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תקציר
בסקירה זו נדונות ההצדקות התאורטיות הנוגעות לקיומו של פיתוח מקצועי של מורים בסביבת בית הספר
ובאמצעות מורים מובילים .הסקירה פותחת בתיאור ביקורות המושמעות בספרות כנגד פיתוח מקצועי
"מסורתי" של מורים ודיון בהן .ביקורות אלה נסבות על חוסר שביעות הרצון של מורים מהשיטה המסורתית
של פיתוח מקצועי ,על חוסר האפקטיביות של שיטה זו בניסיונה לחולל שינוי חיובי בפרקטיקות ההוראה
ולתרום לשיפור הישגי התלמידים ,על היעדר השליטה והפעלנות ( )agencyשל מורים בכל הקשור אליה ועל
אי-התאמתה למקצוע ההוראה .בחלק השני של הסקירה מוצגים הטיעונים המצביעים על האופן שבו פיתוח
מקצועי של מורים באמצעות מורים מובילים נותן מענה לביקורות אלה ועל יתרונותיה של שיטה זו ,כדלקמן:
מודל הפיתוח המקצועי בהובלת המורים מתאים יותר לאופן שבו מבוגרים לומדים; הוא מעודד שליטה ופעלנות
( )agencyשל מורים בתהליך הלמידה שלהם עצמם; הוא מוביל ללמידה מקצועית יותר ומותאמת יותר למקצוע
ההוראה; הוא מאפשר שיתוף פעולה רב יותר בין מורים במסגרת תהליך הלמידה; הוא משקף הקצאה יעילה
יותר של משאבים לנושא הפיתוח המקצועי של מורים .החלק השלישי של הסקירה עניינו האתגרים העומדים
לפתחה של מתודה זו של פיתוח מקצועי ,ובמיוחד המחלוקות הקיימות בספרות ,בין השאר ,בנושאים הבאים:
אופני פעולתה של המתודה ,העשויים להכתיב את יעילותה; יכולתם של מורים מובילים לפעול במסגרת
האילוצים התשתיתיים ,התרבותיים והניהוליים שבמסגרתם הם משולבים; מידת שיתוף הפעולה שהם יזכו
לקבל מקרב המורים המתכשרים ועוד .בתוך כך נטען כי אף שקיימת הסכמה בנוגע ליתרונותיה של שיטת
הפיתוח המקצועי באמצעות מורים מובילים לעומת השיטה המסורתית ,טרם התגבשה תמימות דעים בדבר
יכולתה של שיטה זו להביא ללמידה משמעותית ,אפקטיבית ומתבקשת של מורים .ראוי אפוא לעיין במגבלות
האפשריות שלה ולפתח שיטות הערכה תקפות ,שיבחנו אם יש בה כדי לעודד למידה של מורים ,להגביר את
איכות ההוראה ,לתרום לתהליך הלמידה של תלמידים ולהביא לשיפור הישגיהם.

מילות מפתח:
מורים מובילים; פיתוח מקצועי; קהילות לומדות; אפקטיביות של פיתוח מקצועי; למידת עמיתים; מקצוע
ההוראה; מקצוענות בהוראה
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רקע
פיתוח מקצועי של מורים הוא מושג המשקף את הפעילויות המאפשרות למורים ,באופן שיטתי ולאורך זמן,
לרכוש וליישם ידע ,הבנה ,מיומנויות וכשירויות ,על מנת להגשים מטרות אישיות וארגוניות וכדי להקל את
תהליך הלמידה של תלמידים 1.הוא מתחיל בשלב ההכשרה של המועמדים להוראה ,עובר דרך ההשתלמויות
המעשיות שמורים מבצעים במהלך הלימודים ,ושבמסגרתן הם בוחנים את יישום הידע הנלמד על פרקטיקות
ההוראה והתרבות הבית-ספרית ,ונמשך בתהליך למידה ארוך ומגוון ,החל מסיום הלימודים ,קבלת רישיון
ההוראה ,סיום ההתמחות (במדינות מסוימות) והשירות בפועל של מורים ,המשובצים לעבודה במערכת
החינוך 2.באמצעות תהליך הלמידה שופטים המורים את מחויבותם כסוכני שינוי למטרות המוסריות שבהוראה,
מחדשים ומרחיבים אותה ,ובעזרתו הם רוכשים ומפתחים באופן ביקורתי ידע ,מיומנויות ,תכנון ופרקטיקה
לעבודה עם ילדים ,נוער ועמיתים בכל שלב בקריירת ההוראה שלהם 3.גורמים רבים משפיעים על תהליך
הלמידה של תלמידים ,אך אין ספק שהדברים שמורים יודעים ומסוגלים לעשות הם בעלי השפעה רבה על
תהליך הלמידה .מורים עובדים במישרין עם תלמידים .הם מתרגמים ומעבדים עבורם את תכניות הלימוד,
מגבשים את יעדי הלימוד ,מיישמים את הרעיונות התאורטיים לפרקטיקות ההוראה שלהם ומעצבים את
סביבת הלימוד של התלמידים .מכאן שלידע של המורים ,למיומנויותיהם ולנטיותיהם האישיות יש חשיבות
מכרעת וישירה בהצלחת תהליך הלמידה .במובן הזה ,פיתוח מקצועי של מורים מייצג השקעה אדירה בהון
האנושי ,המכוונת לכך שהלמידה בבתי הספר נעשית בצורה איכותית ,עדכנית ומועילה.

4

פיתוח מקצועי של מורים המיועד לשיפור איכותו של המורה נועד לממש את ציפיות החברה ביחס למקצוע
ההוראה ולהתמודד עם הצרכים המשתנים של התלמידים .השתתפותם של מורים בתהליך מתמשך של פיתוח
מקצועי נגזרת מהגורמים הבאים :האינטרס שיש למורים בלמידה לכל החיים; מחויבות מוסרית להתפתח;
צורך מורגש לטפח כשירות מקצועית ולהתעדכן בהתפתחויות האחרונות בשדה העבודה; צורך לעמוד
בדרישות חובה ממשלתיות; רצון להתקדם במקצוע ובקריירת ההוראה.
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האינטראקציות בין המורה לתלמיד ,האופן שבו הוראה מתרחשת והפרקטיקות משתנים בהתאם להמשגות
התיאוריות ,לאופני פעולה אינטואיטיביים ולתפיסות שנוצרות ביחס ל"אחר" 6.הצלחתם של מורים חדשים
ומורים בשנים הראשונות לעבודתם תלויה לא רק בידע שהביאו עמם מלימודי ההוראה ,אלא גם ,ואולי אף

1

Owen, S. (2005). The power of collegiality in school-based professional development. Australian Journal of
Teacher Education, 30(1), 1-12, p. 1
2
מכאן גם שהספרות מבחינה בין פיתוח מקצועי לפיתוח מקצועי מתמשך (.)continued professional development
בסקירה זו ייעשה שימוש בביטוי "פיתוח מקצועי" ,אף שעיקר הכוונה היא להתייחס למורים הנמצאים בשירות ההוראה
ובעלי רישיון הוראה.
3
Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. Oxon: Routledge. p. 4
4
Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development: Best
evidence synthesis iteration. Wellington, NZ: Ministry of Education p. vii. Available at:
 .http://www.oecd.org/edu/school/48727127.pdfלמטרות השונות שבבסיס פיתוח מקצועי של מורים ראו Mitchell,
R. (2013). What is professional development, how does it occur in individuals, and how may it be used by
educational leaders and managers for the purpose of school improvement? Professional Development in
Education, 39(3), 387-400
5
Lee, I. (2011). Teachers as presenters at continuing professional development seminars in the English-as-aforeign-language context: 'I find it more convincing'. Australian Journal of Teacher Education, 36(2), 30-42, p.
30
6
Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, MA: Harvard University Press. p. 47

7

בעיקר ,בסיגנלים שהם מקבלים מעמיתיהם למקצוע בנוגע למגוון רחב של נושאים :כיצד יש לקיים
אינטראקציות עם התלמידים? אילו גישות הוראה הם מטפחים או מעכבים? אילו נושאים הם רואים כראויים או
כבלתי ראויים לדיון במפגשים השונים? עם מי הם מתייעצים בעת הצורך ומהם מקורות העזרה שלהם? כיצד
הם מנצלים את זמן ההוראה? האם הם ממליצים על ביצוע תפקידי מנהיגות והובלה מחוץ לשעות ההוראה
בכיתה? ועוד 7.סיגנלים חשובים אלה פותחים בפני מורים מתחילים צוהר לתרבות בית הספר ולמקצוע
ההוראה.

8

לא בהכרח מה שידוע כאפקטיבי לתהליך הלמידה של מורים הוא המתקיים בפועל .למשל ,ידוע כי האזנה
למרצה מעורר השראה או השתתפות בסדנאות משנה לעתים רחוקות את פרקטיקות ההוראה באופן שתהיה
להן השפעה על הישגי התלמידים ,אף שבארצות הברית סוג זה של פיתוח מקצועי של מורים הוא הנפוץ
ביותר 9.שני דפוסים קיצוניים מצטיירים כמועילים ,אך ביחס אליהם יש תמיכה מועטת בספרות .על פי דפוס
אחד ,יש לראות במורים אנשי מקצוע המאסדרים את הפרופסיה של עצמם ( ,)self-regulatingוככל שיקבלו
משאבים וזמן רבים יותר ,כך תגדל יכולתם לעצב לעצמם את חוויות הלמידה שלהם ולפתח מציאות אפקטיבית
יותר עבור התלמידים דרך המומחיות הקולקטיבית שלהם.

10

על פי הדפוס האחר ,תכנית הפיתוח המקצועי של

מורים צריכה להיגזר מחוץ לסביבת בית הספר ,למשל באמצעות מומחים חיצוניים וכיו"ב .עם זאת ,מחקר
מראה כי ציפיות המורים בנוגע לתהליך הפיתוח המקצועי שלהם הן כדלהלן :התהליך יהיה רלוונטי ומותאם
אישית ,אינטראקטיבי (כך שיאפשר השתתפות פעילה של מורים בתהליך) ,הוא יועבר על ידי גורם מקצועי
שניחן ביכולת להבין את הניסיון של המורה המתלמד ,הוא יתמשך לאורך זמן ויתייחס למורים כאל אנשי
מקצוע ולא כאל ילדים.

11

איור  0ממחיש את ההבדלים ה"גסים" שבין שתי גישות קוטביות לפיתוח מקצועי של

מורים.

7

Kardos, M.K., Johnson, S.M., Peske, H.G., Kauffman, D., & Liu, E. (2001). Counting on colleagues: New teachers
encounter the professional cultures of their schools. Educational Administration Quarterly, 37(2), 250-290, p.
251
8
Kardos, et al., 2001, pp. 254-256
9
 .Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2007, p. xxvממחקר עדכני שנערך בארצות הברית עולה שיותר מ21%-
מהמורים במחקר השתתפו בסדנה בשנה האחרונה.
10
Lipman, P. (1997). Reconstructing in context: A case study of teacher participation and the dynamics of
ideology, race and power. American Educational Research Journal, 34(1), 3-37
11
Bill & Melinda Gates Foundation. (2014). Teachers knows best: Teachers' views on professional
development, p. 4. Available at: https://s3.amazonaws.com/edtech-production/reports/Gates]PDMarketResearch-Dec5.pdf [Gates, 2014
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• פנים-בית-ספרי
• פיתוח מקצועי עצמי; חוללות עצמית
• אישי (מנטורינג)
בקרה ואסדרה • פיתוח הוראה; עבודה על ייצוגי הוראה/ניסיון
עצמית
• יש יישום של הנלמד/המפותח בכיתות
• דורש מתן משאבים וזמן

• חוץ-בית-ספרי
• הובלה באמצעות מומחים חיצוניים; חוללות מוכתבת
• אינטראקטיבי
התמחות מחוץ • קבוצתי
לבית הספר • ניתוח הוראה; עבודה על תאוריה ומחקר חיצוני
• אין בהכרח יישום של הנלמד/המפותח בכיתות

איור  1תפיסות שונות ללמידת מורים

ככלל ,למידה משמעותית של מורים היא תהליך אטי ולא ודאי.

