג יימלומדות בהוראה"
את כל הרעיונות והנושאים הללו גם יחד ,ולא רק את

העומד כיום במרכז הדיון בין אנשי הוראה

מקצתם ,ושכל אלה מתכנטים באופן חשוב ומבטיח
ל " שדה פעולה פדגוגי "  .העבודות הרבות שנעשו עד כה

בעולם האקדמי" :מלומדות בהוראה ולמידה".

בשטח זה עשויות להוביל להשגת מטרה משותפת  :הגברת

המאמר דן בשלוש שאלות :אילו פעילויות

הוויזיביליות )ניתנות לצפייה( של ההוראה והלמידה
כפעילות אינטלקטואלית וציבורית  .ההוראה כיום נתפשת

נכללות במלומדות בהוראה ולמידה? איזה ידע

בשונה מבעבר :טטודנטים חדשים ,טכנולוגיות חדשות,

ניתן להשיג מפעילויות אלו? וכיצד ניתן

רעיונות חדשים על למידה ועל מטרות החינוך

להשתמש במלומדות בהוראה ולמידה להגשמת

-

כל אלה

משנים את חדר הכיתה ויוצרים אתגרים חדשים ,קשיים

חדשים והיצע חטר תקדים של חידושים והתנטויות .
מלומדות בהוראה מנטה לטייע בהתמודדות עמם.

החזון של שיפור החינור?

רנדל בס

שלושה גורמים מקשים על החלת יוזמות לשיפור ההוראה

והלמידה בחינוך
הגדרות וקונטק Oט

.1

המונח מלומדות בהוראה נטבע לפני חמש-עשרה שנים על

חוטר הוויזיביליות של הוראה מצטיינת ,והזדמנויות

מוגבלות לעריכת תצפיות ולהחלפת דעות על הוראה

ידי ארנטט בוייר בטפרו " חשיבה מחדש על מלומדות "

)  .3 ( 1990בטפר זה מעלה בוייר את הטענה שהוראה היא

הגבוה : 4

ולמידה לשם יצירת מטגרת משותפת להבנה .

.2

התרבות המקובלת באוניברטיטאות הדוגלת

חלק מרכזי וחשוב של העבודה האינטלקטואלית של אנשי

באוטונומיה ובאחריות אישית מנציחה אמונות שגויות ,

הטלב האקדמי באוניברטיטאות ובמכללות .בעשור האחרון

לפיהן הצלחת ההוראה מותנית בעיקר ביכולתו או

התפשט השימוש במונח "מלומדות בהוראה" וזכה למקום

בכישוריו של המורה ,וכן ברקע ,במוטיבציה וביכולות

מרכזי אצל כותבים אחדים ,בהם פרופטור לי שולמן  ,אשר

של הטטודנטים.

הקנה למונח ממד רפלקטיבי )במשמעות של בחינה

.3

תפיטות פשטניות של הוראה ולמידה מקשות על

רפלקטיבית שעורך המרצה להוראתו בזיקה ללמידת

הערכת המורכבות של הוראה מצטיינת בקונטקטט

הטטודנטים( וממד ציבורי )לפיו ניתן לחלוק את תהליך

שלה ועל הבנת המורכבות והעושר שבתהליך הלמידה

ההוראה עם עמיתים וגם להציב את ההוראה כנושא

של הטטודנטים .

לביקורת של עמיתים(  .רעיונות אלה הביאו להרחבת

העיטוק במלומדות בהוראה ולמידה מתמודד עם שלוש

המונח מ"מלומדות בהוראה" ל"מלומדות בהוראה

המכשלות הללו ומתחשב במורכבותן ובמעמדן של

ולמידה" ,ועוררו הד נרחב בקרב קהיליית החוקרים ,הד

ההוראה והלמידה כפעילות אינטלקטואלית .

המוטיף להתפשט גם היום .

המושג "מלומדות בהוראה" )או "מלומדות בהוראה

במאמר זה אדון בשלוש שאלות :א  .אילו פעילויות נכללות

ולמידה"( מתייחט כיום לתחום רחב של נושאים  ,החל

במלומדות בהוראה ולמידה? ב .איזה ידע ניתן להשיג

מהתמקדות שיטתית של מרצה בחקר ההוראה של עצמו ,

מפעילויות אלו? ג .כיצד ניתן להשתמש במלומדות

דרך שיתוף עמיתיו בממצאים באופן בלתי פורמלי ,וכלה

בהוראה ולמידה להגשמת החזון של שיפור החינוך?

