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בוננומ'כלא'ור:

 1כדרה 1לזכם 1ד 1התלמנדרשושבהןקצרות,פתוחות

את 1ומקרהשיעוריםבמהלךשרכשוהידעאתלהוכיח

ם, 11אותנטם 1במצבות 1בעגות 1המצלשאלותהחומר,

שנבנוובהבנהדע 1בלהשתמשם 1מהטטודנטנדרששבהן

רצההואכלומר, .אה 1הקר 1וחומרההרצאותט 1בטעל

דע 1שום 11הדורשתלכזושלוההערכהטת 1שאתלשנות

קשהזוהערכהטת 1ש .כרון 1זהוכחתבמקוםהבנהוהוכחת

 .ותר 1ת 1משמעותגםאךם, 1הטטודנטעבורותר 1

החדשה,ההערכהטת 1שלהפעלתם 1הראשונם 1בטמטטר

ם 1טמטטרבמשך .כר 1נבאופןם 1הטטודנט 1ונ 1צרדו 1

כוללאחדות,ות 1פדגוגות 1התערבוברנטט"ןטה 1נאחדים

הקורט,באתרם 1ונ 1ודשיעורלת 1תחשלם 1בבחנמוש 1ש

 .אלולשאלותאיכותיתתגובה 1מהרו 1כ 1ם 1שהטטודנט 1כד

ה 11עלהתוצאותהראוטה, 1השלהפעלת 1ש 1השלבטמטטר

ע 1שהשבבאופןמד 1ל 1כחשוברנטט"ןבמבחן,ם 1שג 1בה

ו 1ות 1התנטואתרשםהואו. 1ות 1פ 1בצועמדרצונואת

הקורט.שלו 1בפורטפולם 1טמטטראותםבמהלך

שלת 1נטלקטואל 1האהמטגרתאתכללזהו 1פורטופול

כולל-הקורט 1חומרשלו, 1הפדגוגהמבנההקורט,

 1שג 1העלו 1נתונוהחדשות,שנות 1ההמבחןשאלות

הטטודנטיםשלותשובותלפתרונותדוגמאותם, 1הטטודנט

ם 11בינונם, 1גבוה ;ההישגיםשלהתחוםכלאתצגות 11(המ

 .)ם 1ונמוכ

אתלעשות 1כדנטרנט 1אבאתרו 1הפורטולאתג 1הצהוא

ה 11לצפם 1תנ 1נהם 1ותוצאותט 1שהכנם 11נו 1הש ,ו 1פעולות

ללמודוכלו 1ם 1אחרטגל 1שאנשכךם, 1ת 1לעמם 1ש 1ונג

שאלות,ג 1להצאיך ;בהוראהמלומדותשם 11ולונו 1ט 1מנ

 • 5אלהכלשלמשמעותםומהתוצאות,טות, 1ש

מטתםדה 1ולמבהוראההמלומדותשונהבמהכך,אם

המבחןמבנה 1נו 1בשעטקברנטט"ןת 1ראשטובה?הוראה

שנית, .לשנותושאיןנתוןכמצבולאלפותרהש 1שה 1כבבע

שונות.ות 1פדגוגות 1התערבוחקרשת 1בגבדקהוא

כמתוארהמלא,התהליךאתבכתבעד 1תהואשלישית,

אתלקרואכול 1זהתוכןמתחוםת 1עמכל .ל 1לע

כלעלדעתולתתנטרנט, 1האבאתרשלוו 1הפורטפול

למעשההואשלוו 1הפורטפולמהם.וללמודם 1השלב

תוצאותטות, 1ששאלות,ג 1מצהוא ;ל 1רג 1מדעמטמך

מלומדותשלם 11ט 1הבטם 1ב 1המרכהםאלהופרשנותם.