12

יעילותה תלויה במורה הלומד וגם ברכיבים

מסוימים בידע ובפרקטיקה של מורים ,שהם קלים יותר לשינוי לעומת רכיבים אחרים .הערכת שווי השוק של
פיתוח מקצועי של מורים בארצות הברית ,הכוללת תשלום עבור סגל מנחה ,מורים מחליפים ,נסיעות והוצאות
נוספות ,מגיעה לפי כמה הערכות ל$06,111–$2,111-
במקום אחד ב( 6.5-ברמה הפדרלית),
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2

16

13

או  $02,111למורה לשנה,

או  02ביליון דולר.

ההוצאות הציבוריות של תחבורה ,מזון וביטחון יחד.
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ובסך הכול נאמדת

באחת המדינות שנחקרו ,סכום זה עולה על

ההערכות מצביעות על השקעה גדולה מאוד גם במשך

הזמן המושקע כיום בפיתוח מקצועי של מורים .כך ,הזמן הממוצע המושקע בפיתוח מקצועי של מורים עומד
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1

על כ 01-ימי עבודה בשנה ,שהם כ 01%-ממכסת הימים השנתית .מכך עולה שלאחר כעשר שנות עבודה
בכיתה ינצל מורה בארצות הברית שנה מלאה בהתפתחות מקצועית.
בשנים האחרונות התפתחה בספרות

20

19

ובפרקטיקה התובנה שלפיה הואיל ולמורים יש ידע רב המבוסס על

ניסיון עבודתם ,חשוב שידע זה ישמש את כלל המורים ויתרום לפיתוחם המקצועי .לצורך זה יש לאפשר
למורים תנאים המעודדים דיונים פדגוגיים ומקצועיים שונים .כדרך לקדם את המורים בתחום ההוראה
לפתח מורים מובילים (,)Master Teachers

22

21

מוצע

שישמשו מנהיגים של מצוינות בהוראה ובחינוך; תפקידם יהיה,

בין היתר ,פיתוח יכולתם המקצועית של מורים עמיתים באמצעות תהליכי למידה וצמיחה.

23

מורים מובילים

צריכים להיות אמנים דיסציפלינריים ,אמנים פדגוגיים ,בעלי זהות חינוכית חברתית ובעלי כישורי הנהגה
והובלה.

24

המורים המובילים הם לומדים תמידיים,

25

היוצרים קשרים בעלי משמעות בתוך בית הספר

וממקסמים הזדמנויות לפיתוח מקצועי של מורים .הם אחראים להוביל לשותפות של כלל המורים בתהליך
השיפור בבית הספר ולקבלת "בעלות" של מורים על התהליך .הם משמשים מקור למומחיות בהוראה ובידע
דיסציפלינרי ,וביכולתם לפתח יחסים אישיים קרובים עם מורים ודרכם לאפשר ולבצע תהליכי למידה
משמעותית 26.המורים המקצועיים והמצטיינים האלה מתאפיינים ביכולת לארגן את הידע שלהם ולהשתמש בו,
ליצור אקלים אופטימלי ללמידה באמצעות אינטראקציות בכיתה ,להצטיין בניטורן של בעיות תלמידים ,להבין
את מידת התקדמותם של התלמידים בלימודים ובמתן משוב רלוונטי ושימושי ,להיות בעלי תשוקה להוראה
וללמידה ולאתגר את תלמידיהם במשימות ובתחושת אחריות לתהליך הלמידה.

27

19

TNTP, 2015, p. 2
20
Lieberman, A. & Friedrich, L.D. (2010). How teachers become leaders: Learning from practice and research.
NY: Teachers College Press; Shulman, L. (2004). The wisdom of practice: Essays on teaching, learning and
learning to teach. San Francisco, CV: Jossey-Bass.
21
לקידום בקריירה ההוראה בכלל ראו פז ,ד' וסלנט ,ע' ( .)6106מודלים לפיתוח קריירה בהוראה – סקירת מידע .תל
אביב :הוצאת מכון מופ"ת.
22
יצוין כי הספרות משתמשת גם במונח " ,"teacher leadersבאופן נפוץ פחות ב "instructional leaders"-ולעתים גם
במונח " "coachersכדי לתאר תפקיד זהYost, D., Vogel, R., & Rosenberg, M. (2009). Transitioning from teacher to .
instructional leader. Middle School Journal, 40(3), 20-27; Margolis, J. (2012). Hybrid teacher leaders and the
new professional development ecology. Professional Development in Education, 38(2), 291-315, p. 292
לאחרונה הושמעה בספרות ביקורת על המונח "מורה מוביל" ,שמקורה במחקר אמפירי המראה שהמורים המובילים
אינם תופסים את עצמם כמנהיגים/מובילים ,ובטענה שמונח זה עלול לפעול כנגד מטרות המוסד עצמו ,במיוחד פיתוח
אחריות משותפת ללמידה של כלל הפועלים בבית הספרFairman, J.C. & Mackenzie, S.V. (2015). How teacher .
leaders influence others and understand their leadership. International Journal of Leadership in Education,
 .18(1), 61-87ההסברים המרכזיים לרתיעה משימוש במונח "מורה מוביל" קשורים לאתוס של "שוויונאיות"
( ,)egalitarianismשחלחל למקצוע ההוראה ושמקשה ליצור "מעמדות" בקרב המורים ,וכן לחוסר ביטחון עצמי של מורים
אלה באשר לידע המנהיגותי שלהם ולמיומנויותיהם ,הקשור למחסור בהזדמנויות פורמליות להתפתח כמורה מוביל.
Fairman & Mackenzie, 2016
23
מיכאלי ,נ' וסומר ,א' (עורכים)( .תשע"ד) .דו"ח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ' מרים בן פרץ ופרופ' לי שולמן:
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך .ירושלים :האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .מאוחזר מתוך:
http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/leading_theachers-he.pdf
24
מיכאלי וסומר ,תשע"ד ,עמ' .01–1
25
Lieberman, A. & Miller, L. (2008). Teachers in professional communities: Improving teaching and learning. NY:
Teachers College Press
26
Muijs, D. & Harris, A. (2003). Teacher leadership – improvement through empowerment? An overview of the
literature. Educational Management & Administration, 31(4), 437-448
27
Hattie, J. (2003). Teachers make a difference: What is the research evidence? Available at:
http://start.sd34.bc.ca/innovation/wp-content/uploads/2014/01/Hattie_TeachersMakeADifference.pdf

01

בתוך כך ,מוצע שהמורים המובילים יפעלו בשלושה ייעודים שונים או בשילוב ביניהם ,שהמשותף לכולם הוא
פיתוח מקצועי בקהילת המורים ,שיתבסס על פרקטיקת ההוראה והבניית ידע פדגוגי למערכת:

28

 )0מורה-מוביל-מנחה  -יוצר ומנחה מסגרות סדירות ללמידת עמיתים ,לרבות חניכה אישית לפי הצורך
וריכוז יוזמות חינוכיות ופדגוגיות;
 )6מורה-מוביל-מפתח  -מפתח ידע וכלים פדגוגיים או שותף בצוותי מחקר ופיתוח ובמחקרים המכוונים
עשייה;
 )3מורה-מוביל-אמן  -מדגים הוראה מופתית ומעוררת השראה ומדגים קשר חינוכי משמעותי עם
התלמידים.
מורים אלה יפעלו בשלוש מתכונות או בשילוב ביניהן:

29

 )0מתכונת יזמית-אישית – פיתוח חומרי לימוד ,כלים פדגוגיים ומערכי מחקר פעולה עבור מורים שיציעו
תכניות לפעילות בתחומים של הנחיית קהילת מורים לומדת;
 )6מתכונת דיסציפלינרית – הקמת קהילות מורים ארציות או אזוריות שישמשו מרחב לפיתוח מקצועי,
יפתחו חומרים וכלים פדגוגיים ,ידגימו הוראה מצוינת וישתלבו בצוותי מחקר ופיתוח בתחום דעת
 )3מתכונת בית-ספרית – הנחיה וחניכה של קהילות שיח פדגוגי בבית הספר ,פיתוח תכניות אורגניות
עבור בית הספר ומחקרי פעולה בתחומים שונים.
סקירה זו נועדה לבחון את ההצדקות התאורטיות לכינונה של מתודת פיתוח מקצועי של מורים באמצעות
מורים מובילים ,לדון ברקע לפיתוח שיטה זו בעיקר תוך ביקורת על שיטה "מסורתית" של פיתוח מקצועי של
מורים ,לתאר את המענים המוצעים באמצעותה לביקורת זו ולהעריכם וכן להציג את האתגרים שמתודה זו
מעלה ומעוררת.

28

מיכאלי וסומר ,תשע"ד ,עמ' .2
29
מיכאלי וסומר ,תשע"ד ,עמ' .2
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מתודולוגיה
סקירת המחקר מבוססת על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של משרדי
חינוך במדינות השונות ,גופי מחקר ופיתוח וארגונים העוסקים בחדשנות בחינוך .החיפוש האמור נעשה תחת
מילות החיפושteacher professional learning communities; communities of practice; master teachers; :
 ;leader; professional developmentועוד .המאגרים הנפוצים ביותר לחיפוש מידע לצורך סקירה זו הנם:
 EBSCO, ERIC, PROQUESTמאגרי המידע של מכון סולד ושל מכון מופ"ת google scholar ,ועוד .נוסף על כך
נסקרו אתרים העוסקים בפיתוח מקצועי של מורים ,וכן אתרים לא ממשלתיים ואתרים של איגודים מקצועיים
העוסקים בנושא זה.
הסקירה הוזמנה על ידי אגף מחקר ופיתוח במכון מופ"ת וארגון יד הנדיב .היא נועדה לדון בתאוריות שונות
ובסוגיות עיוניות הנוגעות להפעלתו של פיתוח מקצועי של מורים באמצעות מורים מובילים .אין בה משום דיון
במודל פרקטי זה או אחר או נקיטת המלצות מעשיות הנוגעות לדרכי העבודה הרצויות של מורים מובילים
בהובלת תהליך הפיתוח המקצועי בבתי הספר .עם זאת ,השאלות העולות מסקירה זו ,ובמיוחד הסוגיות
התאורטיות המאתגרות את השיטה החדשה של פיתוח מקצועי באמצעות מורים מובילים ,מרמזות על כיווני
פעולה אפשריים וניתן לגזור מהן דרכים מעשיות לקביעת מדיניות בנושא.
הסקירה נחלקת לשלושה חלקים .בחלק הראשון יובאו עיקרי הביקורת המושמעת בספרות כנגד שיטה
"מסורתית" של פיתוח מקצועי של מורים .בחלק השני תוצג מתודת הפיתוח המקצועי של מורים באמצעות
מורים מובילים ,ובמיוחד יודגש המענה שהיא מבקשת לתת לעיקרי הביקורת שנסקרו בחלק הראשון .כן יפורטו
היתרונות היחסיים שיש למודל זה בהשוואה לשיטה ה"מסורתית" .בחלק השלישי של הסקירה יידונו האתגרים
התאורטיים והמעשיים שמעלה מתודה של פיתוח מקצועי בהובלת מורים .בחלק האחרון של הסקירה ייערך
דיון במגוון השיקולים והטענות שהובאו בחלקים הקודמים ,במטרה להדגיש את הסוגיות העיקריות העולות מן
המתודה ולהעריך את משקלן.

06

חלק ראשון :ביקורת כנגד פיתוח מקצועי "מסורתי" של מורים
פיתוח מקצועי של מורים מתאפשר באמצעות מגוון דרכים .אלה כוללות קורסים קצרים ,קורסים לשדרוג
תארים ,השתתפות בסמינרים או בסדנאות ,השתתפות בכנסים ,מחקר הנסב על בית הספר או הכיתה
ושותפות עם אוניברסיטה או יועצים ומומחים חיצוניים .כך ,פיתוח מקצועי נעשה דרך הקשבה או צפייה ,קבלת
משוב או הימצאות תחת תצפית ,קריאת ספרות אקדמית או מקצועית ,דיון בסוגיות בהוראה עם מומחים או
עמיתים ודיון בתאוריות של הוראה .יש הבדל בין הערוצים השונים האלה בדגש המושם במורה ,בלומד,
בתהליך ובהקשר הלמידה.