במחקר שיתופי וציבורי של הוראה ולמידה ,הנעשה בצורה

א .איכו  9עיכויות נכככות במכומדות
בהוראה וכמידה?

ריגורוזית בשיטות המט ורת יות .

מעודב על פ י המאמר :

איך מלומדות זו נראית בפרקטיקה? מה זיקתה למטלות

1. "The Difference that Inquiry Could Make: The
Scholarship of Teaching and Learning and the
" [mprovement of Higher Educat ion in the 2 1sl century
2. Prof Randall Bass, Seni or Scholar, Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching, Assosiate
Professor, English Department, Georgetown University.

האחרות של אנשי הטגל האקדמי? כדי להבהיר זאת ,אציג
כאן דוגמאות אחדות .

דן ברנטטיין ,מרצה לפטיכולוגיה מאוניברטיטת קנזט,
לימד קורט לתלמידי שנה שנייה בפטיכולוגיה  .הוא החל

לחקור את הוראתו כאשר החליט לשנות את מבנה
המבחנים של הקורט :מכאלה המבוטטים על שאלות

USA .

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל
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פתוחות קצרות ,שבהן נדרשו התלמ  1ד  1ם לזכ  1רה כד

1

להוכיח את הידע שרכשו במהלך השיעורים ומקר  1את

הטטודנט  1ם ,דוגמאות לפתרונות ותשובות של הטטודנטים
)המ  11צגות את כל התחום של ההישגים ; גבוה  1ם ,בינונ  11ם

החומר ,לשאלות המצ  1גות בע  1ות במצב  1ם אותנט  11ם,

ונמוכ (. 1ם

שבהן נדרש מהטטודנט  1ם להשתמש ב  1דע ובהבנה שנבנו

הוא הצ  1ג את הפורטול  1ו באתר א  1נטרנט כד  1לעשות את

על בט  1ט ההרצאות וחומר  1הקר  1אה  .כלומר ,הוא רצה

פעולות  1ו ,

לשנות את ש  1טת ההערכה שלו לכזו הדורשת  11שום  1דע

ונג  1ש  1ם לעמ  1ת  1ם ,כך שאנש

והוכחת הבנה במקום הוכחת ז  1כרון  .ש  1טת הערכה זו קשה

מנ  1ט  1ונו ול  11שם מלומדות בהוראה ; איך להצ  1ג שאלות,

הש  1נו  11ם שהכנ  1ט ותוצאות  1הם נ  1תנ  1ם לצפ  11ה
1

טגל אחר  1ם  1וכלו ללמוד

 1ותר עבור הטטודנט  1ם ,אך גם משמעות  1ת  1ותר .

ש  1טות ,תוצאות ,ומה משמעותם של כל

בטמטטר  1ם הראשונ  1ם להפעלת ש  1טת ההערכה החדשה,

אם כך ,במה שונה המלומדות בהוראה ולמ  1דה מטתם

 1רדו

צ  1ונ 1

הטטודנט  1ם באופן נ  1כר  .במשך טמטטר  1ם

אחדים נ  1טה ברנטט"ן התערבו  1ות פדגוג  1ות אחדות ,כולל
ש  1מוש בבחנ  1ם של תח  1לת שיעור וד  1ונ  1ם באתר הקורט,

כד  1שהטטודנט  1ם  1כ  1רו מה

1

תגובה איכותית לשאלות אלו .

אלה • 5

הוראה טובה? ראש  1ת ברנטט"ן עטק בש  1נו  1מבנה המבחן
כבבע  1ה ש  1ש לפותרה ולא כמצב נתון שאין לשנותו  .שנית,
הוא בדק בג  1שת חקר התערבו  1ות פדגוג  1ות שונות.