בהוראה.
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פתרוןתהליכיאתחקר,ובעזרתםשלובאוניברטיטה

בווידיאוצילוםהייתההמחקרשיטתתלמידיו,שלהבעיות

בשעההשיעורים)לשעות(מחוץשלוהקורטתלמידישל

 ,הפתרוןעלרם"בקולו"חושביםבעיותפותריםשהם

מחשבותיהםאתביטאוהםהפתרוןשלשלבבכלכלומר,

תחילההבעיות,אחתכלעלעבדוהטטודנטים ,בדיבור
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כלהפיתרוןשלשנילשלבעברולאהטטודנטיםרוב •

(בנינודהראשוןהשלבבתוצאותבטוחיםהיולאעוד

 ,מנוטים)מתמטיקאיםפועליםשבהלדרך
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 ,בעיהלפתרוןמטוימת

קיצונייםשינוייםהמרצההכניטאלותובנותבעקבות

מהרצאותיומחציתהמירהואהשאר,בין ,הוראתובשיטת

(כלתלמידיםשלקבוצותידיעלהלימודחומרשלבהצנה

לטיוערבזמןהקדישהואתלמידים),שלושהמנתהקבוצה

והתבררטובותהיוההצנותהחומר,בהכנהלקבוצות

הישניאתשיפרהלקראתןהקבוצתיתשהלמידה

אתטנדפרהצינזו,הצלחהבעקבות ,במבחניםהתלמידים

 , 6המקצועילתחוםעמיתיובפניהתהליך

הוא ,בהוראהלמלומדותדונמההואטנדפרשלהמקרהנם

הטטודנטיםבלמידתשהתמקדהחקרבשיטתהשתמש

 ,רנילהערכהבהליךלזהותםשאיןלמידהמאפייניוזיהתה
 ,הרלוונטיהציבוראתבממצאיושיתףוהוא

בהוראהבמלומדותהעוטקיםמהמרציםרבים ,טנפרדכמו

עמוקותתובנותלהשינמנתעלנוטפותלפעילויותנדרשים

כליםלפתחעליהםכךלשם ,הטטודנטיםלמידתעליותר

ניתןשלאמידעלמידה;עלמידעלאיטוףאטטרטניותאו

התוצריםמהערכתאוהשוטפתההוראהבמהלךלהשינ

כיתתי,דיוןאובכתבעבודותכנוןהלמידה,שלהטופיים

דרכיםמצאובהוראהבמלומדותשעטקומהמרציםרבים

הכלים ,לעיןנלוייםשאינםלמידהבתהליכילהתבונן

כךלשםלהשתמשניתןשבהםהעיקרייםוהאטטרטניות

שעשה(כפירםבקולחשיבה ,מעצבתהערכה :הם

טיוםלאחרראיונות ,רפלקטיבייםיומניםכתיבתטנדפר),

 ,בקורטטטודנטיםשלמיקודקבוצותוניהולהקורט

מתחשלבתחושהקרובותלעתיםכרוכהזהמטונפעילות

עשויהלמידהבתהליךלהתבונןהמתחילמורהפנימי,

עלשלוהנחות-יטודאלולהתוודעמפתיעותעובדותלנלות

מורהכלל,להןערהיהלאכהשעדולמידה,הוראה

שאלותולהצינהלמידהשלבמורכבותהלהתבונןשמתחיל

שיעוררועוצמה,רבותשאלותלשאולעשויאודותיה,

בהוראהשינוילהובילשעשויתהליךחדשות,שאלות

לחקירהשיובילושאלותבהצנתהואהאתנר ,ובלמידה

 ,משמעותית
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בהוראההמלומדותשימשההקודמות,הדונמאותבשתי

מכןלאחר ,המרציםשלהאישיתהפרקטיקהשיפורלשם

עלבדנשעמיתים,בפניממצאיהםאתהללוהמרציםהצינו

כדיתוךבהםשהתעוררווהשאלותהאישיתהתנטותם

מטנרתלבנותכיצדהשאלות:עלוכךמתוך ,התהליך

ידעלבנותכיצדבהוראה?המלומדותלבחינתיותררחבה

ניתןהאםמטוים?הוראהבתחוםלמידהעליותרכללי

להקשריםאחדמתחוםבהוראהמלומדותממצאיליישם

אחרים?תוכןולתחומינוטפים

"הידעפרויקטאתמנהלאניאלהשאלותעללהשיבכדי

 ,בהוראההמלומדותבתחוםפרויקטזהו ; 7לצפייה"הניתן
לזהות :מטרותשתיולושנים,חמשלהימשךשנועד