30

פיתוחה של מתודה לפיתוח מקצועי של מורים באמצעות מורים מובילים ועידוד השימוש בה נועדו בעיקר לתת
מענה לביקורת שהושמעה כנגד פיתוח מקצועי "מסורתי" של מורים ,המתאפיין בהיותו נטול הקשר הכרחי
ויכול להתאים לכל המורים .מבחינה מעשית ,מדובר בהתערבות קצרת-מועד או קצובה בזמן ,מסוג "עמוד
והעבר" ( ,)stand and deliverהמתבטאת בעיקר בקיום הכשרות מחוץ לסביבת בית הספר .הכשרות אלה
ניתנות לרוב על ידי מומחים חיצוניים ,ולא בהכרח בהסתמך על חוויות ,קשיים ואתגרים שהמורים המתחנכים
מביאים.

31

גישה זו מבוססת על מציאות בית-ספרית של המאה העשרים ,המאופיינת בחוסר מידע
32

ובדומיננטיות של תקשורת כתובה ,וכוללת בתוכה הנחות בלתי פתורות בדבר יכולות המורים ללמוד .הפיתוח
המקצועי על מטרותיו ,שיטות ההערכה שלו ועיצובו נעשים על ידי גוף חיצוני לבית הספר שבו פועל המורה
המתחנך .בהשראת רעיונות קוגניטיביים ,תכנית הפיתוח המקצועי ,שהנה לרוב תוצאה של תהליך תכנון
רציונלי ,מכוונת לפתח ולהעריך ידע המבוסס על תאוריות וטקסונומיות בנושא תוכן מסוים או בהוראה ולמידה.
תכנית הפיתוח נעשית לרוב באופן פורמלי ,ולעתים אף כחלק מדרישות חובה ממשלתיות או מקצועיות,
המובילות לגמול או לקידום.

33

בסעיפים הבאים מתוארים עיקרי הביקורת שהושמעו בספרות כנגד שיטה מסורתית זו של פיתוח מקצועי,
שמתוכה צמחה בעיקר התפיסה המקדמת את תפקידם של המורים המובילים בצמיחתם המקצועית של
עמיתיהם בבית הספר .ביקורת זו נסבה על חוסר שביעות הרצון של מורים משיטה מסורתית של פיתוח
מקצועי ,מחוסר האפקטיביות שלה לחולל שינוי חיובי בפרקטיקות ההוראה ולתרום לשיפור הישגיהם של
התלמידים ,מהיעדר השליטה והפעלנות של מורים בכל הקשור אליה ומאי-התאמתה למקצוע ההוראה.

חוסר שביעות רצון
הספרות מצביעה על כך שמורים אינם מרוצים ,בדרך כלל ,מתהליך הפיתוח המקצועי שלהם כפי שהוא
מתבצע כיום .הביקורת מתמקדת בכך שהתהליך נעדר מעורבות ושיתוף של המורים עצמם ,יש בו ניצול לא
יעיל של הזמן המוקצה לו והוא אינו מיושם בצורה מיטבית 34.כפי שמורים מציינים בראיונות ,הסיבות העיקריות
לכך שתהליך הפיתוח המקצועי שהם עוברים רחוק מלהיות אידאלי הן הקצאה לא מספקת של זמן ללימוד,
30

Lee, 2011, p. 31
31
& Brooks, C. & Gibson, S. (2012). Professional learning in a digital age. Canadian Journal of Learning
Technology, 38(2), 1-17, p. 7
32
Huber, C. (2010). Professional learning 2.0. Educational Leadership, 67(8), 41-46
33
Snoek, M. (2014). Developing teacher leadership and its impact on in schools. A dissertation for the degree of
Ph.D. Research Institute Child Development and Education. University of Amsterdam. p. 21
34
Gates, 2014, p. 7
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היעדר משאבים כספיים שהיו מאפשרים את הפיתוח מקצועי הרצוי להם ,למידה שאינה מותאמת דיה לתכנים
שהמורים מלמדים ולמיומנויות שעליהם לפתח והיעדר רציפות והמשכיות בין מפגשים של פיתוח מקצועי 35.כך,
מורים חשים כי גישה מסורתית של פיתוח מקצועי אינה מסייעת להם ביצירת פרקטיקות הוראה
קונסטרוקטיביות ,מבוססות-חקר ,המזוהות עם למידה במאה העשרים ואחת.

36

חוסר אפקטיביות
בשנים האחרונות החלו להתפרסם בספרות מחקרים המצביעים על תרומה קטנה ,אם בכלל ,של פיתוח
מקצועי לביצועי המורים או לפרודוקטיביות שלהם.

37

סקירה ספרותית רחבה מעלה שלא זו בלבד שקיימת

בעיה מתודולוגית ברוב המחקרים שהתיימרו לבחון את האפקטיביות של תכניות לפיתוח מקצועי של מורים,

38

אלא שגם המחקרים הבודדים העומדים בדרישות מתודולוגיות קפדניות מראים שלפיתוח מקצועי מהותי של
מורים יש השפעה מתונה בלבד על הישגי התלמידים .כך ,למשל ,מחקר גדול שנערך ב 56-בתי ספר במדינות
קולורדו ,קנזס ונברסקה ,ושבחן את תרומתן של תכניות לפיתוח מקצועי של מורים לאנגלית של תלמידים בעלי
שפה זרה מסוג  ,(Responsive Instruction for Success in English) RISEמצא שהישגי התלמידים שלמדו אצל
מורים שעברו תכניות לפיתוח מקצועי היו דומים לאלה שבקבוצת הבקרה .תכנית ה RISE-כללה לימוד תאוריה
של רכישת שפה ומידע פרקטי באשר לאימוץ אסטרטגיות ללמידת שפה ,הכוללות פרקטיקות של הערכה
מסכמת וטכניקות ללמידה בקבוצות קטנות.

39

מחקר אחר ,שנערך בקליפורניה בשנים  ,6101–6117בחן את השפעתו של פיתוח מקצועי של מורים לאנגלית
על הישגיהם הלימודיים של תלמידים בכיתות ו'-ח' ועל כישורי השפה שלהם .מחקר זה לא מצא אף הוא
הבדלים מהותיים בין קבוצת ההתערבות ,שכללה מורים לאחר פיתוח מקצועי ,לבין קבוצת הביקורת .הפיתוח
המקצועי במחקר זה ,QTEL – Quality Teaching for English Learners ,כלל את הרכיבים הבאים :הכשרה בת
שבעה ימים בקיץ ,המעניקה בסיס לשימוש בכלים חדשים ובתהליכים לפיתוח לימודי ושפתי של לומדי אנגלית
מתבגרים; בין ארבעה לשישה מחזורים של אימון אישי של מורים לאנגלית ,שבמהלכם ניתנו סיוע והכוונה

35

Gates, 2014, p. 12
36
Brook & Gibson, 2012, p. 7
37
Harris, D. & Sass, T. (2011). Teacher training, Teacher quality and student achievement. Journal of Public
Economics, 95(7-8), 798-812; Gersten, R., Taylor, M.J., Keys, T.D., Rolfhus, E., & Newman-Gonchar, R. (2014).
Summary of research on the effectiveness of math professional development approaches. (REL 2014-010).
Washington, DC: US Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education
Evaluation and Regional Assistance. Available at:
http://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southeast/pdf/REL_2014010.pdf
38
Yoon, K.S., Duncan, T., Lee, S.W.Y., Scarloss, B., & Shapley, K. (2007). Reviewing the evidence on how teacher
professional development affects student achievement. (Issues & Answers Report, REL 2007-No. 033).
Washington, DC: US Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education
Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Library Southwest. Available at:
http://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southwest/pdf/rel_2007033_sum.pdf
39
Arens, S.A., Stoker, G., Barker, J., Shebby, S., Wang, S., Cicchinelli, L.F., & Williams, J.M. (2012). Effects of
curriculum and teacher professional development on the language proficiency of elementary English language
learner students in the Central Region.(NCEE 2012-4013). Denver, CO: Mid-continent Research for Education
and Learning. Available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED530839.pdf

04

בהכנת שיעורים וביישום כלים ותהליכים בגישת ה ;QTEL-מפגשים לעיצוב שיעורים משותפים ,המתקיימים
בבתי הספר בהנחייתו של צוות ה QTEL-ומציעים למורים סיוע ותמיכה ביישום עקרונות ה.QTEL-

40

מחקר נוסף ,שבחן את השפעתה של תכנית לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה של תלמידים בכיתה ז'
בנושא מספרים רציונליים ,מצא שהפיתוח המקצועי של מורים אלה לא הביא להבדל מהותי או מובהק בידע
של המורים ,שנבחן במבחן מתאים ,ואף לא בידע של התלמידים .תכנית הפיתוח התבצעה על ידי שתי ספקיות
שזכו במכרז ,וכללה מכון קיץ ,יומיים של סמינרים (יום אחד מדי שנה במשך שנתיים) וביקורי אימון אישי של
מעבירי הסמינרים ,שנעשו בתוך בית הספר  -בסך הכול  22שעות פיתוח בשנה הראשונה ו 42-שעות בשנה
השנייה .במכון הקיץ פתרו מורים בעיות באופן עצמאי ובקבוצה ,הציגו בקצרה את האופן שבו פתרו את
הבעיות ,קיבלו משוב על דרכי הפתרון וההצגה ,השתתפו בדיונים ותכננו שיעורים בעקבות ביקורי האימון
האישיים.

41

מחקר גדול ,שהתפרסם לאחרונה בארצות הברית ,ושסקר למעלה מ 01,111-מורים 511 ,מנהלים וכ011-
אנשי סגל המעורבים בפיתוח מקצועי של מורים בבתי ספר ציבוריים גדולים ובתי ספר בזיכיון ( )charterבגודל
בינוני ,מצא שהערכות הביצוע של  71%מהמורים שעברו פיתוח מקצועי במגוון שיטות נותרו קבועות ואף ירדו
בתוך שנתיים-שלוש.

42

המחקר העלה שהשיפור בביצוע המורים היה ניכר הרבה יותר (עד פי תשעה) בקרב

מורים שמלמדים שנים מעטות בהשוואה למורים שכבר לימדו כמה שנים.

43

איור  6ממחיש את המגמה הזו

באופן שאינו משתמע לשתי פנים .הוא משקף את השיפור שחל בהערכות הביצוע של מורים (לפי סטיות תקן)
כפונקציה של הוותק של המורים שהשתתפו בתכניות לפיתוח מקצועי ,אשר כללו ,כאמור ,התערבויות בכמה
ערוצים במשך שנה .הסימון שבמשבצת תכולה מלמד על התרומה הרבה ביותר שהייתה לפיתוח המקצועי,
המיוצגת בעלייה התלולה של השיפור בהישגי המורים.

40

Bos, J., Sanchez, R., Tseng, F., Rayyes, N., Ortiz, L., & Sinicrope, C. (2012). Evaluation of quality teaching for
English learners (QTEL) professional development. (NCEE 2012-4005). Washington, DC: National Center for
Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, US Department of Education.
Available at: http://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/west/pdf/REL_20124005.pdf
41
Garet, M., Wayne, A., Stancavage, F., Taylor, J., Eaton, M., Walters, K., Song, M., Brown, S., Hurlburt, S., Zhu,
P., Sepanik, S., & Doolittle, F. (2011). Middle school mathematics professional development impact study:
Findings after the second year of implementation. (NCEE 2011-4024). Washington, DC: National Center for
Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, US Department of Education.
Available at: http://ies.ed.gov/ncee/pubs/20114024/pdf/20114024.pdf
42
 .TNTP, 2015, p. 2הדוח מתמקד בשלושה בתי ספר ציבוריים שהמחברים טוענים כי הם מייצגים את כלל בתי הספר
הציבוריים בארצות הברית; הערכות ביצוע אלה נמדדו בשילוב של כמה שיטות ,ביניהן ניקוד בגין הערכה מסכמת ,ציון
שניתן בגין תצפיות בכיתה וציון שניתן על ערך מוסף ( .)value-added scoresשם ,בעמ' .4
43
 .TNTP, 2015, p. 2המחקר מצא שההבדל בין ביצוע מורה ממוצע בשנה הראשונה לבין זה של מורה ממוצע בשנתו
החמישית גבוה פי תשעה מאשר ההבדל בין ביצוע מורה בעל  61שנות הוראה לבין זה של מורה שמאחוריו חמש שנות
הוראה .שם.

