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תקציר
סקירה זו עוסקת בתפקידי המדריכים הפדגוגיים במודלים נבחרים להכשרת מורים במגוון ארצות:
אירלנד ,ארצות הברית ,הולנד ,ישראל ,סינגפור ושוו דיה .ראוי לציין כי מודלים אלו נבחרו כמודלים
מייצגים של מגוון שותפויות בין האקדמיה והשדה ,והם מדגישים את התפקידים הזהים והשונים של
המדריכים הפדגוגיים בכל אחת מן המדינות הנבחרות .ההדרכה הפדגוגית היא תהליך בין-אישי
מתמשך שבו אנשים מיומנים (מדריכים פדגוגיים ] )[supervisors; teacher educatorsמשמשים
כ"מורי דרך" להוראה ומסייעים לאנשים מיומנים פחות (מתכשרים להוראה) לפתח התנהגות של מורים
וזהות מקצועית .המדריכים הפדגוגיים פועלים כמתווכים בין הת אוריה הנלמדת באקדמיה והניסיון
המעשי הנרכש בהתנסות המעשית (פרקטיקום או התנסות קלינית) ,מסייעים למתכשרים ברכישת
המיומנויות הנדרשות לתפקיד המורה ,מעניקים תמיכה בקידום המתכשרים ומעודדים צמיחה אישית
ומקצועית של המתכשרים .ברוב תוכניות ההכשרה למורים ,מורי מורים מטעם המוסד המכשיר מלווים
את המתכשרים להוראה באמצעות תצפיות ומשובים .הליווי הוא חלק בלתי נפרד מן הפרקטיקום של
המתכשרים להוראה ,והוא נעשה בתקופת הלימודים בפרקי זמן משתנים ,בהתאם לתוכניות הלימודים
השונות .מטרת ההדרכה הפדגוגית היא לתמוך במתכשרים ,כדי שיהיה אפשר לבצע את ההתאמות
הדרושות להם בעבודתם ,לשפר את עבודתם לאורך זמן ולעודד שימוש בכלים רפלקטיביים תוך חקירה
והדרכה והצבת אתגרים מספקים.
ניסיונות הגדרת תפקידי המדריכים הפדגוגיים נתקלים בקשיים שונים בשל העמימות השוררת
בכל הנוגע לתפיסות מקצועיות ,ברורות ומובחנות ,של התפקיד ,ובשל העובדה שהמדריכים פועלים
במעין "מרחב שלישי" המשיק למרחב האקדמי ולמרחב השדה כאחד .המודלים שייסקרו כאן מציגים
מגוון שותפויות של האקדמיה והשדה ועוסקים בתפקידים השונים של המדריכים הפדגוגיים .תחומי
האחריות של המדריכים הפדגוגיים משיקים הן לידע התאורטי הנלמד בכיתה והן ליישומו בשדה ,לצד
רכישת ידע מקצועי בהתנסות המעשית בבתי הספר .המדריכים הפדגוגיים אחראים על הערכת
המתכשרים להוראה בפרקטיקום ועל העברת משוב באופנים שונים ,כגון :רפלקציה ,קריאת יומנים,
שיחות ,מפגשים תקופתיים ,תקשורת בין -אישית וכיוצא באלה .זאת ועוד ,במודלים של שותפות בין
האקדמיה והשדה ,המדריכים הפדגוגיים חולקים את תפקידי ההערכה והמישוב עם מורים מכשירים
בבתי הספר ,מנהלי בתי הספר ,אנשי סגל נוספים במוסדות המכשירים או עם מנחים אחרים בבית
הספר.
בשנים האחרונות המדריכים הפדגוגיים אחראים על תחומי הכשרה נוספים :הכשרת עמיתים,
יצירת קהילות לומדות ,פיתוח תרבות בית ספרית ,מחקר ומנהיגות חינוכית .עם זאת ,כפי שעולה מן
המודלים שנסקרו כאן ,יש צורך ביצירת מסגרת להכשרה מסודרת בהדרכה פדגוגית ובהגדרת
התפקידים השונים באופן מאורגן  ,כולל חלוקת תחומי האחריות בין המדריכים הפדגוגיים ובין מנחים
מומחים אחרים בפרקטיקום ,למשל ,המורים המכשירים.
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Abstract

This literature review focuses on supervision responsibilities of teacher educators in
selected models of teacher education programs around the globe: in Ireland, in
Israel, in the Netherlands, in Singapore, in Sweden, and in the United States. These
examples represent a variety of partnerships between academic institutions and
between training schools in the field, and they emphasize similar and different
perceptions of supervisory roles in each one of the selected countries.
Supervision of preservice teachers is an ongoing and interpersonal process in
which the teacher educator (the expert teacher) guides a preservice teacher (novice
teacher) on his road to developing professional identity and practices. The supervisor
operates as a moderator who bridges between the theory taught in the academic
environment and between the practical knowledge acquired during the clinical
experience in the field (practicum). The supervisor assists the preservice teacher in
acquiring the required skills for his role as a teacher, and he provides emotional and
professional support for the student while encouraging his personal and professional
development. In many teacher education programs, teacher educators from the
academic institution guide the students by observing their clinical training and by
providing feedback on this process. This type of mentorship constitutes an
inseparable part of the practicum, which is held during the school year for different
periods of time according to the program requirements. The goal of this mentorship
by teacher educators is to support preservice teachers in order to make the
necessary adjustments and to improve, as well as to encourage the use of reflective
tools in this process and to challenge them.
The vogue definition of this supervisory role fulfilled by teacher educators relates
to the lack of clear and well-established professional criteria. Moreover, the
supervising teacher educator operates in a kind of a "Third Space," which is parallel
to the academic sphere and to the field sphere altogether. He is responsible for
transmitting the theoretical knowledge accumulated in the classroom as well as for its
implementation in the field while embedding the professional knowledge in the
practicum. The supervising teacher educator is also responsible for evaluating
preservice teachers in the practicum and for providing feedback through reflection,
diary commentaries, conversations, periodical meetings, interpersonal
communication, etc. Furthermore, in partnerships between academic institutions and
training schools, teacher educators share mentorship responsibilities with mentor
teachers in the schools, with school principals, other faculty members in the
academic institutions or other mentors in the schools. In recent years, supervising
7