בייחוד-למידהעלהוראהטכנולוניותשלהשפעות

מוריםשליכולתםעלללמודוכן,הרוח,מדעיבמקצועות

 ,עצמםשלהפרקטיקהאודותעלללמוד

חלקלוקחיםקמפוטיםואחדבעשריםמרציםואחדשבעים

ניתןאיךלמידה:עלחשובותשאלותהמצינבפרויקט,

מרציםעבורהלמידהבתחוםמשותףמיליםאוצרלפתח

למידהעלללמודיכוליםאנומהשונים?תוכןמתחומי

ללמודהמוריםיכוליםמהטכנולוניה?באמצעות

אוקבוצה,יכולהומהעצמם?שלבפרקטיקהמהתבוננות

בפרקטיקההתבוננותמתוךללמוד ,מוריםשלקהילייה

ביחד,כולםושלעצמם,שלהם

בקידוםעוטקתאינהזהבפרויקטבהוראההמלומדות

בשתיהמרציםשעשוכפיבהוראה,האישיתהמצוינות

להשיבשנועדיותררחבבנושאאלאהקודמות,הדונמאות

כבטיטלשמשיכולהבהוראההמלומדותהאםהשאלה:על

ארבעלושוכהשהיהאחזתלמיזלוה'הפריזארבי

 ,גמרולאלושכהאחזיום ,וגומרפעמיםמאות
לו,אמרהשעה?השתכתהבמה ,פריזא 'רשאלו

ואשכהזעתךתו ,לואמר,זעתיחה Dשעהאותה

 ,וגמראחרותפעמ'םמאותארבעלוושכהחזר,לך

ארבעלךקו Dש'פרצוכך :לוואמרהקולבתיצאה

הבא?עולםלחייוזורךאתהשתזכהאו ,שכהמאות

אמר ,הבאעולםלחייוזוריאכישאזכהרצוכיאמר:

 ,ווזוזלותכו :הואברוךהקזוש

 ~ב)עמודכדדףעירוב'ןמסכתיבבלתלמוד :תי(מארמ
במינהבהמכבבההאקדמיהמסבוב 4הגובהעב

r: r: .... ... 
= r: .... 
וב.
יייי
 :r = ....וי-
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משותפות?תוצאותעםם 1רבם 1למרצהמשותףלמחקר

הקהילה,עםלה, 1כקהשאלותם 1שואלאנוזהבפרויקט

ביקשנוהפרויקטבמטגרתשונות.קהילותועבור

ביותרהמטרידותהשאלותאתלהעלותמהמשתתפים

תלמידיהםכיצדתלמידיהם:שלהלמידהבנושאלדעתם

בת-הבנהלהשגתמובילזהלמידהבתהליךמהלומדים?

ניתןשלארביםמרציםגילואלושאלותבעקבותקיימא?