05

איור  2ממוצע שיפור בביצוע המורים בהתאם לניסיונם ((TNTP, Figure 5, p. 15

המחקר גם הצביע על כך שהערכות הביצוע של כמחצית מהמורים שהשתתפו בפיתוח המקצועי האמור
ושנמצאו בעלי ניסיון של עשר שנות הוראה לפחות דורגו "בלתי מספיק" בכל הקשור לפרקטיקות הוראה
בסיסיות ,כמו פיתוח חשיבה ביקורתית אצל תלמידים .המחקר בדק מגוון אסטרטגיות של פיתוח מקצועי מתוך
מטרה ללמוד על אותן אסטרטגיות המביאות לשיפורים גדולים יותר בביצועי המורים .למרבה הצער ,לא
נמצאה עדות לשיטה של פיתוח מקצועי של מורים ,מינון או שילוב של שיטות שהצליחו יותר בקרב אלה שהראו
שיפור .כמו כן לא נמצא שהשקעה גדולה יותר (במונחים של זמן) בפיתוח מקצועי מביאה לשיפור רב יותר
בביצוע המורים.

44

זאת ועוד ,אף שממצאי המחקר העלו שיפור בקרב מורים של בתי ספר בזיכיון שעברו פיתוח מקצועי ובקרב
תלמידיהם (בשונה מהמדגם האחר) ,לא ניתן היה להצביע על אסטרטגיה של פיתוח מקצועי שנמצאה מועילה
יותר ושכיחה יותר בקרב מורים שהצליחו לשפר את ביצועיהם בהשוואה לאלה שלא הראו שיפור כאמור.

45

בעוד  27%מהמורים שהשתתפו בסקר הביעו שביעות רצון כללית מהפיתוח המקצועי שהם מקבלים מבית
הספר ומהמחוז ,רק  40%מהם סבורים שהפיתוח המקצועי שהם מקבלים הוא ניצול נכון של הזמן.

46

מכאן,

צוות החוקרים מסכם שפיתוח מקצועי הוא תעתוע :אף שצמיחה של מורים אפשרית ,הדרך להגיע אליה נראית
רחוקה ממה שנדמה .לגישתם ,אין לטעון לחוסר במשאבים כספיים ,זמן או כוונות טובות .ההגעה ליעד
המבוקש דורשת שיח חדש בנוגע לפיתוח מקצועי של מורים ,שנשאלות בו שאלות שונות ויסודיות על
המשמעות של הוראה טובה יותר והדרכים להשגתה.

47

44

 .TNTP, 2015, pp. 18-19, 22החוקרים מדמים את ההשפעה שיש לאסטרטגיות שונות של פיתוח מקצועי להטלת
מטבע .לדבריהם ,את ההשפעה קובעים ,אם בכלל ,מאפיינים ונסיבות אישיות ,שאין כיום מידע בנוגע אליהם .שם ,בעמ'
.66
45
TNTP, 2015, p. 30
46
TNTP, 2015, p. 2, FN 14, 15
47
TNTP, 2015, p. 3
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אין ספק שחוסר האפקטיביות של פיתוח מקצועי של מורים מקבל משנה חשיבות לאור ההוצאות הציבוריות
העצומות הכרוכות בו והזמן המושקע בו ,כפי שפורט לעיל.

היעדר שליטה ופעלנות על תהליך הלמידה
פיתוח מקצועי שמבוסס על הגעה לאתר אחר מבית הספר ולשמיעת הרצאה או קבלת דפי מידע מאת המרצה
אינה מכוונת ליצור שליטה של המורים על תהליך הלמידה .כך ,לפי ראיונות שקוימו עם מורים העוברים
הכשרה מקצועית בשיטה המסורתית ,הזמן חולף ללא משים ,ולתחושתם התכנים מועברים ב"כפייה" וללא
קשר לשאלה אם יש בהם צורך אם לאו.

48

מחקרים מלמדים שפחות משליש מהמורים בוחרים את הזדמנויות

הלמידה שלהם ,ושלכמעט חמישית מהם אין כל השפעה על הזדמנויות אלה או אפשרות להגיב עליהן.

49

הי עדר הבחירה בהזדמנויות הלמידה של מורים נמצאת קורלטיבית לתחושת שביעות הרצון שלהם מהתהליך.
כך ,נמצא בראיונות עם מורים שמורים שניתנה להם אפשרות בחירה רחבה יותר מגלים שביעות רצון גבוהה
יותר מתהליך הפיתוח המקצועי.

50

מחקרים מלמדים כי מורים מבקשים להימצא באזור מוגן ,שבו יוכלו לקבל

משוב ולהרגיש בטוחים לעיני התלמידים .מורים מבטאים תסכול ותחושת אי-נוחות כאשר מציגים בפניהם
אסטרטגיות אפקטיביות יותר להוראה ,אך המציגים משתמשים במה שהם מחשיבים כאפקטיבי פחות ,ובכך
גורמים להכשרה להיראות היפותטית ואף מבישה.

51

חוסר התאמה למקצוע ההוראה
פיתוח מקצועי מסורתי של מורים נושא אופי בירוקרטי-היררכי ,שלפיו גורמים בעלי סמכות אדמיניסטרטיבית
גבוהה יותר "אומרים למורים" מה לעשות ומתי .המורים מבטאים תחושה שפיתוח מקצועי הנעשה באופן
מסורתי נתפס כאפיזודי ,לא רלוונטי ולא מתואם .תהליך זה ,ה"מוצנח" על מורים מלמעלה למטה ,נחווה ככללי
מכדי לסייע להם וכנעדר יכולת להציע פתרונות לאתגרי המורים בכיתה.

52

הטענה היא שבעוד מודל זה עשוי

להתאים לתחומים מסוימים ,שבהם ניתן ליצור סטנדרדים אחידים לעבודה המקצועית ,הוא אינו תואם את
מקצוע ההוראה.

53

מקצוע ההוראה ,כך נטען ,הנו מורכב וכרוך בעבודה מיומנת ,המערבת את המורה עצמו

48

Calvert, L. (2016). Moving from compliance to agency: What teachers need to make professional learning
work. Oxford, OH: Learning Forward and NCTF. Available at: http://nctaf.org/wpcontent/uploads/2016/03/NCTAF-Learning-Forward_Moving-from-Compliance-to-Agency_What-Teachers .Need-to-Make-Professional-Learning-Work.pdfכך ,באחד הראיונות ,תהליך הפיתוח המקצועי מושווה לחיסון"PD is :
" . Calvert, 2016, p. 7.something we go and do. We line up to get vaccinatedתפיסה זו באה לידי ביטוי גם מנקודת
המבט של מי שמעביר את הפיתוח המקצועי"We have to force PD down people's throats, whether they need it or :
not." Calvert, 2016, p. 7
49
Gates, 2014, p. 10
50
Gates, 2014, p. 10
51
Hooks, L. (2015). Towards more effective teacher professional development initiatives. A dissertation for the
degree of Ph.D. College of Education. Walden University. p. 73
52
Calvert, 2016, p. 7
53
כך ,למשל ,רק  42%מהמורים שהשתתפו במחקר  ,TNTP, 2015העידו שהפיתוח המקצועי שהם מקבלים מותאם
לצורכיהם ,ו 47%-הסכימו שהוא מתאים לתמוך בהקשר ההוראה הספציפי של המורה .שם ,בעמ' ( 20הערת שוליים
.)72

07

בעשייה יצירתית מתוחכמת כדרך להביא את התלמיד לעשייה זו.

54

פיתוח מקצועי שבו מורים מרגישים כאילו

הם "עוברים חיסון" אינו מאפשר להם לקבל אחריות מקצועית לתהליך ההכשרה שלהם ,והוא נכפה עליהם
מ"למעלה".
ערובה".

56

55

מחקר נוסף מדמה את התחושה של מורים במצב של פיתוח מקצועי כיום למצב של "בני

מביקורת זו עולה שלמידת המורים נתפסת כתהליך הממוקם בפרקטיקה חברתית ואינה מתרחשת

רק במוחו של מורה פרטני ,ועל כן אף במובן הזה ,פיתוח מקצועי בשיטה מסורתית אינו תואם את היסודות
שעליהם מושתת מקצוע ההוראה.

54

Mehta, J. (2013). From bureaucracy to profession: Remaking the educational sector for the twenty-first
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חלק שני :פיתוח מקצועי של מורים בהובלה של מורים – מענה לביקורת כנגד השיטה
ה"מסורתית"
רקע ומאפיינים כלליים
לאור ההתנגדויות שנסקרו בחלק ראשון לסקירה זו ואחרות ,מועלית בספרות

57

קריאה לסיים לאלתר את

הפיתוח המקצועי במתכונתו המסורתית ולפעול לשינוי מדיניות בנושא זה .קריאה זו מתחזקת לאור ראיות
חדשות ,המצביעות על האפקטיביות של למידת המורים בהובלה של מורים ( teacher-led professional
.)learning
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כאמור ,מורים מובילים יכולים לשמש כמאמנים ,כמפתחים של סגל קיים וחדש וכמנהיגים
59

בפרקטיקות הוראה בבית הספר.

למידת מורים זו מאופיינת בכמה גורמים:
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 )0פיתוח מקצועי מעורב וממוקד בהכרח בליבה שבעשיית ההוראה ולא מנותק ממנה;
 )6פיתוח מקצועי קשור לתוכן ספציפי;
 )3פיתוח מקצועי ההולם את צורכי המורים ומכוון אליהם בצורה הדוקה יותר.
בדומה לפיתוח מקצועי של רופאים ,למשל ,הנעשה על ידי רופאים מהפרקטיקה הרפואית ומאפשר להם
בחירה רבה ושליטה בתוכני הפיתוח המקצועי ובאופן העברתו ,מוצע לערוך רפורמה בתחום הפיתוח המקצועי
של מורים ,כך שתהליך הלמידה הזה יובל על ידי מורים ויהיה נתון לאחריותם 61.פיתוח מקצועי חדש זה מסמל
מעבר ממידע המכוון אל הפרקטיקה לידע על הפרקטיקה.

62

מרבית ההוראה של מורים תיעשה על ידי מורים

ועבור מורים .תהליך זה יתחיל במה שמורים יודעים ועושים בכיתה.
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במודל כזה של פיתוח מקצועי ,תפקיד

המחוז או המדינה יהיה לאפשר ולהציע תנאים לפיתוח מקצועי כזה ולא לשלוט בו ,בתכניו או בדרכי
התנהלותו .כך ,למורים תהיה "בעלות" על תהליך הפיתוח המקצועי.

64

מודל כזה "ממציא מחדש" את מקצוע
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הוא נובע מתנועת המקצוענות בהוראה ,שתחילתה בשנות השמונים של

המאה הקודמת ,אשר שמה דגש בכך שהמורים הם המייצרים ומובילים שינוי בנוגע לאחריותם המקצועית
ולדרכי פעולתם.

66

הוא מגלם בתוכו שיח דמוקרטי ,שמאפיין אותו שיתוף הפעולה האקטיבי בין מורים

לשחקנים אחרים במערכת החינוך ,זאת בניגוד לשיח הניהולי הקיים בפיתוח המקצועי המסורתי ,המדגיש ציות
ויעילות כלכלית.
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בסעיפים שלהלן יובהרו אופן המענה שיש במודל של פיתוח מקצועי בהובלה של מורים לביקורות שהושמעו
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התאמה נכונה יותר להוראת מבוגרים
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המתואר בעבודתו של .Malcolm Knowles
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לדבריו ,הוראת מבוגרים צריכה להדגיש יותר את התהליך ופחות

את התוכן הנלמד ,ומי שמעביר את התוכן הנלמד צריך לשמש בתפקיד של מוביל או מנחה יותר מאשר
מרצה.
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ממשיכי דרכו תמכו אף הם בלמידה טרנספורמטיבית ,המפתחת חשיבה אוטונומית של מבוגרים.
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בבחירת החומר הנלמד ואת היותם סובייקטים ולא אובייקטים של תהליך הלמידה.
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הטענה היא ,שלמידה

טרנספורמטיבית אינה מתרחשת במבודד אלא באמצעות דיאלוג הכולל הערכה של אמונות ,רגשות וערכים.
דיאלוג זה עוסק במציאת הסכמות ,קבלה של מחלוקות ,ניסוי גישות אחרות ,גילוי סובלנות לחרדות ולרתיעות,
זיהוי אחר המשותף ,חיפוש אחר הסינתזה וניסוח מחדש של מושגים ורעיונות.