teacher educators became responsible also for colleagues' training, for creating
learning communities, developing school culture, conducting research and
establishing educational leadership. Nonetheless, this literature review points out the
need to conduct an organized preparation program for teacher educators toward their
role as supervisors and to define their responsibilities parallel to other expert mentors
in the practicum.
Keywords: teacher educators, supervision, practicum, preservice teachers’
assessment, mentorship, PBS, clinical schools, professional development.
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 .1מבוא
ספרות המחקר מגדירה את ההדרכה הפדגוגית כתהליך בין-אישי מתמשך שבו אנשים מיומנים
(מדריכים פדגוגיים [ ,)]teacher educatorsמשמשים כ"מורי דרך" להוראה ומסייעים לאנשים מיומנים
פחות (מתכשרים להוראה) לפתח התנהגות של מורים וזהות מקצועית (גרוס ,2011 ,אצל פלביאן
ותוסייה-כהן ;2014 ,יוגב וזוזובסקי ,2011 ,אצל פלביאן ותוסייה-כהן .)2014 ,מחקרים מציינים שלוש
גישות הדרכה פדגוגית :גישת העברת ידע (ההדרכה היא נגזרת של מחקר ולא של פרקטיקות של
המדריכים עצמם); גישת הקשר בין התאוריה והפרקטיקה (הידע על ההדרכה מבוסס על שילוב של
מחקר ,ידע פרקטי ו כישורים מקצועיים); וגישת החקר בשיתוף פעולה (הידע על ההדרכה מתבסס על
בניי ה אקטיבית של ידע פרקטי באמצעות שימוש בכלים וב מושגים הלקוחים מהקשר ההוראה) ( Wang
.)& Odell, 2002, in Mena, Hennissen, & Loughran, 2017
להדרכה הפדגוגית יש ארבעה תפקידים חשובים בהכשרת מורים:


ליווי לתהליך הלמידה של המתכשרים להוראה ושילוב בין הוראת התאוריה החינוכית
ובין הפרקטיקה .ההדרכה מסייעת בניתוח מצבי הוראה שונים ובהדגמת מודלינג
(צפייה בהדגמה על ידי מורים מנוסים) של הוראה מיטבית (פיירסטיין.)2015 ,



ההדרכה הפדגוגית מקדמת הערכה ,משוב ורפלקציה המסייעים למתכשרים בפיתוח
ידע פדגוגי  ,שיקולי דעת וכלים בתחום הערכת לומדים ,זאת לצד ליווי המתכשרים
ובקרה על התקדמותם.



קידום דרכי חשיבה ביקורתית עצמית וביטחון עצמי בהוראה.



תרומה לקידום ההתפתחות האישית של הלומדים ותמיכה חברתית-פסיכולוגית,
כולל בתחומים בין -אישיים ,וכן תרומה לקידום נורמות וסטנדרטים לביצוע נאות של
משימות ההוראה הנדרשות (פלביאן ותוסייה-כהן.)2009 ,

המדריכים הפדגוגיים פועלים כמתווכים בין התאוריה הנלמדת במסגרת האקדמית ו בין הניסיון
המעשי הנרכש בהתנסות המעשית (פרקטיקום או התנסות קלינית) במעין "מרחב שלישי" ,כפי שהגדיר
וויליאמס ( .)Williams, 2013המדריכים מסייעים למתכשרים ברכישת המיומנויות הנדרשות לתפקיד
המורה ,מעניקים תמיכה בקידום המתכשרים ומעודדים צמיחה אישית ומקצועית של המתכשרים .ברוב
תוכניות ההכשרה למורים ,מורי מורים מטעם המוסד המכשיר מלווים את המתכשרים להוראה
באמצעות תצפיות ומשובים .הליווי הוא חלק בלתי נפרד מן הפרקטיקום של המתכשרים להוראה ,והוא
מתבצע ב תקופת הלימודים בפרקי זמן משתנים ,בהתאם לתוכניות הלימודים השונות ,כפי שנסקור
בהמשך .מטרת הליווי לתמוך במתכשרים ,כדי שיהיה אפשר לבצע את ההתאמות הדרושות להם
בעבודתם ,לשפר את עבודתם לאורך זמן ולעודד שימוש בכלים רפלקטיביים ( )Trent, 2013תוך
חקירה והדרכה והצבת אתגרים מספקים ( .)Devine, Meyers, & Houssemand 2013המדריכים
הפדגוגיים הם גם מורים -חוקרים ,החוקרים את עבודתם ושותפים במחקרי פעולה שיתופיים ,והם
חברים בקהילת לומדים לצורך שיתופיות בלמידה ובהוראה (גסר וזלקוביץ.)2011 ,
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בשנים האחרונות עולה הסוגיה האם יש צורך בהגדרה מחדש של המונח "מדריך פדגוגי"
( ,)supervision by teacher educatorזאת עקב שינויים שחלו בתפקידי המדריכים ומגוונם וכדי
שיהיה אפשר להתייחס כראוי ל היות המדריכים מומחים בתחומם וחברים בצוות הכשרת המתכשרים
הכולל מורים מכשירים .חלופות המונח בספרות המקצועית ,למשל ,סופרווייזר קליני ,מבקשות
להתייחס לשינויים שחלו בתפקידם המסורתי של המדריכים הפדגוגיים.