שלישית ,הוא ת  1עד בכתב את התהליך המלא ,כמתואר

בטמטטר השל  1ש  1להפעלת הש  1טה ,הראו התוצאות על  11ה

לע  1ל  .כל עמ  1ת מתחום תוכן זה  1כול לקרוא את

בה  1שג  1ם במבחן ,וברנטט"ן חש כ  1ל  1מד באופן שהשב  1ע

הפורטפול  1ו שלו באתר הא  1נטרנט ,לתת דעתו על כל

את רצונו ועמד בצ  1פ  1ות  1ו .הוא רשם את התנטו  1ות  1ו

השלב  1ם וללמוד מהם .הפורטפול  1ו שלו הוא למעשה

במהלך אותם טמטטר  1ם בפורטפול  1ו של הקורט.

מטמך מדע  1רג  1ל ; הוא מצ  1ג שאלות ,ש  1טות ,תוצאות

פורטופול  1ו זה כלל את המטגרת הא  1נטלקטואל  1ת של

ופרשנותם .אלה הם המרכ  1ב  1ם הבט  1ט  11ם של מלומדות

הקורט ,המבנה הפדגוג  1שלו ,חומר  1הקורט

-

כולל

שאלות המבחן ה  1שנות והחדשות ,נתונ  1ו על ה  1שג

1

בהוראה.

אולם לא תמיד הפתרונות מושנים בדרך כה קלה  ,יש

רבים מהמרצים שעטקו במלומדות בהוראה מצאו דרכים

r:
r:
....

טנדפר( ,כתיבת יומנים רפלקטיביים  ,ראיונות לאחר טיום

....
....

ששאלות על הוראה ולמידה דורשות טטייה מהמהלך

להתבונן בתהליכי למידה שאינם נלויים לעין  ,הכלים

הרניל של ההוראה  ,לצורך התבוננות מעמיקה בלמידת

והאטטרטניות העיקריים שבהם ניתן להשתמש לשם כך
הם  :הערכה מעצבת  ,חשיבה בקול רם )כפי שעשה

הטטודנטים ,והתבוננות זו דורשת השקעת מאמצים

נוטפים ,לדונמה  ,הבה נתבונן במקרה של נ'ים

טנדפר ,

המלמד קורט במתמטיקה לתלמידי השנה השלישית של

הקורט וניהול קבוצות מיקוד של טטודנטים בקורט ,

התואר הראשון ,באוניברטיטת נ'ורנ'טאון בוושיננטון,

פעילות מטונ זה כרוכה לעתים קרובות בתחושה של מתח

קורט זה מהווה שלב מעבר ללימודי מתמטיקה ברמה

פנימי ,מורה המתחיל להתבונן בתהליך הלמידה עשוי

נבוהה ,במהלך עשרים שנות עבודתו באוניברטיטה זו

לנלות עובדות מפתיעות ולהתוודע אל הנחות-יטוד שלו על

נחשב נ'ים מורה מצליח והוא זכה להערכות נבוהות על ידי

הוראה ולמידה ,שעד כה לא היה ער להן כלל ,מורה

הטטודנטים שלו  ,על אף שרבים מתלמידיו השינו הישנים

שמתחיל להתבונן במורכבותה של הלמידה ולהצינ שאלות

טובים ,חש נ'ים תטכול מן העובדה שרבים מהם לא

אודותיה ,עשוי לשאול שאלות רבות עוצמה ,שיעוררו

הצליחו בפתרון בעיות לא טריוויאליות במבחני הקורט ,

שאלות חדשות ,תהליך שעשוי להוביל שינוי בהוראה

במהלך השנים ,ניטה נ ' ים לערוך שינויים בהוראתו כמו נם

ובלמידה  ,האתנר הוא בהצנת שאלות שיובילו לחקירה

במבנה המבחן ,ולבטוף הניע למטקנה שאינו יודע הרבה

משמעותית ,

הוא פנה בבעיה זו לאנשי המקצוע במרכז לקידום ההוראה
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על תהליך פתרון הבעיות של תלמידיו,
באוניברטיטה שלו ,ובעזרתם חקר את תהליכי פתרון