73

פיתוח קהילות לומדות

מאפשר למורים לשתף בשיח הנוגע לדילמות שהם נפגשים בהן ,לגלותו ולהיות מעורבים בו.
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החקר הפומבי

של השיח במסגרת הקהילה הלומדת מצייד את חברי הקהילה בכלים דיאלוגיים בעלי פוטנציאל להעמיק את
החקר וההתבוננות בדילמות וליצור שינוי ממצב של למידה טרנספורמטיבית לפעולה טרנספורמטיבית,
המביאה לשינוי או לאימוץ של דפוס מסוים או מקור ייחוס כלשהו.
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למידה המעודדת שליטה ופעלנות של מורים
פיתוח מקצועי בהובלה של מורים מאפשר ללומדים להפעיל פעלנות ( )agencyעל תהליך הלמידה ,דהיינו
לגלות שליטה מהותית על התהליך.
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הפעלת פעלנות על תהליך הלמידה של מורים היא תנאי מרכזי וחשוב,

שלתחושת המורים ישנה את הפיתוח המקצועי שמורים זוכים לו היום ותהיה לו השפעה מהותית על למידת
המורים.
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הפעלנות מאפשרת למורים לחשוב מחדש על הפרקטיקות שלהם ,למסד תפקידים חדשים בכיתה

ומערכת ציפיות חדשות מתלמידיהם וללמד בצורה שונה מזו שבה לימדו בעבר.
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היא מתבטאת בהשתתפות
79

אקטיבית של מורים בצמיחתם ובצמיחת חבריהם ,בניגוד לתגובה פסיבית להזדמנויות למידה של מורים .כפי
שיומחש באיור  3שלהלן ,גישה זו מחייבת שינוי בעמדת בית הספר ביחס לרכיבים רבים הקשורים לתהליך
הלמידה ,המקיימים ביניהם יחסים מורכבים.
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למידה מקצועית של מורים

מקורות לפתרון
אתגרים

שיתופי
פעולה

נושאים

ומיומנויות

מידת
מעורבות

פורמט

תפקיד המורים

סיבה

להשתתפות

תפיסות

אמונות

איור  3רכיבים של הפעלת הפעלנות בלמידת מורים

גישת למידה המעודדת פעלנות מעניקה למורים מקום נכבד בתכנון תהליך הלמידה ,בעיצוב מטרותיו ובקביעת
תכניו ,במידת התאמתו לצורכי המורים הלומדים ובהתרחשותו בתוך בית הספר ,תוך שימוש במקורות
התמחות וידע פנימיים.
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זהו מובנן המהותי של מקצוענות דמוקרטית ואוטונומיה מקצועית ,שמתאפשרות

באמצעות דיאלוג מתמשך של המורים הנוגעים בתהליך למידתם.

81

מידת מימושה של פעלנות המורים תלויה במאפיינים פנימיים של המורים ,הנוגעים בעיקר למוטיבציה שלהם
להיות מעורבים בצמיחה ובלמידה ,וגם במאפיינים ובתנאים מבניים ללמידה מקצועית של מורים ,שעיקרם
בהיקף מעורבותם בקבלת ההחלטות הקשורות לתהליך הלמידה.
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מעורבות כזו עשויה לבוא לידי ביטוי

בנוכחות גבוהה (למשל ,בהיקף של  )51%של מורים ומנהלים בצוותים המקבלים החלטות בנושא פיתוח
מקצועי של מורים.
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היא משתקפת גם בהענקת אפשרות בחירה למורים בכל הקשור לפיתוח המקצועי

שלהם ,עובדה שתגדיל את הסיכוי לכך שהם יתפסו פיתוח זה כרלוונטי .בחירה זו יכולה להיעשות בעיצוב יעדיו
של הפיתוח המקצועי וגם במסגרת משותפת של יעדים כאלה ,ותביא להבחנה בין צורכי למידה של מורים
בהתאם לרצונם בזמן נתון.
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למידה מקצועית יותר של מורים
פיתוח מקצועי של מורים בהובלת מורים הנו מודל מקצועי יותר של למידת מורים ,המאפשר למורים שליטה
והעצמה גבוהות יותר בתהליך .השאיפה היא למשוך אל מקצוע ההוראה אנשים מבריקים ,בעלי יכולת ,שניתן
לסמוך עליהם ,ולפיכך עליהם לקבל אחריות מקצועית ,אישית ומשותפת ,על תהליך ההכשרה שלהם ועל
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המועילות הקולקטיבית שלהם ,החותרת לשיפור הלמידה בבית הספר.
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שליטה בתהליך הלמידה של מורים

תאפשר למורים להישאר במקצוע ההוראה ולהתפתח בו ,ולהפחית את הנשירה ממנו.

86

למידה מותאמת יותר למורים
מחקר מראה כי מקצוע ההוראה כולל בתוכו ידע רב ,שמקורו בפרקטיקת ההוראה עצמה ולכן קשה לפתחו
מחוץ להקשר שבו מתרחשת פרקטיקה זו.
פרקטית ,ניסוי וטעייה ומאמץ מתמשך.

88

87

ההוראה היא אמנות פרקטית ,שכדי להצליח בה נדרשים השגחה

התנסות ממושכת זו באה לידי ביטוי במושג "השתתפות פריפריאלית

לגיטימית" (,)legitimate peripheral participation

89

המתייחס לתהליך הלמידה המתמשך של מורים חדשים

בעיקר החל מכניסתם למערכת ,דרך הלמידה הנעשית מעמיתים וכלה בתרומתם לקהילה פרקטית מסוימת.
מורים כאלה עוברים שינוי זהות והופכים למשתתפים פעילים בקהילה הלומדת.

90

קהילה לומדת היא קבוצת

אנשים החולקים דאגה מסוימת ,מערך של בעיות או רצון נלהב ביחס לסוגיה מסוימת ,המעמיקה את הידע
והמומחיות של חבריה בתחום על ידי אינטראקציה מתמשכת על בסיס קבוע.

91

קהילה מקצועית לומדת מתאפיינת בגיבוש ערכים ותפיסות משותפות הנוגעות לבעיות ולסוגיות שעל הפרק,
בהתמקדות ברורה ועקיבה בלמידה של תלמידים ,בדיאלוג רפלקסיבי מתמשך המוביל לשיחות מרובות
ומתמשכות בנושאי תכנית הלימודים ,הוראה והתפתחות תלמידים ,בהצברה ( )deprivatizingשל פרקטיקה
והפיכתה לפומבית ובהתמקדות בשיתוף פעולה ועבודת צוות.

92

85

Fairman & Mackenzie, 2016
86
לסקירה מקיפה בנושא נשירה של מורים ראו שפרלינג ,ד' ( .)6105נשירת מורים ברחבי העולם :סקירת מידע .ל.
יוספסברג בן-יהושע (עורכת) .תל אביב :הוצאת מכון מופ"ת .מאוחזר מתוך:
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11803.pdf
87
Putnam, R.T. & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research
]on teacher learning? Educational Researcher, 29(1), 4-15 [COMPLETE READING
88
Lucas, C.J. (1999). Teacher education in America: Reform agendas for the twenty first century. NY. St.:
Martin's Press. p. 271
89
Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge, England:
.Cambridge University Press
90
 .Wenger, 1998ונגר מתייחס לארבעה רכיבים עצמאיים במודל זה :קהילה ,פרקטיקה ,יצירת משמעות וזהות .שם.
91
Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W.N. (2002). Cultivating communities of practice: A guide to managing
 .knowledge. Cambridge, MA: Harvard Business School Publishing. p. 4המונח "קהילה לומדת" הושאל אל תחום
החינוך מהמונח "ארגון לומד" דרך מעבר מ"ארגון" (בצורתו המקורית ,במגזר העסקי) ל"קהילה"Watson, C. (2014). :
Effective professional learning communities? The possibilities for teachers as agents of change in schools.
British Educational Research Journal, 40(1), 18-29, p. 19
92
Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning
communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, 24, 80-91, p. 81

63

הוראה

למידת
תלמידים

התפתחות
תלמידים

עבודת
צוות

גיבוש
ערכים
ותפיסות
משותפות

דיאלוג
רפלטקיבי

הצברת
הפרטיקה

איור  :4מאפייני קהילה מקצועית לומדת של מורים

ההנחה היא שהידע אינו נתפס כאובייקט נרכש אלא כמצוי במיומנויות ,בהבנה וביחסים שבין בני האדם
(העמיתים להוראה) כמו גם בכלים ,במסמכים ובתהליכים המגשימים היבטים של ידע זה.

93

מחקרים עדכניים מלמדים שלמאפיינים בית-ספריים מסוימים עשויה להיות השפעה חיובית על פיתוח מקצועי
של מורים.

94

גם ראיונות עם מנהלי בתי ספר מעלים שלמידת המורים בתוך בית הספר משמשת להם מנוף

לפיתוח אקלים בית-ספרי מצמיח ,זאת בניגוד להשתלמות הנעשית מחוץ לבית הספר .שם ,לפי אחד
הראיונות" ,המורה מבודד במידה מסוימת ולא תמיד מה שהוא לומד עובר את סף חדר המורים [ ]...תהליכים
של התחדשות ושינוי שבאים לידי ביטוי בבית הספר ,ואשר מסייעים להתמודד עם שחיקה של מורים ויוצרים
שותפות של מורים – לא מתרחשים בהשתלמויות מחוץ לבית הספר [ ]...בהשתלמויות תוך-בית-ספריות
נרקמת שפה משותפת [ ]...נוצרים החלומות (לפעמים) ,וכאן בקהילה הלומדת בתוך בית הספר – כשנוצרת
השפה המשותפת שכולנו מדברים בה – קל יותר להניע את העגלה של שינויים ושיפורים כשמעגל השותפים
היא קבוצה רחבה ואפילו הטרוגנית בתוך בית הספר".

95

תפיסה זו נשענת על תאוריית המיצוב ( )situativity theoryשל תהליך הלמידה ,שלפיה תהליך הלמידה
מתרחש בסביבה חברתית מסוימת ,באמצעות דיון קבוצתי ,הבנה משותפת ותשומות ( )inputsוכן באמצעות
פעילויות פרקטיות המנסות רעיונות חדשים.

96

הלמידה נובעת מפעולה הנעשית ביחס לאחר ובקשר עמו.

97

היא זוכה לאישור מחדש ומקבלת משנה תוקף כאשר אחרים באתר מעורבים ,משתפים ומפתחים רעיונות
בהקשר הרחב של קהילות לומדות.

98

היא יוצרת שינוי בתרבות בתי הספר באופן שההוראה נתפסת

כפרקטיקה ציבורית הנתונה לדיון ולהתבוננות בקרב עמיתים.

99
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היא גם נשענת על תפיסה ארגונית המגדירה את תרבות בית הספר וסביבתו כקהילה .קהילה זו כוללת יסודות
בלתי פורמליים ,כמו ערכים משותפים ודפוסים מיוחדים של יחסים חברתיים ,ויסודות פורמליים ,כמו תכניות
אקדמיות ,השתלמויות ותפקידים שונים של מורים.

100

אחד הביטויים של מורכבות התהליך של למידת המורים הוא העובדה שלמידה זו נעשית במארג של מערכות
בתוך מערכות .הלמידה מכוננת באופן המתקיים בו-זמנית בפעילות של ישויות אוטונומיות (מורים) ,קולקטיבים
(קבוצות מקצוע ושכבות גיל) ומערכות משנה (בתי ספר בתוך מארג בתי ספר בעלי הקשר סוציו-פוליטי חינוכי).
מוסדות אלה מקיימים ביניהם תלות הדדית ואינטראקציה ומשפיעים יחד על תהליך הלמידה של מורים .מכאן,
שכדי להסביר את תהליך הלמידה של מורים יש להבין את הידע המקומי ,הבעיות ,השגרה והשאיפות השונות
המעצבים את הפרקטיקות והאמונות של המורים ,המתקיימים כולם בתוך בית הספר ובזיקה מהותית אליו.