1

במחקרים שונים עסקו החוקרים במגוון היבטים של נושא ההדרכות הפדגוגיות .לדוגמה :הזהות
המקצועית של המדריכים הפדגוגיים (קוזמינסקי וקלויר ;2010 ,קלויר וקוזמינסקי ;2012 ,רייכנברג
וורטהיים ;)2002 ,שינויים מערכתיים והשפעתם על עיצוב ההדרכה הפדגוגית (גסר וזלקוביץ;2011,
ורדי-ראט ואחרים ;2010 ,סלונים ;)2005 ,תפקיד המדריכים הפדגוגיים בשותפות בין האקדמיה
והשדה (אבדור ;2013 ,גינזברג ואחרים ;2004 ,דהן ואחרים ;2010 ,זילברשטיין ,בן-פרץ וגרינפלד,
 ;2006זילברשטיין ,פנייבסקי וגוז ;2005 ,משכית ומברך ;2013 ,פטאל ;)2011 ,וכן חשיבות הדיאלוג
בהדרכה הפדגוגית (מלאת ;1999 ,פלביאן ותוסייה-כהן .)2014 ,2009 ,במחקר שנערך בהולנד מצאו
החוקרים שלמדריכים פדגוגיים לא הייתה שפה מקצועית כדי להמשיג את הפרקטיקות המצופות
בבהירות ובעקביות לתלמידיהם .מסקנת החוקרים הייתה שיש לתמוך במדריכים פדגוגיים כדי שיוכלו
לרכוש את המיומנות לקשר בין מומחיותם ו בין הפרקטיקות שלהם ושל המתכשרים שלהם ( Swennen
 .)et al., 2008, in Ong’ondo & Jwan, 2009במחקרים דומים שנעשו בישראל ובאוסטרליה דיווחו
החוקרים על הצורך בתמיכה במדריכים פדגוגיים ( & Graves, 2010; Smith, 2005, in Ong’ondo
 .)Jwan, 2009; Hastings, 2008, in Ong’ondo & Jwan, 2009חוקרים שבדקו את השפעת
ההדרכה הפדגוגית על מתכשרים להוראה הסיקו שלמדריכים הפדגוגיים יש תפקיד חשוב ביותר
בתהליך הלמידה של המתכשרים להוראה ( .)Fayne, 2007, in Ong’ondo & Jwan, 2009חוקרים
שהתמקדו בסוגיית ההדרכה הפדגוגית בחנו גם מודלים שונים ותפקידי הנחיה שונים של מדריכים
פדגוגיים לצד מורים מכשירים ( המכונים בספרות המקצועית גם "מורים מאמנים") ,כגון :המודל הדיאדי,
המודל הטריאדי ,מודל המדריך הפדגוגי היחיד הפועל מול קבוצת מתכשרים ומודל שבו כמה מדריכים
פדגוגיים אחראים למתכשר אחד (עמנואל ורייכנברגAllen, Howells, & Radford, 2013; ;2009 ,
Hoffman et al., 2015; Hudson et al., 2013; Lawson et al., 2015; Sheridan & Young,
 .)2017; Valencia, Martin, Place, & Grossman, 2009רוג'רס וקייל ( Rodgers & Keil, 2007,
 )in Ong’ondo & Jwan, 2009טענו שהמודל הדיאדי -זוגי להדרכה פדגוגית (,)paired-dyad model
הכולל מתכשר להוראה ומדריך פדגוגי ,אפקטיבי יותר מהמודל הטריאדי הכולל מתכשר להוראה ,מורה
מכשיר ומדריך פדגוגי ,וראלף ( )Ralph, 2002, in Ong’ondo & Jwan, 2009בחן את מודל ההדרכה
הקונטקסטואלי וגרס שיש להעניק תשומת לב לנסיבות ההקשרים המסוימים בשיבוץ הפרקטיקום של
המתכשרים ,למשימות ולסביבה הפיזית והפסיכולוגית שבה התבצע הפרקטיקום.
רייכנברג וורטהיים ( )2002ציינו שמדריכים פדגוגיים צריכים לפתח אצל הסטודנטים יכולת הוראה
המבוססת על שיקולי דעת מקצועיים והכרה מעמיקה של היבטים דידקטיים דיפרנציאליים .המדריכים
אחראים לפתח תחושת אחריות אינטלקטואלית ומקצועית בקרב המתכשרים ותחושת מסוגלות ללמד