בשתי הדונמאות הקודמות ,שימשה המלומדות בהוראה

הבעיות של תלמידיו ,שיטת המחקר הייתה צילום בווידיאו

לשם שיפור הפרקטיקה האישית של המרצים  ,לאחר מכן

של תלמידי הקורט שלו )מחוץ לשעות השיעורים( בשעה

הצינו המרצים הללו את ממצאיהם בפני עמיתים ,בדנש על

שהם פותרים בעיות ו"חושבים בקול רם" על הפתרון ,

התנטותם האישית והשאלות שהתעוררו בהם תוך כדי

כלומר ,בכל שלב של הפתרון הם ביטאו את מחשבותיהם

התהליך  ,מתוך כך עלו השאלות :כיצד לבנות מטנרת

בדיבור  ,הטטודנטים עבדו על כל אחת הבעיות ,תחילה

רחבה יותר לבחינת המלומדות בהוראה? כיצד לבנות ידע

ביחידים ואחר כך בזונות ובקבוצות ,

כללי יותר על למידה בתחום הוראה מטוים? האם ניתן

בניתוח צילומי הטרטים הניע טנדפר לתובנות חדשות על

ליישם ממצאי מלומדות בהוראה מתחום אחד להקשרים

דרך החשיבה של הטטודנטים בעת פתרון בעיות  ,ואלו הן :

נוטפים ולתחומי תוכן אחרים?

•

רוב הטטודנטים לא עברו לשלב שני של הפיתרון כל

כדי להשיב על שאלות אלה אני מנהל את פרויקט "הידע

עוד לא היו בטוחים בתוצאות השלב הראשון )בנינוד

הניתן לצפייה"  ; 7זהו פרויקט בתחום המלומדות בהוראה ,

לדרך שבה פועלים מתמטיקאים מנוטים( ,

•

•
•

שנועד להימשך חמש שנים ,ולו שתי מטרות  :לזהות

הם בזבזו זמן רב על נישות בלתי פוריות לפתרון

השפעות של טכנולוניות הוראה על למידה

הבעיה ,במקום לנטות שיטות חלופיות )המורה הצינ

במקצועות מדעי הרוח ,וכן ,ללמוד על יכולתם של מורים

-

בייחוד

לפניהם שיטות חלופיות אחדות לפיתרון( ,

ללמוד על אודות הפרקטיקה של עצמם ,

בעיות שהם לא הצליחו לפתור לבד הם הצליחו לפתור

שבעים ואחד מרצים בעשרים ואחד קמפוטים לוקחים חלק

בעבודה קבוצתית ,

בפרויקט ,המצינ שאלות חשובות על למידה :איך ניתן

כל הטטודנטים התקשו להטביר מדוע הם בחרו בנישה

לפתח אוצר מילים משותף בתחום הלמידה עבור מרצים

מטוימת לפתרון בעיה ,

מתחומי תוכן שונים? מה אנו יכולים ללמוד על למידה
באמצעות טכנולוניה? מה יכולים המורים ללמוד

בעקבות תובנות אלו הכניט המרצה שינויים קיצוניים

מהתבוננות בפרקטיקה של עצמם? ומה יכולה קבוצה ,או

בשיטת הוראתו  ,בין השאר ,הוא המיר מחצית מהרצאותיו

קהילייה של מורים  ,ללמוד מתוך התבוננות בפרקטיקה

בהצנה של חומר הלימוד על ידי קבוצות של תלמידים )כל

שלהם עצמם ,ושל כולם ביחד,

קבוצה מנתה שלושה תלמידים( ,הוא הקדיש זמן רב לטיוע

המלומדות בהוראה בפרויקט זה אינה עוטקת בקידום

לקבוצות בהכנה החומר ,ההצנות היו טובות והתברר

המצוינות האישית בהוראה ,כפי שעשו המרצים בשתי

שהלמידה הקבוצתית לקראתן שיפרה את הישני

הדונמאות הקודמות ,אלא בנושא רחב יותר שנועד להשיב

התלמידים במבחנים  ,בעקבות הצלחה זו ,הצינ טנדפר את

על השאלה :האם המלומדות בהוראה יכולה לשמש כבטיט

התהליך בפני עמיתיו לתחום

המקצועי, 6

נם המקרה של טנדפר הוא דונמה למלומדות בהוראה  ,הוא
השתמש בשיטת חקר שהתמקדה בלמידת הטטודנטים
וזיהתה מאפייני למידה שאין לזהותם בהליך הערכה

רניל ,

והוא שיתף בממצאיו את הציבור הרלוונטי ,

רבי פריזא ה'ה לו תלמיז אחז שהיה שוכה לו ארבע
מאות פעמים וגומר  ,יום אחז שכה לו ולא