בלמידתהנוגעותביותרהמעניינותהשאלותעללהשיב

בעבודותביצועיהםניתוחמתוךרקשלהםהטטודנטים

ניתןשלאיותר,מקיפותבחקירותצורךישוכיומבחנים,

 .הרגילהההוראהבמטגרתלבצען

בעליאחדיםמרציםהתארגנוהפרויקטשלמוקדםבשלב

זהשלבעבודתוזההתבוננותלשםלקבוצות,משותףעניין

הללוהענייןמקבוצותאחתחברי .תלמידיהםובעבודת

אוצר-דהיינולהערכה,קריטריוניםבמשותףלבנותהחלו

למידהדרכיוזיהו ,הלמידהטוגילתיאורמשותףמילים

הםזמןלאחר .התעניינובובקונטקטטומועילותחדשות

ושלאנושאיםבאותםשעטקואחריםלמרציםלעזורהחלו

מקיפותשאלותלשאולהחלווהם ,לפרויקטהשתייכו

הבטיטייםהכישוריםמהםכמו:יותר,ומשמעותיות

חשיבהביןהיחטיםמההטטודנטים?למידתאתהמנחים

התוכןבתחומיזהבתהליךיצירתיתוחשיבהביקורתית

ואיךבהוראה?אלהשלוהיישומיםהמטקנותומההשונים,

 8החיים?לאורך-מתמשכתלמידהלגביזאתליישםניתן

הטמוניםוהפוטנציאלהעוצמהאתמדגיםזהתהליך

המלומדותבתחוםושיתופיתאישיתעבודהבשילוב

 .ולמידהבהוראה

למשתתפיםאפשרההפרויקטשלהקבוצתיתהמטגרת

הלמידה.בנושאהציגושהםהשאלותמגווןאתלהרחיב

משותףענייןבעלותהשיתופיותהקבוצותאחת ,לדוגמה

טכנולוגיותמופעלותשבהןפדגוגיותמערכותחקרה

פרויקטזהודיגיטליים"."טיפוריםהמכונותחדשות

ידעלהדגיםהטטודנטיםעלשבמטגרתומולטימדיה,

(ווידיאו)חזותייםכתובים,באמצעיםותרבותיהיטטורי

עבודותיצרוהטטודנטיםזובעבודה .ושמיעתיים

למהותבנוגעחדשותשאלותחקרווהמוריםמדהימות,

-כמוזה,בתהליךרכשושהטטודנטיםוהידעהלמידה
לשפרניתןהאםלמדו?הםמהלמדו?הטטודנטיםהאם

בהשוואהאלהשאלותעללהשיבניתןאיךלמידתם?את

יותרלמדוהםהאם(למשל,המטורתיותהלמידהלשיטות

המטורתיות?).בשיטותלומדיםהיומאשרפחותאו

בתוךאלושאלותנחקרו ,הקבוצהשלהשיתופיותבמטגרת

תוכן.תחומיולרוחבתוכןתחומי

ומוכללשיטתיבאופןלמידהתהליכיזיהוהמשתתפים

בנפרד.עבדמהםאחדכלאילולהשיגהיהמשניתןיותר

נחקרתוהשאלהמטוימתשאלהלבדחוקרמורהכלכאשר

לימודיתמשימהאםלשאולרק,אפשרמבודדבאופן

הןאלויותר.יעילהלעשותהניתןואםיעילה,מטוימת

המתוארבפרויקטבעבודהמקומיות.-לוקליותשאלות

לגלותהיהניתןחוקרת,קהילייהשלבמטגרת ,לעיל

תחומילרוחבוגםהתוכןתחומיבתוךשעובדותפדגוגיות

 ,טועןאנילפיכךשונים.לתחומיםבמשותף-תוכן

משלבישלבבכלבהוראהלמלומדותחיוניפעולהששיתוף

 ,עבודתואתלחקורהשואף.מורהזומלומדותתהליך

נושאיםהחוקרתמחקרלקבוצתאולצוותשיצטרףחשוב

אלה.

המכומדותמייצרתידעוגי Oאיכוב.
בהוראה?