1

אני מודה לד"ר דורון לדרר ,פרופ' אילנה מרגולין וד"ר רבקה רייכנברג על הסיוע בהבהרת סוגיה זו.
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ולחנך ול חולל שינוי מהותי אצל התלמידים .זאת ועוד ,על המדריכים להקנות למתכשרים הרגלי חשיבה
רפלקטיביים ויכולת הפעלת תהליכים מטה-קוגניטיביים ,חלק אינטגרלי של תהליך ההוראה ,ולסייע
למתכשרים לגבש זהות אישית ומקצועית תוך חשיפתם לתפיסות פדגוגיות שונות ולמשמעותן.
גינזברג ואחרים ( )2004מוסיפים כי תפקיד המדריכים הפדגוגיים כולל גם יצירת קהילות לומדות
(מסגרת שבה אפשר לפתח שיח רפלקטיבי) ,המסייעות לפיתוח מקצועי של סטודנטים להוראה ,של
מורים ושל מורי מורים במרחב משותף .למדריכים יש תפקיד גם בהשתלבות המתכשרים בעבודת בית
הספר בהיבט מערכתי ,בטיפוח ביטויים שונים של שותפות והבנה של מערכת בית הספר ושל תפקיד
המורה ,כולל בניית כלים להערכת לומדים ושימוש בהם .במחקרם התמקדו גינזברג ואחרים (שם)
בשינוי שחל בתפקידם של המדריכים הפדגוגיים בעשורים האחרונים והצביעו על מעבר ממודל הדרכה
פדגוגית ש בו יש דומיננטיות מוחלטת למדריכים הפדגוגיים בתהליך ההכשרה למודל של שותפות עם
מורים מכשירים בבית הספר שבו נעשה הפרקטיקום .החוקרים הדגישו כי לצד צמצום הדומיננטיות של
המדריכים התווסף להם תפקיד חדש :פי תוח צוות המורים המכשירים וההתפתחות המקצועית והאישית
שלהם .באופן זה ,אפשר לראות כי:
 )1ממד השותפות עם בית הספר :חלה הרחבה בתחומי הפעילות של המדריכים ,והם נעשו
חלק בלתי נפרד מקהילה לומדת הכוללת מורים מכשירים ומתכשרים ,תוך יצירת מעורבות
גדולה יותר ב בית הספר והתערות מערכתית ,מעבר להיכרות עם הכיתה ועם מקצוע
ההתמחות ומעבר לשעות הלימודים.
 )2ממד אישי :בניית הזהות המקצועית החדשה עם קבוצת עמיתים יוצרת תחושת שותפות
ושייכות ומטרה משותפת .קהילות הלמידה מסייעות ליצור שותפות בידע ובניסיון חיים,
שיתופיות ותמיכה .גם מבחינת הקשר עם המתכשרים להוראה ,נוצר קשר עמוק יותר
המאפשר פתיחות ולמידה הדדית ,התייחסות בזמן אמת לאירועים ודגמים שונים של הנחיה
ו הוראה דיפרנציאלית של מתכשרים.
 )3ממד מקצועי :ניתן לציין את תהליך גיבוש עקרונות הפרקטיקום והמשגתו בעקבות מודלים
שונים בארץ ובעולם.
חוקרים שונים הצביעו על העמימות ועל אי-הבהירות אשר להגדרות תפקידי המדריכים הפדגוגיים
( .)O’Brien & Furlong, 2015; Williams, 2013גינזברג ואחרים ( )2004הצביעו על הקשיים
השונים הנובעים מניסיונות הגדרת התפקיד של המדריכים הפדגוגיים ,כולל קשיים בירוקרטיים בבית
הספר המכשיר ובמכללה ,היעדר תקציב לתגמול נאות למדריכים פדגוגיים ולמורים מכשירים,
הטרוגניות בין המדריכים השונים ו סוגיות הנובעות מטיב הקשר מול המתכשרים ,בדגש על השאלה
האם שיתופיות בהקניית ידע ויישומו פירושה שוויון מבחינת יחסי הכוחות במערכת היחסים הבין -אישית
בין המדריכים הפדגוגיים והמתכשרים .גם רייכנברג וורטהיים ( )2002הדגישו את הפער הקיים בין
השפעתם בשטח של המדריכים הפדגוגיים על ההתפתחות המקצועית של המתכשרים ועל גיבוש
עמדותיהם כלפי בית הספר וכלפי התלמידים ובין השפעת המורים המכשירים ,למשל ,או מורים אחרים
במכללה על התפתחותם המקצועית של המתכשרים .אי-הבהירות מתבטאת בהיבטים נוספים:
 .1בשל היעדר הגדרה מקצועית ברורה ומובחנת של תפקיד "המדריך הפדגוגי" ,כל המדריכים
מעצבים את התפקיד לפי תפיסתם האישית;
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 .2כפילויות במהות התפקיד .תפקיד המדריכים הפדגוגיים הוא קוגניטיבי במהותו ,שכן הוא נשען
על הוראה ,אבל זהו גם תפקיד אפקטיבי המדגיש מתן תמיכה רגשית למתכשרים ,פתיחות
לצרכים רגשיים ועידוד התפתחות מקצועית .המדריכים הם חברי צוות ,ומטרתם לבקר את
התנסות המתכשרים ,ועם זאת ,עליהם לשמור על תקשורת בין -אישית טובה עם המתכשרים
ועם המורים המכשירים כדי שההדרכה תהיה יעילה;
 .3היעדר סימטריה ביחסי מדריך–מודרך המתבטאת ביחסי הוראה–תמיכה רגשית ,הקניית ידע–
הערכת ידע ,ביקורת–תמיכה;
 .4מטרות ההדרכה הפדגוגית אינן אחידות ,ו הן עוסקות בתחום הפדגוגי והדידקטי בהכשרת
מורים הן כלומדים בכיתה והן כמתכשרים בשדה (בבית הספר);
 .5היעדר הכשרה מקצועית וממוקדת לתפקיד .ההכשרה הקיימת נעשית בתוך כדי ביצוע