גמר ,

שאלו ר' פריזא  ,במה השתכתה השעה? אמר לו,
אותה שעה  Dחה זעתי  ,אמר לו  ,תו זעתך ואשכה
לך  ,חזר ושכה לו ארבע מאות פעמ'ם אחרות וגמר ,

כמו טנפרד  ,רבים מהמרצים העוטקים במלומדות בהוראה

יצאה בת קול ואמרה לו  :רצוכך ש'פ Dקו לך ארבע

נדרשים לפעילויות נוטפות על מנת להשינ תובנות עמוקות

מאות שכה  ,או שתזכה אתה וזורך לחיי עולם הבא?

יותר על למידת הטטודנטים  ,לשם כך עליהם לפתח כלים

אמר :רצוכי שאזכה אכי וזורי לחיי עולם הבא  ,אמר

או אטטרטניות לאיטוף מידע על למידה; מידע שלא ניתן
להשינ במהלך ההוראה השוטפת או מהערכת התוצרים
הטופיים של הלמידה ,כנון עבודות בכתב או דיון כיתתי,

הקזוש ברוך הוא  :תכו לו וז ווז ,
)מארמ י ת :תלמוד בבל י מסכת עירוב'ן דף כד עמוד ב(

~

עב הגובה  4המסבוב האקדמי המכבבה במינהב

7

למחקר המשותף למרצ 1ם רב 1ם עם תוצאות משותפות?
בפרויקט זה אנו שואל  1ם שאלות כקה  1לה ,עם הקהילה,

ששיתוף פעולה חיוני למלומדות בהוראה בכל שלב משלבי
תהליך מלומדות זו .מורה השואף לחקור את

עבודתו ,

ועבור קהילות שונות .במטגרת הפרויקט ביקשנו

חשוב שיצטרף לצוות או לקבוצת מחקר החוקרת נושאים

מהמשתתפים להעלות את השאלות המטרידות ביותר

אלה.

לומדים? מה בתהליך למידה זה מוביל להשגת הבנה בת-

ב .איכו  Oוגי ידע מייצרת המכומדות

קיימא? בעקבות שאלות אלו גילו מרצים רבים שלא ניתן

בהוראה?

להשיב על השאלות המעניינות ביותר הנוגעות בלמידת

עבודת חקר אישית במטגרת מלומדות בהוראה מקנה ידע

לדעתם בנושא הלמידה של תלמידיהם :כיצד תלמידיהם

הטטודנטים שלהם רק מתוך ניתוח ביצועיהם בעבודות

חשוב על למידה והוראה  .בדרך זו ניתן לגלות היבטים של

ומבחנים ,וכי יש צורך בחקירות מקיפות יותר ,שלא ניתן

למידה שאינם גלויים לעין ושלא ניתן לגלותם בדרכי

לבצען במטגרת ההוראה הרגילה .

הערכה רגילות ולהשיג תובנות על הלמידה  .בד בבד,

בשלב מוקדם של הפרויקט התארגנו מרצים אחדים בעלי

מתפתח גם הידע על שיטות הוראה המקדמות למידה,

עניין משותף לקבוצות ,לשם התבוננות זה בעבודתו של זה

המאפשר ביצוע שינויים בהוראה שיביאו לשיפור הלמידה .

ובעבודת תלמידיהם  .חברי אחת מקבוצות העניין הללו
החלו לבנות במשותף קריטריונים להערכה ,דהיינו

אוצר

-

מילים משותף לתיאור טוגי הלמידה  ,וזיהו דרכי למידה

הוראה ולמידה בקונטקטט מקומי ניתן אחר כך להעברה
וליישום על ידי עמיתים?