101

למידה המאפשרת שיתוף פעולה רב יותר בין מורים
ההנחה היא שלמידה ממורים עמיתים בסביבה המאפשרת שיתוף ותמיכה הדדיים רחבים יותר מעודדת
בצורה מהירה ואפקטיבית יותר את היווצרותה של תרבות של שיפור מתמיד ,אחריות קולקטיבית ויצירת
ציפיות גבוהות מצד תלמידים ומחנכים.

102

ההשתייכות לקהילה לומדת ,הקשורה לפרקטיקה ולניסיון המעשי

של מורים ולצורכיהם והמתבססת על מקצועיותם של מורים מובילים ,מעודדת פעלנות של מורים ויוצרת
הזדמנויות יצירתיות של חוויות למידה המובילות לשליטה ולמקצועיות.

103

באופן כללי יותר ,היא מגדילה את

התלות ההדדית של מורים ,את יכולתם לניהול עצמי ואת אחריותם לביצועי הקבוצה והארגון בכלל 104.נוסף על
כך ,היא משפרת את תהליכי ההוראה ,מוסיפה ידע מקצועי ותוכני למורים ומובילה לביצועים טובים יותר של
התלמידים.

105

הרעיון היסודי שעומד מאחוריה הוא שקהילה מקצועית לומדת ,המשתפת מומחיות בין חבריה,

תצליח לשפר בצורה טובה יותר את תהליך הלמידה של תלמידים בהשוואה למצב שבו מורים יעבדו באופן
מבודד על פיתוחם המקצועי.

106

גם הספרות מצביעה על השפעות חיוביות שיש לסביבה התרבותית על למידת המורים .ראיונות שבוצעו עם
מנהלי בתי ספר בישראל ,למשל ,מלמדים על תמיכה נלהבת בהשתלמויות בית-ספריות ובהפיכת בית הספר
לקהילה שיש בה תרבות של למידה .עמדה זו נשענת בחלקה על ביקורת שהופנתה למכללות להכשרת מורים
על שאינן מכשירות ליכולת ללמוד לבד ובאופן כללי אינן מכשירות את המורים לפיתוח מקצועי.

107
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עדכני נוסף נמצא שפיתוח מקצועי בתוך בית הספר תורם באופן חיובי ללמידה הארגונית ולהיותו כלי ליישום
שינויים ארוכי טווח בתוך בית הספר ,זאת נוסף על שיפור הרמה המקצועית בקרב מורים כיחידים.

108

השקעה יעילה של משאבים לצורכי קידום מקצועי של מורים
הטענה היא שלמידה ממורים הזמינים באופן יומיומי להתנסות פומבית והדגמה של פרקטיקות הוראה היא
אחת האסטרטגיות היעילות ביותר להשקעה של משאבי בית הספר בעבודה המעשית של המורים ובהתנסויות
התלמידים בכיתה.

109

כאשר פיתוח מקצועי נסב על פרקטיקות בתוך הסביבה הבית-ספרית ובזיקה אליהן,

מתודות אלה עשויות להועיל גם למחנכים ,המגלים עניין ביוזמות מערכתיות גדולות ,ולבטא פרספקטיבות
שחסרות בדינמיקת השינוי שחלה בבית הספר.

110

הנה כי כן ,הפוטנציאל של פיתוח מקצועי שנעשה בתוך הסביבה הבית-ספרית או בזיקה מהותית אליה,
והנמצא באחריות משותפת של כלל המורים ובהובלה של מורים מובילים מתוך בית הספר ,אינו רק בהקשר
של התמודדות עם טענות הביקורת שמושמעות כנגד פיתוח מקצועי "מסורתי" של מורים; לפיתוח מקצועי כזה
יש גם פוטנציאל רב לאפשר סביבה ותרבות למידה מתמשכת של מורים ,שיביאו לבחינה ולשיפור של
פרקטיקות הוראה במטרה לשפר את איכות ההוראה ולתרום תרומה של ממש לתהליכי הלמידה של
התלמידים ולהישגיהם .בסעיף הבא נדון באתגרים העומדים לפתחה של מתודה זו של פיתוח מקצועי ,ובמיוחד
נצביע על המחלוקות הקיימות בספרות באשר לאופני פעולתה ,שעשויים להכתיב את יעילותה.
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חלק שלישי :מחלוקות תאורטיות
חוקרים בתחום החינוך חלוקים ביניהם לא רק בשאלה אם יש לערוך שינוי בהתפתחות המקצועית של מורים
כך שפיתוח כזה ייעשה בתחומי בית הספר (או בקשר אליו) ובהובלת המורים עצמם ,אלא גם בהיקף תרומתו
של שינוי זה .כך ,למשל ,בוויכוח שהתנהל לאחרונה ברשת בין חוקרים שונים הושמעה הדעה שפיתוח מקצועי
בהובלת מורים נחוץ לשימור מקצוע ההוראה.

111

מנגד נטען כי אף ששינוי כזה נדרש והכרחי ,אין בו תרומה

מספקת להגדלת ההשפעה שיש לפיתוח כזה על הוראת המורים.

112

סלע המחלוקת נעוץ בהשקפות עולם

הקשורות לכמה גורמים ,ואלה יתוארו בסעיפים שלהלן.

עד כמה פיתוח מקצועי ניתן להאחדה ויכול להיות בעל בסיס משותף?
 ,)6102( Hornלמשל ,טוענת כי בעיות בהוראה מוגדרות באופן מקומי ,והן שונות מבית ספר אחד למשנהו.
כך ,מושגים רבים מקבלים את משמעותם בהתאם לנסיבות ולהקשר שבהם הם מופיעים ואינם "מנחילים"
משמעות מבחוץ על הקשרים אלה .אם כן ,פרקטיקות "נכונות" ו"מיטביות" עבור בית ספר אחד לא בהכרח
יתאימו לשרת בית ספר אחר .אם לבתי הספר תהיה אחריות לפתח תכניות הכשרה למורים ,תכניות אלה ייראו
שונות זו מזו ,ועל כן יעצימו את הבעיה.

113

עד כמה פיתוח מקצועי בהובלת מורים ובקשר עם בית הספר מנגיש מומחיות?
נטען כי למידה משתפת של מורים עשויה להיחשב תופעה לצבירת יתרונות יחסיים ,שכן המורים החזקים,
בעלי התחכום הפרקטי יותר ,יזהו טוב יותר בעיות באופנים מורכבים ויטו לאמץ אסטרטגיות מתוחכמות
להתמודד אתן ,בעוד המורים החלשים יותר יפיקו תועלת נמוכה יותר במסגרת שיטה זו .כיוון שהגדרת בעיות
בהוראה מושרשת בעצם עבודת המורה (בניגוד למקצועות אחרים ,שבהם היא מקודדת ומופצת באמצעות
שימוש סטנדרטי במושגים ומילים) ,עלול להיווצר אי-שוויון בנגישות למשאב של פיתוח מקצועי ,הניתן במסגרת
בית הספר עצמו.

114

קיומה של חובה להנגיש מומחיות למורים לאוכלוסיות מוחלשות
הטענה היא שקיימת חובה מוסרית ,שמקורה בעקרונות ההגינות והיושר ( ,)equityשלפיה יש לאפשר למורים,
העובדים בבתי ספר שבהם תלמידים מרקע סוציו-אקונומי מוחלש ,להיות נגישים למומחים מחוץ לבית הספר,
בהנחה שמומחים אלה עשויים למלא אחר החסרים המקצועיים של מורים אלה .לפי טענה זו ,נגישות למומחים
מחוץ לבית הספר תשפר את המקצועיות של מורים אלה ,והיא עדיפה מהובלה מקומית של פיתוח מקצועי בכל
הנוגע ליעדים שאליהם היא עשויה להגיע.
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67

עד כמה מורים פנויים להוביל פיתוח מקצועי?
בספרות מועלה החשש שלפיו מורים עלולים שלא להיות פנויים מספיק ללמידה רחבה או לשיפור תפיסות
עולם בתחום ההוראה ,בשל לחצים מוסדיים שונים ,כגון עמידה בתכנית הלימודים ,תכנון שיעורים ועוד.

116

נוסף על כך ,פרטיות וחיסיון המאפיינים את עבודת ההוראה עלולים ליצור קושי מצטבר ולהקשות קיום דיונים
ולמידה בין מורים בנוגע להוראתם.

117

עד כמה למידה מקצועית ממורים-עמיתים היא פתוחה ובעלת פוטנציאל אמתי לפתרון אתגרים
בהוראה?
ראיונות שקוימו עם חלק מהמורים הנמצאים במסגרת של פיתוח מקצועי של מורים באמצעות קהילות מורים
מעידים על כך שהתהליך נתפס בעיניהם כ"קלישאה" ,כ"שטחי" וככזה שאינו חופשי מספיק כדי לאפשר למורים
להביא בעיות אמתיות בהוראה ,מחשש שיישפטו בגינן.

118

עד כמה למידה מקצועית ממורים-מובילים הנה פרקטית?
מחקר מלמד שמורים מובילים חווים דילמות מתמשכות הקשורות בתרבות למידה לקויה,
שלמידה משותפת אינה משפרת הוראה ולמידה
פיתוח אחריות קהילתנית ללמידה.

121

120

119

תפיסות חבויות

ותרבות המתמקדת בביצועים של מורים פרטניים לעומת

מנגד ,ראיונות עם מורים חדשים חושפים את העובדה שבסביבה שבה

יש ריכוז גבוה של מורים בכירים ,אין אלה מוצאים צורך להיות באינטראקציה עם המורים החדשים ולדון אתם
לעומק בעבודתם.

122

מורים המשתתפים בתהליך למידה מעמיתים ,למשל במסגרת של ,studio classroom

אינם אוהבים להיות תחת תצפית ,מדווחים על חוסר הסכמה בנוגע ליעדי הלמידה שלהם ומרגישים חוסר אמון
בעמיתיהם.

123

תחושות אלה מביאות אותם להבנה ולהערכה חסרות של תהליך הלמידה מטעויות ,והם

מעדיפים לצפות בהוראה של המורים המובילים ולצמצם את האפשרות שהללו יבקרו את דרכי הוראתם.

124

באופן כללי יותר ,יישום של תפיסה חדשה הנוגעת לפיתוח מקצועי של מורים באמצעות מורים בתוך בית
הספר מנוגדת לפרקטיקות ותיקות ומבוססות ,שלפיהן מורים העדיפו להיות מוערכים ומתוגמלים בהתאם
ליכולתם לציית ולפעול בקונפורמיות מאשר לקיים דיון ביקורתי ,חקר וחדשנות .תפיסה כזו נראית קשה גם
לנוכח הסוציאליזציה של מורים ,המכוונת לציות במקום העבודה ,והלחצים למימוש החובה למתן דין וחשבון
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(אחריותיות) .התפיסה החדשה מּונעת מקונפליקטים ,במיוחד בשל האופי ההיררכי ויחסי הכוחות שקיימים
בבתי הספר ובקשר שבינם לבין המחוז או המדינה.

125

עד כמה למידה ממורים-עמיתים הנה אפקטיבית?
שאלת האפקטיביות (מועילות)

126

של פיתוח מקצועי בהובלת מורים קשורה לאופן שבו מוגדרת ונמדדת

מועילות זו וגם לדרך שבה היא נבחנת .חלק ניכר מהקושי כרוך באתגר להוכיח קשר סיבתי בין אופנים שונים
של למידה של מורים לבין שינויים במדדי הביצוע של הוראתם; קושי זה נובע מהמורכבות הגלומה במקצוע
ההוראה עצמו 127.כפי שצוין ,קיימים אתגרים מתודולוגיים לבחינת מועילות זו ,שהגדרותיה פונות לקשת רחבה
מאוד של אפשרויות .אלה יכולות לנוע בין קבוצת אפשרויות המתייחסת לקהל המורים לבין זו שמתייחסת
לקבוצת התלמידים ,הלומדים אצל המורים המתכשרים.
בקבוצה הראשונה ,המתייחסת לקהל המורים ,ניתן לכלול:
א .שיפור בידע אובייקטיבי בעולם התוכן שהמורה מלמד ,למשל ידע הנדסי או מתמטי או ידע בלשון;
ב .שיפור ברשתות המקצועיות של המורה;
128
ג .שיפור בפרטיקות ההוראה של המורה;
ד .טיפוח והשאה של תכונות ומאפיינים אישיותיים של המורה;
ה .השפעות בית-ספריות.
בקבוצה המתייחסת לתלמידים ,הלומדים אצל המורים המתכשרים ,ניתן לכלול:
א .שיפור הישגי התלמידים במקצועות הנלמדים על ידי המורים המתכשרים;
ב .שיפור הישגיהם הכלליים של התלמידים;
ג .עידוד והשאה של המוטיבציה של תלמידים ללמוד ושביעות רצונם מתהליך הלמידה;
ד .השפעות רחבות הקשורות למאפייני התלמידים ,ערכיהם ועוד.
מהעדויות בספרות עולה שידע אובייקטיבי ,הקשור לצבירה ולהחזקה של עולם מושגים והמזוהה עם תוכן
כלשהו ,אינו מבטיח ידע פרקטי הקשור לעולם זה .מכך מובן הקושי בשאלת האפקטיביות של פיתוח מקצועי
ותרומתה למורים .מבחינים בין שתי צורות הכרה של ידע :האחת נוגעת לאפיסטמולוגיה של החזקה (של ידע),
הרואה בידע דבר מה שאנשים מחזיקים; האחרת פונה לאפיסטמולוגיה של פרקטיקה ,ומתייחסת לידע כאל
צורת פעולה.