התפקיד עצמו על ידי השתלמויות מורים ולמידה בצוות עמיתים .יש חשיבות רבה לנושא
הפיתוח המקצועי של מדריכים פדגוגיים ותוכניות הכשרה ,כאלה שיספקו מטרות ברורות
למדריכים ויסייעו בפיתוח מקצועי בנושא מנהיגות חינוכית ( Pirkle, 2011, in Callahan,
.)2016
ראוי לציין כי בשנים האחרונות ,עם השינויים שחלו בתפקידי המדריכים הפדגוגיים ,מאנשי בקרה
הבודקים את שליטת המתכשרים בידע לתפקיד של מנחים ומתווכים המחוללים שינוי התפתחותי
ומסייעים בהקניית ההתנהגויות והמיומנויות המעודדות אוטונומיה ,התפתחו מודלים להדרכה פדגוגית
המנסים להשיב אף על צרכים אלו .עקב כך ,אף על פי שאין תוכנית לימודים או הכשרה ממוסדת
לתפקיד המדריך הפדגוגי מטעם הנהלת המכללות האקדמיות לחינוך בישראל או מטעם משרד החינוך
בארץ ,גיבשו האגף להכשרת עובדי הוראה ,המכללות להכשרת מורים ומכון מופ"ת תוכנית לימודים
להתמחות פרופסיונלית למורי מורים בהדרכה פדגוגית .תוכנית זו דנה ברכיבים הפרקטיים
והרפלקטיביים של תפקיד המדריך הפדגוגי .נושא הכשרת המדריכים הפדגוגיים עלה גם במחקרים
נוספים שהצביעו על חיוניות הפיתוח המקצועי של ה מדריכים ,כולל בנושא מנהיגות חינוכית ,סימון
מטרות ברורות להדרכה ויצירת קשר בין מנחים מומחים מהקשרים שונים (שם).
כאן המקום להדגיש גם את טיב השותפות בין האקדמיה וה שדה ומיקומם של המדריכים הפדגוגיים
בשותפות זו .בספרות המקצועית יש הסכמה רווחת אשר לחשיבות התקשורת ההדדית בשותפות בין
המוסד המכשיר והשדה בהכשרת מורים (  .(Allen, Howellsaad, & Radford, 2013ניקלסון
( )Niklasson, 2015aציינה כי קיימים מודלים אחדים של שותפות מתוכם נגזר תפקיד המדריך
הפדגוגי במדרג שנע בין שותפות קלילה של הסכמים ,הנוגעים לשיבוץ מתכשרים להוראה בבתי ספר,
בין המוסד המכשיר ובית הספר שבו נעשית ההתנסות הקלינית ,ועד שותפות מלאה שבה נוצרים בתי
ספר לפיתוח מקצועי ( .)Professional Developement Schools – PDSבאופן זה ,קיימים מודלים
שונים לשותפות בין האקדמיה והשדה בהכשרת מורים ,ותפקיד המדריכים הפדגוגיים משתנה בהתאם
לסוג השותפות:
 )1תוכנית הלימודים ממוקמת באקדמיה ומורי בית הספר הם יועצים .במודל זה ההערכה נעשית
בעיקר על ידי המדריכים הפדגוגיים הדומיננטיים יותר בשותפות.
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 )2תוכנית הלימודים ממוקמת באקדמיה בשיתוף פעולה עם בתי הספר המכשירים בפרקטיקום.
חלוקת התפקידים מאוזנת יותר בנושא הערכת המכשרים להוראה בין המדריכים הפדגוגיים
וה מורים המכשירים.
 )3תוכנית הלימודים ממוקמת בבתי הספר והאקדמיה משלימה אותה .ההערכה מתבצעת על ידי
מדריכים-מנחים ( )mentorsהפועלים בבית הספר ,מורים מכשירים ,בסיוע של מדריכים
פדגוגיים הנמצאים במוסד האקדמי המכשיר.
משמעה של שותפות מסוג זה ,שהידע המקצועי נובע הן מהאקדמיה והן מהשטח .במודל הראשון,
האקדמיה היא בסיס הידע בתוכנית הלימודים ,הצוות האקדמי מבקר בבתי ספר ,מעריך את
המתכשרים להוראה כמה פעמים בשנה ,ותפקיד המדריכים הפדגוגיים הוא לצפות במתכשרים להוראה
ולערוך להם משוב ( .)Carmen-Jones & O’hara, 1993, in Niklasson, 2015aהמודל השלישי
הוא אינטגרטיבי יותר ( )Furlong et al., 2006, in Niklasson, 2015aמבחינת הניסיון המקצועי של
המדריכים הפדגוגיים מהאקדמיה והמורים המכשירים בבית הספר וחל בו טשטוש גבולות בין המורים
המכשירים והמדריכים הפדגוגיים ובין בית הספר המכשיר והמוסד האקדמי .במודל הזה אחריות
המדריכים הפדגוגיים היא מינימלית.
לסיכום פרק המבוא ,אפשר לציין כי המדריכים הפדגוגיים אחראים על מגוון תחומים בהכשרת
מורים .הם אנשי הסגל האקדמי המקשרים בין הידע התאורטי-האקדמי והידע הפרקטי בעבודת השטח,
כולל הערכת מתכשרים ,מישוב ורפלקציה ,והם אחראים על קידום ההתפתחות האישית של הלומדים.
המדריכים הפדגוגיים מעניקים תמיכה חברתית-פסיכולוגית ללומדים באמצעות מערכת יחסים בין-
אישית ומקצועית עם המתכשרים .בנוסף ,הם אמונים על טיפוח השותפות המערכתית עם בתי ספר
ויש להם תפקיד חשוב בבניית קהילות לומדות .במקרים רבים ,המדריכים הפדגוגיים גם אחראים על
הפיתוח המקצועי והאישי של המורים המכשירים וכן של עמיתים למקצוע באקדמיה (ראו תרשים .)1
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הערכה ,מישוב
ורפלקציה