חדשות ומועילות בקונטקטט בו התעניינו  .לאחר זמן הם

ממצאי פרויקט "הידע הניתן לצפייה"  ,שדרש שיתוף

החלו לעזור למרצים אחרים שעטקו באותם נושאים ושלא

פעולה בין מרצים  ,מעוררים שאלות על טוגי הידע

השתייכו לפרויקט  ,והם החלו לשאול שאלות מקיפות

שפרויקט כזה מייצר :מה התפקיד של ש  1תוף פעולה באופי

ומשמעותיות יותר ,כמו :מהם הכישורים הבטיטיים

ה  1דע הנלמד ובאופ  1של בנ 11ת ה  1דע? כאמור לעיל,

המנחים את למידת הטטודנטים? מה היחטים בין חשיבה

במטגרת של קהילייה חוקרת ניתן לגלות פדגוגיות

ביקורתית וחשיבה יצירתית בתהליך זה בתחומי התוכן

שעובדות בתוך תחומי התוכן וגם לרוחב תחומי תוכן

השונים ,ומה המטקנות והיישומים של אלה בהוראה? ואיך

במשותף לתחומים שונים .

ניתן ליישם זאת לגבי למידה מתמשכת  -לאורך

8

נשאלת השאלה  :מה מן הדברים שמרצה לומד בעצמו על

החיים? 8

-

דרך העבודה האישית במטגרת מלומדות בהוראה נתפשת

תהליך זה מדגים את העוצמה והפוטנציאל הטמונים

בעיקר כתהליך אישי-התפתחותי של אנשי הטגל  .המרצה

בשילוב עבודה אישית ושיתופית בתחום המלומדות

מתבונן )עושה רפלקציה( על עבודתו ,מזהה נושאים

בהוראה ולמידה .

לחקירה ולניתוח ,ולאחר זיהוי הממצאים הוא חולק אותם

המטגרת הקבוצתית של הפרויקט אפשרה למשתתפים

עם עמיתים  .אם מרצה זה מעוניין להעמיק את ממצאיו,

להרחיב את מגוון השאלות שהם הציגו בנושא הלמידה.

הצעד הבא הוא פורמליזציה של הממצאים ועידון ושיפור

לדוגמה  ,אחת הקבוצות השיתופיות בעלות עניין משותף

של העבודה עצמה .תהליך זה של העמקת העיטוק

חקרה מערכות פדגוגיות שבהן מופעלות טכנולוגיות

במלומדות בהוראה דומה למלומדות ולמחקר המטורתיים.

חדשות המכונות "טיפורים דיגיטליים" .זהו פרויקט

אבל הצעד הבא ,לאחר טיום החקירה האישית ושיתוף

מולטימדיה ,שבמטגרתו על הטטודנטים להדגים ידע

הציבור בממצאים ,הוא הצטרפות לצוות עבודה או לקבוצת

היטטורי ותרבותי באמצעים כתובים ,חזותיים )ווידיאו(

מחקר לשם עבודה משותפת בנושא זה .

ושמיעתיים  .בעבודה זו הטטודנטים יצרו עבודות

מודלים אחדים לעבודות שיתופיות של מלומדות בהוראה

מדהימות ,והמורים חקרו שאלות חדשות בנוגע למהות

כבר פותחו  .לדוגמה ,באוניברטיטת ויטקונטין בלה קרוט,

הלמידה והידע שהטטודנטים רכשו בתהליך זה ,כמו

-

האם הטטודנטים למדו? מה הם למדו? האם ניתן לשפר

עטקו ב"פרויקט חקר השיעור"  .9במטגרת פרויקט זה
קבוצה של מרצים מתכננת ,מלמדת ,מעריכה ומשנה את

את למידתם? איך ניתן להשיב על שאלות אלה בהשוואה

התכנית של אחד השיעורים בקורט שמלמד כל אחד מהם .

לשיטות הלמידה המטורתיות )למשל ,האם הם למדו יותר

הדגש הוא על שיעור יחיד ולא על המורה  .כל הקבוצה

או פחות מאשר היו לומדים בשיטות המטורתיות?(.

משתתפת בחקירת היבטיו החיוביים והשליליים של

במטגרת השיתופיות של הקבוצה  ,נחקרו שאלות אלו בתוך

השיעור  .המשתתפים חולקים יחדיו שאלות משמעותיות,

תחומי תוכן ולרוחב תחומי תוכן.

עדויות  ,כלים וידע .זוהי דוגמה לטוג של ידע שמייצרת

המשתתפים זיהו תהליכי למידה באופן שיטתי ומוכלל

מלומדות בהוראה במטגרת של עבודה שיתופית ,ועדיין

יותר משניתן היה להשיג אילו כל אחד מהם עבד בנפרד.