129

יש כמה אמות מידה כלליות להצלחתן של תכניות לפיתוח מקצועי .אלה כוללות את העובדה שתכניות אלה
מערבות למידה פעילה של מורים ,מבוססות על פרקטיקות הוראה של מורים ,קוהרנטיות עם הזדמנויות למידה
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אחרות ,ממוקדות בתוכן מסוים ,כוללות בתוכן השתתפות קולקטיבית של מורים מאותו בית ספר או מאותה
שכבת גיל ומתקיימות בצורה מתמשכת.

130

כן נדרש קיומם של התנאים הבאים :למידת המורים תיעשה

בקהילה מקצועית תומכת ,שתאפשר פיתוח שפה ,חזון ובעלות; תהליכי הלמידה יהיו מבוססים על ראיות
שמקורן בכיתה; הלמידה תהיה מתמשכת ותשקף לכידות בין מטרות שונות של מסגרת הלמידה ותכנונה ובין
מטרות התכנית למדיניות כללית ברמות שונות במערכת (בית ספר ,מחוז ,מדינה).

131

לעתים יש גם השפעות עקיפות של אמצעים לפיתוח מקצועי של מורים .כך ,למשל ,יש עדויות אמפיריות לכך
שמאמנים הפועלים בתוך בית הספר מעודדים אינטראקציות בין המורים לבין עצמם ומשפרים במידה מתונה
את פרקטיקות ההוראה של מורים.

132

מטה-אנליזה של מחקרים שעסקו בפיתוח מקצועי באמצעות קהילות

לומדות העלתה תרומה חיובית שולית שיש לשיטה זו על הישגי התלמידים.

133

גם סקירה של  00מחקרים

שנערכו בנושא מראה שיש לפיתוח המקצועי האמור השפעה חיובית ,לעתים דרמטית ,על הישגי התלמידים,
לרבות במבחני ידע מדינתיים במתמטיקה ,כתיבה ,מדעים ומדעי החברה.

134

סקירת המחקר גם בחנה את תרומתן של קהילות מקצועיות לומדות לפרקטיקות ההוראה ולתרבות הבית-
ספרית .מהסקירה עולות כמה מהשפעותיה של שיטה זו :ההוראה הופכת לממוקדת יותר בתלמיד ולגמישה
יותר ,היא כוללת אסטרטגיות ויזואליות רבות יותר (למשל בהקשר של לימוד שפה) ,היא מכילה פדגוגיה
אותנטית יותר (בעלת חשיבה מסדר גבוה ,גיבוש משמעות באמצעות שיחה ופיתוח ידע עמוק ורלוונטי מחוץ
לכיתה) ,והיא עושה שימוש רב יותר בנורמות הוראה לשינוי פרקטיקות בתחום הקריאה המוכוונת ,הכתיבה
והקריאה העצמית של תלמידים .כן מצביעה הסקירה על כך שהשתתפות בשיטת פיתוח מקצועי זו מעודדת
שיתוף פעולה רב יותר ומחזקת את פעלנות המורים (יכולתם לקבל החלטות ביחס לתהליכים של קהילותיהם
והיבטים בממשלתיות של בית הספר).

135

מ חקרים קטנים בהיקפם מצביעים על תרומה חיובית שיש לקהילות מקצועיות לומדות לעניין פיתוח פתרונות
מקומיים לבעיות שמשותפות לחברי הקהילה.

136

מחקר נוסף ,שהסתמך על תפיסות של מורים בנוגע לשילוב
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טכנולוגיות בהוראה ,מצא שפיתוח מקצועי בהובלת מורים ובסביבה בית-ספרית יוצר סביבה התומכת
בניסיונות לשלב טכנולוגיה בהוראה.

137

מראיונות שבוצעו בכמה מחוזות בארצות הברית ,שבהם הונהגה תכנית לפיתוח מקצועי בבית הספר
באמצעות קהילת בית הספר ,עלה שהתכנית הביאה לשיפור ניכר בכמה ממדים של הוראה (איור .)5
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לפני התכנית
אחרי התכנית

איור  5השפעת ההשתתפות בקהילה לומדת על ביצועי בית הספר
))Wood, 2007, pp. 716-717

עם זאת ,הגם שמבחינה הצהרתית הצביע המחקר על תמיכה של המעורבים בתהליך ,ניכרו בו קולות אוהדים
פחות בנוגע לתכנים שהועברו ולהשפעתו על תהליכי ההוראה .רוב המשיבים במחקר ציינו כי מוקדם מדי
להעיד אם לפיתוח המקצועי האמור יש השפעה על פרקטיקות הוראה ועל למידת התלמידים ,והיו שציינו כי
רפורמה זו יוצרת רק שינויים שטחיים ,שהם ברמת התפיסה (על אודות התהליך) יותר מאשר בפרקטיקה
עצמה .השאלה שעמדה במוקד העניין היא אם לקהילת הלומדים והמלמדים יש יכולת אמתית לממש את
הפוטנציאל לשינוי התרבות שלהם ואם יש בתהליך הזה כדי לעודד קבלת אחריות ,חוללות וסמכות לשיפור
הלמידה של תלמידים.
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סקירת מחקרים אחרים בנושא מלמדת שבעוד מורים מצהירים כי השתתפות בקהילות מקצועיות לומדות יצרה
אצלם שינוי בהוראה ,הם אינם מספקים מידע ברור ומפורט יותר באשר לרכיבי השינוי האמור ,ודומה שמדובר
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בתחושה כללית.

140

באופן כללי ,עדיין יש חוסר ידיעה בנוגע לקשר הסיבתי שבין פעולת המורים המובילים לבין

הישגי התלמידים ,הנגרמים כתוצאה של שיפור באיכות ההוראה והגדלת ההזדמנות לשיפור כזה עקב
מעורבותם של המורים המובילים בשיתוף עם מנהלי בתי הספר.

141

הטענה היא שקיים ידע מועט בנוגע לאופן שבו מורים לומדים ולדרך שבה ניתן להעביר ידע פדגוגי
באפקטיביות .כך ,למשל ,אין מסגרת תאורטית בהירה ושלמה באשר לקשר שבין ידע תוכני לידע פדגוגי,
לצורה שבה קטגוריות של ידע מיוצגות אצל מורים ,לשאלה כיצד יש לפתח ידע כזה ולהחזיק בו ועוד.

142

החשש הוא שגם פיתוח מקצועי ברמה הלוקלית ,המובל על ידי מורים בעצמם ,עשוי להיות נטול השפעה שכן
ידע חשוב זה נותר מועט.

143

ראיונות עם יותר מ 0,111-מורים ,שנעשו בארצות הברית בשנת  ,6104מלמדים על שביעות רצון נמוכה
מפיתוח מקצועי שניתן כיום באמצעות קהילות של מורים ,והיא רבה יותר מהיעדר שביעות הרצון מפיתוח
מקצועי בפורמט של אימונים אישיים ,קורס אינטנסיבי במהלך הקיץ ,פיתוח מקצועי בהדרכה אישית
וסדנאות.

144

לפי המחקר ,היעדר שביעות הרצון מתהליך הפיתוח המקצועי של מורים נובע ממערך שכולל

ברובו הגדול תשומות ברמת בית הספר ,שבו רוכשי השירותים הם גם מציעיהם .מערך זה כמעט אינו כפוף
לכללי השוק ,והוא נשען ,אם בכלל ,בעיקר על יועצים עצמאיים.

145

טענה נוספת בהקשר זה נוגעת למועילות של למידה שיתופית של מורים בכלל .ידוע שללמידה משותפת יש
ממדים רבים ,המקיימים ביניהם קשר והקשורים לפרקטיקה ולקהילה.
הנו זה של הקמן ואולדהם (.)0121

147

146

אחד המודלים המובילים בתחום זה

לפי מודל זה ,למידה משותפת ממוקסמת כאשר חברי הקבוצה

משקיעים מאמץ מתאים לשאת בתהליך הלמידה ,מיישמים מידע ומיומנויות מספיקים בעבודת הצוות
ומשתמשים במשימות ביצוע מתאימות להקשר של העבודה ולארגון שבו היא נעשית .שאלת מועילותה של
למידה כזו תלויה בתמיכה המוסדית שניתנת לה ,למשל באמצעות תגמולים חיוביים ,הכשרות ,תמיכה בית-
ספרית ,סביבה פיזית ,בהירות המשימות ,וכן במידת ההכרה הפורמלית והבלתי פורמלית של בית הספר
בקהילה הלומדת .הספרות חלוקה בנוגע לרכיב החשוב ביותר התורם להצלחתו של תהליך הלמידה
המשותפת ,והממצאים מהשנים האחרונות מצביעים על כך שתרומתו של המאמץ המושקע על ידי החברים
היא הקטנה ביותר.
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אתגרים הנוגעים להקשר התרבותי וההיסטורי של מורים
בספרות מושמעת הטענה שלפיה עבודה משותפת של קהילת המורים בפיתוח המקצועי ,ובמיוחד חשיפה של
מורים בפני עמיתיהם ,עלולות לפתוח פתח להפעלה קפריזית של כוח ביחס אליהם .היא גם עלולה להיות קשה
ומאתגרת במקום שבו מוסדות ציבוריים מחויבים במתן דין וחשבון ובשקיפות ולעורר חרדות בקרב מנהלים
ומורים ,החושפים את ביצועיהם ודנים בקשיים המקצועיים שהם חווים .החשיפה והגילוי הפומבי של הצלחות
וכישלונות בתחום ההוראה עלולים להיתפס בעיני מורים רבים ,שהורגלו להותיר את ספקותיהם ,חששותיהם,
טעויותיהם והרגלי ההוראה שלהם לעצמם ,מאיימים וחשודים .מורים אחרים עלולים לחוש נוח עם קהל של
תלמידים ונוח פחות עם קהל של מבוגרים.
באופן כללי ,פיתוח מקצועי באמצעות קהילת המורים מאתגר תפיסות ישנות ומבוססות בנוגע לידע ולשליטה,
ורעיון העצמת המורים העומד מאחוריו עשוי להיתקל בקושי לתרגום מעשי.

149

זאת ועוד ,הוא תלוי במחסומים

חברתיים ופוליטיים בתוך בית הספר ובתרבות הבית-ספרית הנוגעת לתהליכי הלמידה ,ללא קשר לתרומתה
לשיתוף הפעולה בתוך בית הספר .מחסומים אלה כוללים ,למשל ,תרבות של אינדיווידואליזם ,שיוויונאיות,
תפיסות שלפיהן מורים מובילים הם עושי דברם של המנהלים וספקנות כללית באשר ליכולתו של גורם "אחר",
חיצוני ,לטעון לגישות חדשות בהוראה.