קישור בין תאוריה
ופרקטיקה

תרשים  :1תפקידי המדריכים הפדגוגיים
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 .2מתודולוגיה
סקירה זו תבחן את תפקידי המדריכים הפדגוגיים במגוון מודלים נבחרים להכשרת מורים באירלנד,
בארצות הברית ,בהולנד ,בישראל ,בסינגפור ובשוודיה .ראוי לציין כי מודלים אלו נבחרו כמודלים
מייצגים של מגוון שותפויות בין האקדמיה והשדה ,והם מדגישים את התפקידים הזהים והשונים של
המדריכים הפדגוגיים בכל אחת מן המדינות הנבחרות .בכל אחד מן המודלים הללו תציג הסקירה את
הנושאים האלה :הרקע הכללי לתפיסת תפקיד המדריך הפדגוגי ,זהותו המקצועית של המדריך
הפדגוגי ,מסלול ההתפתחות המקצועית שלו ,רכיבי תפקיד המדריך הפדגוגי בתוכנית ההכשרה
למורים ,סוגי השותפויות הקיימות בין האקדמיה והשדה ,מקומו של המדריך בשותפויות אלה ובהתנסות
המעשית (הפרקטיקום) ,מעורבות המדריך הפדגוגי בפיתוח המקצועי של המורים בבית הספר ,משקל
ההערכה של המדריך הפדגוגי בהערכת המתכשרים להוראה וסוגיות שעניינן זהות אישית ומקצועית
של מדריכים פדגוגיים .לשם כך תתמקד הסקירה בשאלות המחקר האלה:


מהם תחומי האחריות של המדריכים הפדגוגיים בכל הנוגע להעברת ידע ,מישוב והערכה?



מהי הזיקה הקיימת בין המוסד האקדמי המכשיר ובין בתי הספר בשדה ,ומהו מקומם של
המדריכים הפדגוגיים בשותפות זו?



מהי מידת מעורבותם של המדריכים הפדגוגיים בהתנסות המעשית? האם קיימת חלוקת
אחריות בהנחיה עם המורים המכשירים או עם המנחים בבית ספר?



על אילו תחומי הכשרה נוספים אחראים המדריכים הפדגוגיים (הכשרת עמיתים ,יצירת
קהילות לומדות ,פיתוח תרבות בית ספרית וכיוצא באלה)?

המחקר עבור סקירה זו התבסס על חיפוש מאמרים ודוחות מחקר מהשנים האחרונות (–2010
 )2017במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של גופים רלוונטיים לנושא
המחקר ,תחת מילות המפתח האלה :מדריך פדגוגי ,התנסות מעשית ,פרקטיקום ,שותפות אקדמיה-
שדה ,הנחיה ,סופרווייזר; ’teacher educators, supervision, practicum, preservice teachers
)clinical schools, assessment, mentorship, Professional Development Schools (PDS
 .professional developmentיש לציין כי מילות מפתח אלו סייעו אף ב מיפוי המונחים השונים
הקיימים בספרות המקצועית ,אלה שעניינם תפקידי ההדרכה הפדגוגית וההנחיה ,הן באקדמיה והן
בשדה ,כגון :מדריך פדגוגי ,סופרווייזר קליני או מנחה מומחה.
מאגרי המידע ששימשו לחיפוש ספרות מקצועית עבור סקירה זו הם EBSCO, ERIC :וכן מאגרי
המידע של מכון מופ"ת  ,Google scholar,דוחות ממשלה ,דוחות בין-לאומיים כ מו דוחות הארגון
לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ( )OECDודוחות מחקר של מכון מופ"ת ושל מכללות אקדמיות לחינוך.
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 .3הדרכה פדגוגית :מודלים נבחרים
 3.1מודל הדרכה פדגוגית בשוודיה
בשנת  ,2011בעקבות רפורמה בחינוך ( )New Education Actשנערכה בשוודיה ,עודכנה תוכנית
הלימודים למתכשרים להוראה ,בדגש על הפרקטיקום בלימודי חינוך ברמת תואר ראשון .ברפורמה זו
נבחרו בתי ספר מכשירים ,לפי המודל הקליני ,לתקופה של שלוש שנים .בחירת בתי הספר נעשתה על
ידי הסוכנות הלאומית לחינוך בשוודיה (  )Swedish National Agency for Educationאו על ידי
מפקחי בתי הספר הארציים .בתי הספר הקליניים נבחרו על סמך ניסיון המורים המכשירים בהנחיה
בחינוך .עם זאת ,לא ניתנו הנחיות מדויקות לגבי השותפות בין האוניברסיטאות ובין בתי הספר היסודיים
(כולל גני חובה) והעל-יסודיים שהשתתפו בתוכנית ,אך בתוכנית הלימודים המעודכנת צוין שכל
המשתתפים זכאים לבקש מימון מטעם הממשלה להטמעת השינויים.
בשוו דיה קיימת מערכת הכשרת מורים נפרדת לכל רמות החינוך (הגיל הרך ,בתי ספר יסודיים
וגני חובה ,חטיבות הביניים וחטיבה עליונה) .בעקבות השינויים בתוכנית הלימודים ,החל משנת ,2011
נעשה הפרקטיקום חלק רשמי בתוכניות הקורסים ,והדבר ניכר ב תוכן הקורסים ,במטרות הלמידה
שלהם ובמטלותיהם .בשנת  2014הציעה הממשלה בשוודיה סבסוד באמצעות משרד החינוך לארגון
מחדש של הפרקטיקום .האוניברסיטאות היו אחראיות לארגון מחדש של הפרקטיקום בבתי הספר
הקליניים ,כולל הכשרת המנחים (מורים מכשירים [ )]mentorsבמסגרת זו