איננו יודעים את מלוא הפוטנציאל של יצירת ידע בעבודה

כאשר כל מורה חוקר לבד שאלה מטוימת והשאלה נחקרת

שיתופית כזו.

מטוימת יעילה ,ואם ניתן לעשותה יעילה יותר .אלו הן

יי  eומ מכומדות בהוראה וכמידה כצורך

באופן מבודד ,אפשר רק לשאול אם משימה לימודית
שאלות לוקליות

-

מקומיות .בעבודה בפרויקט המתואר

בניית ידע פרקטי

לעיל  ,במטגרת של קהילייה חוקרת ,ניתן היה לגלות

המעבר מעבודה אישית לשיתופית היא ממד אחד של

פדגוגיות שעובדות בתוך תחומי התוכן וגם לרוחב תחומי

בעיית הידע במלומדות בהוראה ולמידה  .בעיה אחרת

תוכן

-

במשותף לתחומים שונים .לפיכך אני

טוען ,

נובעת מאופיה של ההוראה ,שמטבעה היא מאוד תלוית

r.::
r.::

קונטקטט .יש קושי מהותי בהעברה של ידע שמקורו
בפרויקט או במחקר אל עבודת ההוראה; נשאלת השאלה,
אין כ 1תו ל  11צג את המורכבות והעושר שבהוראה/למ  1דה
בתחום מטו  1ם במעבר לתחום

אחר ,

כן ש  11חוד  1ותם לא

תאבד ,ובה בעת ל  1צור כוטחה כוללת

ככיטוחו של

' '1

-

ג .כיצד נבטיח  eפעיכות המבו  OOת עכ
מכומדות בהוראה וכמידה תג  eי  Dאת חזוננו
כ eיפור החינור?

ו-

המבטיחות ביותר לכך הן כאמור שיתופיות ובינתחומיות.

שולמו?

מלומדות בהוראה ולמידה תוכל לשמש כלי לשיפור החינוך

השנה השל  1שית לפרויקט "ה  1דע הנ  1תן לצפייה" ,רצינו

הגבוה רק אם נכיר בה כפעילות אינטלקטואלית ייחודית.

לעזור למשתתפי הפרויקט ב  1צ  1רת תוצר כתוב ,שייצג את

במאה העשרים ואחת אנו עדים לתהליך של שינוי בדרכי

עבודתם במטגרת הפרויקט .לשם כך ארגנו "ימי כתיבה",

יצירת מידע ,בהפצתו ובשיתוף בו .יש במאה זו רצף רב

ובמטגרתם ז  1מנו את המשתתפ  1ם לשלושה ימ  1ם על מנת

יותר בין התהליך והתוצר ,בין עבודת היחיד והקבוצה

לקדם את הגרטאות הכתובות של הפרויקטים שלהם,

השיתופית .שלושה תנאים יבטיחו את השתלבותה

בעיקר באמצעות ביקורת של עמיתים .אלו היו  1ש  1בות

המוצלחת של המלומדות בהוראה ובלמידה בזרמים של

אינטנטיביות ומעניינות ,אולם במהלכן הבחנתי בתופעה

המאה העשרים ואחת :הכרה בקיומן של מגוון דרכים

מאוד מעניינת :המרצים הביאו ע  1מם רעיונות רבי עוצמה

לעטוק בעבודה זו; הכרה בכך שאם ברצוננו להשתמש

שנרכשו באופן לוקלי בעבודתם; הם ה  1ו מטוגלים להציג

במלומדות בהוראה לשיפור ההוראה בחינוך הגבוה ,עלינו

את רעיונות  1הם ולדבר על  1הם בצורה מעניינת מאוד,

ליצור מבנים שיתופיים חדשים ולא לחזור על המודלים של

בהדגשת המורכבות והפרדוקטים .אבל כאשר הם התחילו

הוראה אישית; ולבטוף ,אם ברצוננו להשתמש במלומדות

לכתוב על עבודתם ,איבדו הדברים הרבה מכוחם

בהוראה כדרך לבניית ידע משותף לקהיליות בחינוך

וממשמעותם .אולי זו הייתה רק בעיה של ניטוח הדברים,

הגבוה ,עלינו להשתמש בטכנולוגיות של תקשורת

או של קושי להציג בכתב מחקר ועדות ,אולם באופן

דיגיטלית .רק כך נוכל להכיר את מלוא הפוטנציאל

כלשהו ,עושר התובנות שלהם נעלם שעה שהיה צורך

שבחקירת הלמידה של הטטודנטים כחלק מהפרקטיקה

בניטוח הדברים ובהנמקות פורמליות.