ידעמקנהבהוראהמלומדותבמטגרתאישיתחקרעבודת

שלהיבטיםלגלותניתןזובדרך .והוראהלמידהעלחשוב

בדרכילגלותםניתןושלאלעיןגלוייםשאינםלמידה

בבד,בד .הלמידהעלתובנותולהשיגרגילותהערכה

למידה,המקדמותהוראהשיטותעלהידעגםמתפתח

 .הלמידהלשיפורשיביאובהוראהשינוייםביצועהמאפשר

עלבעצמולומדשמרצההדבריםמןמה :השאלהנשאלת

להעברהכךאחרניתןמקומיבקונטקטטולמידההוראה

עמיתים?ידיעלוליישום

שיתוףשדרש ,לצפייה"הניתן"הידעפרויקטממצאי

הידעטוגיעלשאלותמעוררים ,מרציםביןפעולה

באופיפעולהתוף 1ששלהתפקידמהמייצר:כזהשפרויקט

לעיל,כאמורדע? 1הת 11בנשל 1ובאופהנלמדדע 1ה

פדגוגיותלגלותניתןחוקרתקהילייהשלבמטגרת

-תוכןתחומילרוחבוגםהתוכןתחומיבתוךשעובדות
 .שוניםלתחומיםבמשותף

נתפשתבהוראהמלומדותבמטגרתהאישיתהעבודהדרך

המרצה .הטגלאנשישלאישי-התפתחותיכתהליךבעיקר

נושאים,מזההעבודתועלרפלקציה)(עושהמתבונן

אותםחולקהואהממצאיםזיהוי,ולאחרולניתוחלחקירה

ממצאיו,אתלהעמיקמעונייןזהמרצהאם .עמיתיםעם

ושיפורועידוןהממצאיםשלפורמליזציההואהבאהצעד

העיטוקהעמקתשלזהתהליךעצמה.העבודהשל

המטורתיים.ולמחקרלמלומדותדומהבהוראהבמלומדות

ושיתוףהאישיתהחקירהטיוםלאחרהבא,הצעדאבל

לקבוצתאועבודהלצוותהצטרפותהואבממצאים,הציבור

 .זהבנושאמשותפתעבודהלשםמחקר

בהוראהמלומדותשלשיתופיותלעבודותאחדיםמודלים

קרוט,בלהויטקונטיןבאוניברטיטתלדוגמה, .פותחוכבר

זהפרויקטבמטגרת . 9השיעור"חקרב"פרויקטעטקו
אתומשנהמעריכהמלמדת,מתכננת,מרציםשלקבוצה

 .מהםאחדכלשמלמדבקורטהשיעוריםאחדשלהתכנית

הקבוצהכל .המורהעלולאיחידשיעורעלהואהדגש

שלוהשלילייםהחיובייםהיבטיובחקירתמשתתפת

משמעותיות,שאלותיחדיוחולקיםהמשתתפים .השיעור

שמייצרתידעשללטוגדוגמהזוהיוידע.כלים ,עדויות

ועדייןשיתופית,עבודהשלבמטגרתבהוראהמלומדות

בעבודהידעיצירתשלהפוטנציאלמלואאתיודעיםאיננו

כזו.שיתופית

כצורךוכמידהבהוראהמכומדותומ eיי
פרקטיידעבניית

שלאחדממדהיאלשיתופיתאישיתמעבודההמעבר

אחרתבעיה .ולמידהבהוראהבמלומדותהידעבעיית

תלויתמאודהיאשמטבעהההוראה,שלמאופיהנובעת



שמקורוידעשלבהעברהמהותיקושיישקונטקטט.

השאלה,נשאלתההוראה;עבודתאלבמחקראובפרויקט

דה 1שבהוראה/למוהעושרהמורכבותאתצג 11לתו 1כאין

לאותם 1חוד 11שכן ,אחרלתחוםבמעברם 1מטובתחום

של","מקרה-כוללתכוטחהצור 1לבעת,ובהתאבד

שולמו? ' 1'שלככיטוחו

במהלךלדוגמה,שונות.בדרכיםלהתבטאעשויזהמתח

רצינולצפייה",תן 1הנדע 1"הלפרויקטשית 1השלהשנה

אתשייצגכתוב,תוצררת 1צ 1בהפרויקטלמשתתפילעזור

כתיבה","ימיארגנוכךלשםהפרויקט.במטגרתעבודתם

מנתעלם 1ימלשלושהם 1המשתתפאתמנו 1זובמטגרתם

שלהם,הפרויקטיםשלהכתובותהגרטאותאתלקדם

בות 1ש 1היואלועמיתים.שלביקורתבאמצעותבעיקר

בתופעההבחנתיבמהלכןאולםומעניינות,אינטנטיביות

עוצמהרבירעיונותמם 1עהביאוהמרציםמעניינת:מאוד

להציגמטוגליםו 1ההםבעבודתם;לוקליבאופןשנרכשו

מאוד,מעניינתבצורההם 1עלולדברהם 1רעיונותאת

התחילוהםכאשראבלוהפרדוקטים.המורכבותבהדגשת

מכוחםהרבההדבריםאיבדועבודתם,עללכתוב

הדברים,ניטוחשלבעיהרקהייתהזואוליוממשמעותם.