על ידי המדריכים

באוניברסיטאות .למקצת המורים המכשירים הוצע לעבוד במסגרת משותפת לאקדמיה ולאנשי השדה
כדי לעודד מחקר משותף .מרכז מיוחד באוניברסיטה מלרדלן ( The Mälardalen Competence
 )Centerהיה אחראי על ארגון הרצאות פתוחות לקהל הרחב ומתן תמיכה כדי להגביר את מאמצי
המחקר על אודות בתי הספר המשתתפים בפרקטיקום (.)Niklasson, 2015b, 2016
הדרכה פדגוגית יעילה ותוכניות הדרכה יכולות לסייע למתכשרים להוראה להתמודד עם האתגרים
הכרוכים בשדה ,אך השתתפות בתוכניות אלו לא הייתה נפוצה בשוודיה עד לשנת  ,2013ומורים
בחטיבות הביניים דיווחו על היעדר מנגנוני תמיכה במתכשרים להוראה .בדוח הארגון לשיתוף פעולה
ופיתוח כלכלי ( ,)OECD, 2015שעסק בחינוך בשוודיה ,עלה שלפרקטיקום ולהדרכה הפדגוגית
במוסדות להכשרת מורים במדינה הייתה השפעה חיובית על מתכשרים להוראה ,בדגש על
אינטראקציה תכופה ושיח על אודות פרקטיקות הוראה עם מנחים מומחים ובעלי ידע ,הדרכה ברורה
וציפייה להתקדמות בהכשרה לצד נגישות של המדריכים למתכשרים ומתן סיוע צמוד בנושאי ההוראה
בכיתה .אוניברסיטת מלרדלן ,שהצטרפה בשנת  2014לתוכנית הלימודים המעודכנת ואף זכתה למימון
מטעם הממשלה שכלל מחקר על יישום התוכנית והשותפות ,הציעה תוכנית הכשרה שכללה תוכנית
לימודים תאורטיים ופרקטיקום בשדה בהתאם להמלצות אלו ולתוכנית הלימודים המעודכנת הארצית.
במסגרת השותפות בין אוניברסיטת מלרדלן ובתי הספר המכשירים נחתם חוזה שבו העבירה
האוניברסיטה חלק מן המימון שקיבלה לבתי הספר ,בהתאם למספר המתכשרים בהתנסות מעשית
בכל אחד מן המוסדות ,והאוניברסיטה הציעה קורסי הכשרה בהנחיה ( )mentorshipלמורים מכשירים
בבתי הספר .בנוסף לכך ,מונו ארבעה מדריכים פדגוגיים – יועצים בפרקטיקום מטעם האוניברסיטה –
והם היו בקשר עם כל הגורמים הקשורים לפרקטיקום בכל הרמות .המדריכים אף היו אחראים על
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הביקורים בבתי הספר במהלך שלושת הקורסים של הפרקטיקום וקיימו "שיח משולש" כחלק מהערכת
המתכשרים .זאת ועוד ,הם הנחו סמינריונים בהשתתפות המתכשרים והמדריכים .המתכשרים להוראה
קיבלו חוברת לפרקטיקום שכללה את חומרי הקורסים .בחוברת זו התבקשו המתכשרים לתעד את
התקדמותם בתהליך ההכשרה ,והמדריכים הפדגוגיים כתבו הערות בחוברת זו על התהליך .בסוף
הקורס נמסרו החוברות למרצה הקורס באוניברסיטה ,והוא ביצע הערכה סופית של כל משתתפי הקורס
(.)Niklasson, 2015a
בשל היעדר ניסיון של המורים המכשירים בהערכה ובמישוב ,כתנאי להשתתפות בתוכנית ,חייבה
האוניברסיטה את המורים האלה להשתתף בקורסים מתאימים .מטרת הכשרת החובה למורים
המכשירים הייתה לתת מענה לסוגיית כישורי המנחים בבתי הספר .ברם ,בעקבות חובה זו התעורר
מתח בין צוות בית הספר (המורים המכשירים) והסגל האקדמי ( .)Niklasson, 2015b, 2016ניקלסון
ציינה כי בשל הריחוק הגיאוגרפי של חלק מבתי הספר המכשירים מן האוניברסיטה הייתה בעיה בנושא
ביקורי המדריכים הפדגוגיים בבתי הספר .כמו כן ,עלתה דרישה לחיזוק עבודת הצוות של המורים
המכשירים בבתי ספר ושל אנשי קשר מרכזיים אחרים כחלק מחיזוק הפרקטיקום .החוקרת הוסיפה,
שכפי שבבתי ספר מכשירים פועלים צוותים של מנחים מהאקדמיה ,רצוי שגם באוניברסיטה יפעל צוות
של מורים שיסייע למדריכים הפדגוגיים בהכנת קורסי הפרקטיקום .הצעה זו עניינה סוגיית "שילוב
המשימות" ( ;)combination assignmentמשימות המיועדות למורים העובדים במשרה חלקית בבתי
הספר וב משרה חלקית באוניברסיטה .משימות מסוג זה מציגות את האיזון בין הניסיון האקדמי והניסיון
מהשדה.
לסיכום ,מודל ההדרכה הפדגוגית באוניברסיטת מלרדלן בשוודיה מבוסס על השותפות בין בתי
ספר קליניים ש בהם מתבצעת ההתנסות המעשית ובין האוניברסיטה ,המוסד האקדמי המכשיר.
בשותפות זו מעורב גם משרד החינוך המעניק סבסוד לבתי הספר הקליניים בהתאם למספר
המתכשרים המתנסים בהוראה .במודל הזה המדריכים הפדגוגיים אחראים מטעם האוניברסיטה הן על
הכשרת המורים המכשירים ) )mentorsבבתי הספר והן על הערכת המתכשרים להוראה ,בשיתוף
פעולה עם המורים המכשירים .בנוסף ,המדריכים הפדגוגיים חברים בצוות משותף לאנשי אקדמיה
ולאנשי השדה למטרות מחקר בסוגיות שעניינן הכשרת מורים בבתי ספר קליניים (ראו תרשים .)2
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סיוע להטמעת
שינויים
בפרקטיקום