.בr

....

ידע במאה העשרים ואחת .אחדות מבין הדרכים

מתח זה עשוי להתבטא בדרכים שונות .לדוגמה ,במהלך

....
י-

התשובה לשאלה זו צריכה להשתלב בפרדיגמה של בניית

"מקרה של",

...=....r.::

=
r.::

המקצועית של המורים.

אין בכוונתי לטעון כאן טענה כוללת על יכולתו של אדם
לכתוב על עבודתו בדרכים המטורתיות .קיימות דוגמאות
מצוינות רבות לעבודות כאלה בתחום המלומדות בהוראה

3. Boyer, E. (1990). Scholarship reconsidered:

ולמידה .אולם עבורי ,ממצא זה מעיד על שיווי משקל
עדין מאוד בין העושר והמורכבות של הקונטקטט
ההוראתי  jלימודי לבין הצורך לייצגו באופן פומבי-ציבורי.

איך ניתן לבטא את מורכבותו של הקונטקטט? איך ניתן
לבטא את האיכויות האנושיות של תהליך ההוראה-למידה

ועדיין לבטט את הייצוג בממצאים של למידה? שאלות
אלו מובילות לצורך בשימוש במדיה דיגיטלית לייצוג

המלומדות בהוראה ולמידה .בפרויקט "ידע הניתן
לצפייה" התמקדנו במשך זמן מה בפוטטרים דיגיטליים,
שאמצעותם ניתן ליצור ייצוג של עבודת המרצים ,ולהאיר
היבט אחד או קטע מטוים מהקונטקטט של הוראה-למידה
באפיזודת הוראה .יצירת פוטטרים מטוג זה וטוגים אחרים

של פורטפוליו דיגיטליים מאפשרת למרצים לא רק לייצג
את תובנותיהם ,אלא גם לתעד את למידת התלמידים,

להביא דוגמאות מעבודותיהם ולקשר בין עבודות של
מרצים אחדים .כלומר ,צורות דיגיטליות של ייצוג
מתאימות במיוחד לצורכי המלומדות בהוראה ובלמידה
משום שהן מאפשרות ייצוג של ההוראה במלוא
מורכבותה.

אם כראה בהצגה הד  1ג 1טל  1ת של הממצא  1ם מרכ 1ב מהות

1

בעיטוק במלומדות בהוראה ובלמ  1דה ,על  1כו להרח  1ב את
חש  1בתכו אודות המוכח "הצגת ממצא  1ם"  .על  1כו לדמות

Priorities of the professoriate. Carnegie Foundation for
the Advancement ofTeaching.
4. Huber, M. T. & Hutchings, P. The scholarship
o!teaching and learning: Building the pedagogical
commons. (Forthcoming).
5. Bernstein, D. "Bernstein project summary-January

2000". httl2://www.un1.edu/l2eerrev/examI21es/bernstein/
index.html.
httl2://cnd1s.georgetown.edu/l2rojects/ga11erX/l2df/
sandefur 1.l2df
httl2://cnd 1s.geo rgetown .ed u/I2ro jects/l2osters/ san defur/
Visible Knowledge Project. Georgetown University.
httl2://crossroads.georegtown.edu/vkl2/.
Peer Review ofTeaching Project. University of
Nebraska. httl2://www.unl .edu/l2eerrev/index.html.
Lesson Study Project. University ofWisconsin. httl2://
www.uw1ax.edu/sot1/.

6.

7.
8.

9.

Additional relevant references: Bass, R. An inquiry into
student reading in a 19th century American literature
course. http:/crossroads.georgetown.edu/vkp/themes/
poster_showcase_reading.htm.

ז'אכר  1ם חדש  1ם  .על  1כו להצ 1ג את הקשר  1ם ביו התהלין
והתוצר בהוראה בשלב 1ם מעגל  11ם אחד  1ם ,במקום במבכה
הל  1כאר  1של המלומדות המטורת 1ת.

ל)! .הגובה  4המסלול האקדמי המגללה למינהל
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