באופןאולםועדות,מחקרבכתבלהציגקושישלאו

צורךשהיהשעהנעלםשלהםהתובנותעושרכלשהו,

פורמליות.ובהנמקותהדבריםבניטוח

אדםשליכולתועלכוללתטענהכאןלטעוןבכוונתיאין

דוגמאותקיימותהמטורתיות.בדרכיםעבודתועללכתוב

בהוראההמלומדותבתחוםכאלהלעבודותרבותמצוינות

משקלשיוויעלמעידזה,ממצאעבוריאולםולמידה.

הקונטקטטשלוהמורכבותהעושרביןמאודעדין

פומבי-ציבורי.באופןלייצגוהצורךלביןלימודי jההוראתי

ניתןאיךהקונטקטט?שלמורכבותואתלבטאניתןאיך

ההוראה-למידהתהליךשלהאנושיותהאיכויותאתלבטא

שאלותלמידה?שלבממצאיםהייצוגאתלבטטועדיין

לייצוגדיגיטליתבמדיהבשימושלצורךמובילותאלו

הניתן"ידעבפרויקטולמידה.בהוראההמלומדות

דיגיטליים,בפוטטריםמהזמןבמשךהתמקדנולצפייה"

ולהאירהמרצים,עבודתשלייצוגליצורניתןשאמצעותם

הוראה-למידהשלמהקונטקטטמטויםקטעאואחדהיבט

אחריםוטוגיםזהמטוגפוטטריםיצירתהוראה.באפיזודת

לייצגרקלאלמרציםמאפשרתדיגיטלייםפורטפוליושל

התלמידים,למידתאתלתעדגםאלאתובנותיהם,את

שלעבודותביןולקשרמעבודותיהםדוגמאותלהביא

ייצוגשלדיגיטליות,צורותכלומראחדים.מרצים

ובלמידהבהוראההמלומדותלצורכיבמיוחדמתאימות

במלואההוראהשלייצוגמאפשרותשהןמשום

מורכבותה.

 1מהותב 1מרכם 1הממצאשלת 1טל 1ג 1הדבהצגהכראהאם

אתב 1להרחכו 1עלדה, 1ובלמבהוראהבמלומדותבעיטוק

לדמותכו 1על .ם" 1ממצא"הצגתהמוכחאודותבתכו 1חש

התהליןביום 1הקשראתג 1להצכו 1על .ם 1חדשם 1ז'אכר

במבכהבמקוםם, 1אחדם 11מעגלם 1בשלבבהוראהוהתוצר

ת. 1המטורתהמלומדותשל 1כאר 1הל

עכת OOהמבופעיכות eנבטיחכיצדג.
חזוננואת Dי eתגוכמידהבהוראהמכומדות

החינור?יפור eכ
בנייתשלבפרדיגמהלהשתלבצריכהזולשאלההתשובה

הדרכיםמביןאחדותואחת.העשריםבמאהידע

ובינתחומיות.שיתופיותכאמורהןלכךביותרהמבטיחות

החינוךלשיפורכלילשמשתוכלולמידהבהוראהמלומדות

ייחודית.אינטלקטואליתכפעילותבהנכיראםרקהגבוה

בדרכישינוישללתהליךעדיםאנוואחתהעשריםבמאה

רברצףזובמאהישבו.ובשיתוףבהפצתומידע,יצירת

והקבוצההיחידעבודתביןוהתוצר,התהליךביןיותר

השתלבותהאתיבטיחותנאיםשלושההשיתופית.

שלבזרמיםובלמידהבהוראההמלומדותשלהמוצלחת

דרכיםמגווןשלבקיומןהכרהואחת:העשריםהמאה

להשתמשברצוננושאםבכךהכרהזו;בעבודהלעטוק

עלינוהגבוה,בחינוךההוראהלשיפורבהוראהבמלומדות

שלהמודליםעללחזורולאחדשיםשיתופייםמבניםליצור

במלומדותלהשתמשברצוננואםולבטוף,אישית;הוראה

בחינוךלקהיליותמשותףידעלבנייתכדרךבהוראה

תקשורתשלבטכנולוגיותלהשתמשעלינוהגבוה,

הפוטנציאלמלואאתלהכירנוכלכךרקדיגיטלית.

מהפרקטיקהכחלקהטטודנטיםשלהלמידהשבחקירת

המורים.שלהמקצועית
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