150

אתגרים הקשורים במערכת הציפיות ממורים מובילים ,בתפיסות הנוגעות אליהם ובהתייחסות אליהם
מורים מובילים עשויים להיות חוליה מגשרת חשובה ומועילה בין המורים לבין תתי-קבוצות שונות במערכת
החינוך ,וביכולתם להביא יחד פרספקטיבות שונות של המורים ,התלמידים ,בתי הספר ,המחוז והמדינה
בביצוע רפורמות ובתמיכה של פיתוח מקצועי בתחום ההוראה .למרות זאת ,מורים עלולים להתייחס אליהם
בחשדנות ,בספקנות ובחוסר-אמון ,ויש להשקיע מחשבה ותכנון בנוגע לדרכי פעולתם ולאופן הצגתם במערכת.
כך ,מחקר שנערך בארצות הברית בשנים  ,6100–6115ושכלל ניתוח של חומרים שונים ,תצפיות וראיונות
במחוזות שונים ,מצא תחושות של חשדנות בדבר אג'נדות נסתרות של מורים מובילים ,חוסר אמון בהם
ותפיסה הרואה אותם כמעריכים או מנהלים האחראים על קידומם של המורים .תחושות אלה הועצמו מקום
שהמורים המובילים ניהלו דיון עם המורים המתוצפתים ביחס לפרקטיקות ההוראה שלהם.

151

מחקרים מלמדים שמורים מובילים חשים "נכווים" לאחר גילויי עוינות מצד עמיתים או קבוצות הורים שהתנגדו
לשינויים בית-ספריים .כך ,עמיתים עלולים לתפוס את המורים המובילים כמי שעברו ל"צד האפל" (,)dark side
להתנגד להם או לבודד אותם.

152

תצפיות על סדנאות לפיתוח מקצועי בהנחיית מורים מובילים הראו שמורים מונחים תופסים אותן כבזבוז זמן,
והם עסוקים בדיבור עם עמיתים ,תנומה ,קריאת עיתון ובדיקת דואר אלקטרוני .המורים מצביעים על חוסר
בהירות בנוגע למסר שהם צריכים לקבל מסדנאות ומפגשים אלה עם המורים המובילים.

153

מורים גם ראו

חוסר היושרה בהתנהגותם של מורים מובילים כשאלה נטו לשוחח על הכיתות והתלמידים שלהם ,על תחומי
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ההוראה שלהם או כאשר מאמציהם לא היו קשורים לתלמידים ולכיתה אלא היו כלליים יותר.

154

בסך הכול,

מורים מובילים נתפסו יותר כבאים מבחוץ ( ,)outsidersומידת השתייכותם לארגון נקבעה בעיקר בהתאם
לאופן שבו ניצלו את הזמן שעמד לרשותם .כאשר האינטראקציות עם המורים המובילים לא כללו הפניה
לתלמידים או לדוגמאות קונקרטיות בכיתה ,העברת המסר שלהם נתפסה כלא-אותנטית .הזמן שהושקע
בשיתופי פעולה ,הדגמה ושיתוף בכיתה נתפס כבזבני ובלתי יעיל.

155

קשיים הנובעים משונות בהגדרת תפקידו של המורה המוביל ,בדרך פעולתו ובהגדרתם של יעדי
הצלחתו
מחקר מראה שהגדרת התפקיד של מורים מובילים וההגדרה של עשייתם בפועל שונות מבית ספר אחד
למשנהו ותלויות בהקשר הספציפי ובמחקר שמתייחס אליהם .הצלחתם בתפקיד תלויה בשלושה תנאים
יסודיים הקשורים זה לזה :תרבות בית הספר; מערכות יחסים שיש למורים מובילים עם עמיתים וחברים
אחרים בקהילה ,לרבות בקהילות ידע רחבות יותר,

156

המאופיינות בתקשורת טובה ובמשוב; המבנה הארגוני

של בית הספר המקצה זמן לשיתופי הפעולה ,הנהגה משותפת ופיתוח מקצועי מוטבע בתוך הארגון.

157

ההצלחה תלויה גם בהקשר שבו פועל צוות ההובלה שבמסגרתו הם פעילים ,בהתנסויות הפיתוח המקצועי
האישיות שלהם ,בנטייתם האישית להובלה ובנסיבות חיצוניות ,כמו למשל בשאלה אם הם פועלים בבית ספר
בזיכיון (בארצות הברית) או בעיר גדולה.

158

הגדרת התפקיד של מורים מובילים ויכולת פעולתם האפקטיבית קשורה לשאלת קיומה של תרבות ארגונית
המעודדת תקשורת ,שיתוף פעולה ולמידה ,לתמיכה של מנהל הארגון ,להבנה של תפקידיהם ולהבטחה בנוגע
לנראות של פעולתם בתוך הארגון.

159

כמו כן עולות מהספרות שונּות בנוגע לדרכים ולאסטרטגיות שמורים מובילים יכולים להפעיל כדי לנסות לבצע
שינוי בפרקטיקות ההוראה של מורים בקהילה ועמימות בנוגע לדרכים הרצויות.

160

דרכים אלה נעות על רצף

שבין פעילויות המבוססות על מהלכים בכיתה לבין פעילויות המבוססות על מהלכים בבית הספר.

161

נוסף על

כך ,הספרות מצביעה על שונּות בהגדרת היעדים של מורים מובילים ,שהתממשותם מביאה להצלחה
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בתפקידם 162.שונות זו נובעת מההשפעה שעשויה להיות למורים מובילים על יחידים (מורים) ,קבוצות (לדוגמה
קבוצות של מורים בתחום תוכן מסוים) וארגונים (השפעה על בית הספר בכלל) .יעדים אלה מוגדרים לרוב
בצורה רחבה ,למשל שמירה על התמקדות בהוראה ובלמידה ,יצירת יחסים בוני-אמון וקונסטרוקטיביים וקיומן
של אינטראקציות בעלות השפעה פורמלית ובלתי-פורמלית .כך ,לא ברור אם די בהתקיימותם של תנאים אלה
כדי להכתיר את משימותיהם של המורים המובילים בהצלחה ("דרישה צרה" של יעדים אלה) או שמא נדרש
גם להראות שתנאים אלה מובילים לשיפור ממשי בפרקטיקות ההוראה ובתהליך הלמידה של תלמידים
("דרישה רחבה" של יעדים אלה).

163

כמו כן ,לא ברור אם יש להראות שינוי של ממש הקשור לפעולתם של

מורים מובילים או די בהשפעה בלבד ,שהשינוי בעקבותיה הוא כאמור אפשרי אך לא הכרחי.

164

מכל מקום,

תכנית כזו היא תהליך אטי ודורשני ,שעשוי להתאפיין בקונפליקטים ובחוסר הבנות תוך חשיפתן של פרקטיקות
הוראה והפיכתן למושא חקר ולמידה.

165

לסיכום חלק זה ,נראה שאף שלפיתוח מקצועי של מורים באמצעות מורים מובילים ופיתוחה של קהילה לומדת
בתוך בית הספר יש יתרונות רבים ,שאלות רבות נותרות פתוחות .שאלות אלה נוגעות ,בין השאר ,ליכולתם
של המורים המובילים להביא לצמיחה אפקטיבית של המורים ולשיפור פרקטיקות ההוראה שלהם ,ליכולתם
לפעול במסגרת האילוצים התשתיתיים ,התרבותיים והניהוליים שבמסגרתם הם משולבים ,למידת שיתוף
הפעולה שיזכו לקבל מקרב המורים המתכשרים ועוד.
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חלק רביעי :דיון ,סיכום ומסקנות
סקירה זו מתארת את ההתפתחות התפיסתית והמחקרית שחלה בנושא פיתוח מקצועי של מורים ,ששיאה
בגישה המעודדת פיתוח מקצועי של מורים בסביבה בית-ספרית באמצעות מורים מובילים .מהסקירה עולה
שקיימת הסכמה רחבה ,המגובה בראיות מחקריות ובכתיבה תאורטית ,בנוגע לאי-הצלחתה של שיטה
"מסורתית" לפיתוח מקצועי של מורים ,הנעשית מחוץ למסגרת בית הספר והנעזרת בעיקר במומחיות חיצונית
למסגרת זו .כן מצביעה הסקירה על כך שפיתוח מקצועי המגלם והמאפשר לכלל המורים לקבל אחריות
לתהליך הלמידה של עצמם ,תוך כינון קהילה של לומדים על ידי מורים מובילים ,עשוי לענות על חלק גדול
מהביקורת שהושמעה כנגד תפיסה "מסורתית" של פיתוח מקצועי ולהעניק ללמידת המורים יתרונות ברורים
לעומת שיטות אחרות.
עם זאת ,הסקירה מצביעה גם על כך שטרם התגבשה תמימות דעים בנוגע ליכולתה של חלופת הפיתוח
המקצועי שנעשה באמצעות מורים מובילים בתוך בית הספר (או בזיקה אליו) להביא ללמידה משמעותית,
אפקטיבית ומתבקשת של מורים .בעיקר עולה מן הסקירה אי-בהירות באשר לאופן מימושה של חלופה זו
והתוכן שיש ליצוק לתוכה .החשש המושמע הוא שבעוד לשיטת פיתוח מקצועי זו עשויה להיות השפעה ניכרת
לעניין תפיסתם העצמית של מורים ,גיבוש אחריותם ביחס לתהליך התפתחותם ,האוטונומיה ומידת השליטה
שהם יראו בתהליך ,הרי שהעברתה (או החזרתה) לקהילת בית הספר עלולה להיעשות בצורה עמומה ולא
ממוקדת; עובדה זו עשויה להגביל או לצמצם את יכולתה לחולל שינוי הן בפרקטיקות ההוראה ובידע המקצועי
של מורים ביחס לנושאי ההוראה והן בהישגי התלמידים .חלק מהחשש קשור גם למושג "קהילה לומדת
מקצועית" ,הטעון הבהרה נורמטיבית ועבודה.
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הסקירה מפרטת מחקרים רבים שמהם עולה כי עדיין יש חוסר ידיעה בדבר הקשר הסיבתי שבין פעולת
המורים המובילים לבין הישגי התלמידים ,דהיינו באשר לשאלה אם אלה נגרמים כתוצאה של שיפור באיכות
ההוראה ושל הגדלת ההזדמנות לשיפור כזה עקב מעורבותם של המורים המובילים והקהילות הלומדות .כן
משתקפת בה ,אף כי לא באופן מכריע ,שביעות רצון נמוכה של מורים מפיתוח מקצועי שניתן כיום באמצעות
קהילות של מורים ,המוסברת על ידי גורמים רבים – חלקם קשורים למורים המובילים עצמם וחלקם נסב על
נסיבות ההכשרה ,תוקפה והתמיכה המוסדית הניתנת לה.
מהסקירה גם עולה כי בחלק מהמקומות ,החשיפה והגילוי הפומבי של הצלחות וכישלונות בתחום ההוראה
עלולים להיתפס בעיני מורים רבים ,שהורגלו להותיר את ספקותיהם ,חששותיהם ,טעויותיהם והרגלי ההוראה
שלהם לעצמם ,מאיימים וחשודים .חשש טבעי זה של מורים מתווסף לאתגרים האפשריים של מורים מובילים,
שעבודתם והצלחת מאמציהם תלויות גם במחסומים חברתיים ופוליטיים בתוך בית הספר ובתרבות הבית-
ספרית הנוגעת לתהליכי הלמידה .אתגרים אלה עלולים להיות מלווים בגילויי חשדנות וחוסר אמון במורים
המובילים ,ובתפיסתם כמעריכים או מנהלים האחראים על קידומם של המורים .תחושות ואתגרים אלה עלולים,
כמובן ,להקשות על המורים המובילים את פעילותם ולסכל את מטרות הפיתוח המקצועי בשיטה זו ,שכאמור
נועד לעודד את למידת המורים באופן המשמעותי והמותאם ביותר למקצוע ההוראה.
לצד אסדרת האופן שבו יש להפעיל פיתוח מקצועי בתוך בית הספר ובאמצעות מורים מובילים והמשגתו ,עולה
מהסקירה החשיבות הרבה שיש להתאמתה של המדיניות לממצאים שעולים מהפרקטיקה ומהמחקר ,כמו גם
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לפיתוחן של שיטות הערכה של פיתוח מקצועי ,שבכוחן לספק ידע על השינויים שיש לערוך בעיצוב תהליך זה או
ברכיביו .הערכה כזו גם תאפשר לקבוע אם תהליך הפיתוח המקצועי באמצעות מורים מובילים אכן משיג את
מטרותיו ואם הוא ראוי גם מבחינת העלויות הציבוריות והמשאבים המוגבלים הקשורים אליו.
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