ייעוץ בפרקטיקום
למורים מכשירים

סיוע בשילוב
המשימות

הכשרת המורים
המכשירים בבתי
הספר

מישוב והערכה
של מתכשרים

סיוע בכתיבת
הערכה סופית
למרצי הקורסים
בפרקטיקום

אחריות על קשר
מול בתי הספר
באמצעות
ביקורים

הנחיית
סמינריונים
משותפים עם
מתכשרים ועם
מורים מכשירים

תרשים  : 2תפקידי המדריכים הפדגוגיים במודל השוודי
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מחקר משותף
לאנשי האקדמיה
והשדה

 3.2מודל הדרכה פדגוגית בסינגפור
המכון הארצי לחינוך (  )National Institute of Educationבאוניברסיטה הטכנולוגית נניאנג בסינגפור
הוא המוסד היחיד להכשרת מורים במדינה זו .למכון ,שנוסד בשנת  ,1991קדמו מוסדות הכשרה
אחרים כמו המכון לחינוך ( )Institute of Educationוהמכללה להכשרת מורים ( Teachers Training
 .)Collegeבשנת  ,1991עם תחילת תהליך האקדמיזציה בסינגפור של מוסדות הכשרת המורים,
לראשונה החל להציע המכון תוכניות הכשרה למורים ברמת תואר ראשון כולל תעודת הוראה להוראה
בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים .תוכניות ההכשרה ארכו ארבע שנים והתקיימו עד שנת  ,2001אז
הוחלפו בתוכניות הכשרה חדשות למתכשרים להוראה לשלב החינוך היסודי בלבד ,תוכניות אלה
מעניקות רק תואר ראשון (  B.Aאו .)Choy et al., 2014; Wong & Chuan, 2002( )B.Sc
בשנת  2010פורסם במכון דוח מיוחד בנושא הכשרת מורים .בדוח נסקרו תוכניות ההכשרה
למורים בסינגפור והתמקדו בו בהערכת מתכשרים להוראה ,במיומנויות המתכשרים ובידע שלהם.
בעקבות הדוח חלק מדרישות המכון החדשות ממתכשרים להוראה כללו הצגת פורטפוליו מקוון ,הכולל
משימות חדשות ,למשל ,תוצרי סדנאות לחקר למידה מקצועית ושיחות ממוקדות עם המדריכים
הפדגוגיים על נושאים שונים בתחום הפרקטיקה בהוראה .זאת ועוד ,סדנאות חקר הלמידה המקצועיות
( )Professional Learning Inquiry Sessions – PLISהיו חלק מאסטרטגיית הערכה כדי להעמיק
את הקשר בין התאוריה והשדה (  .)University of Queensland, 2012בנוסף ,הודגשה ההתפתחות
המקצועית של מתכשרים להוראה ,של המורים המכשירים ושל המדריכים הפדגוגיים באמצעות תמיכה
במנהיגות של קהילות למידה מקצועיות .באופן זה הוענקה תשומת לב ללמידה מהתנסות בפדגוגיות
שונות ושיתופיות בחוויות ההוראה .החלטות אלו השפיעו גם על תפקיד המדריכים הפדגוגיים ,כפי
שהמחיש מחקר שעסק במודל השותפות וסוגיית הביטחון העצמי של המתכשרים להוראה ( Choy et
.)al., 2014
בכל שנה מכשיר המכון יותר מאלפיים מורים ,ומאחר שבסינגפור יש כשלוש מאות וחמישים בתי
ספר (יסודיים ועל-יסודיים) ,אין זה מן הנמנע שכל בתי הספר ישתתפו בתוכנית הפרקטיקום הנשענת
על השותפות בין בתי הספר והמכון .בשותפות זו גם למשרד החינוך בסינגפור תפקיד חשוב ,כיוון
שהמשרד מעניק לבתי הספר סמכות רבה יותר בהכשרת מורים במהלך ההתנסות המעשית .במודל
הקיים ב סינגפור תפקיד ההובלה בהתנסות המעשית מוענק למנהלי בתי ספר המכהנים בראש ועדת
הערכה .ועדה זו מורכבת ממנחים מתאמים בית ספריים ( ,)school coordinator mentorמורים
מכשירים ( )cooperating teachersומדריכים פדגוגיים מטעם האוניברסיטה .הוועדה מתכנסת כדי
להחליט על הציון הסופי של המתכשרים בפרקטיקום .אם יש משרות הוראה פנויות ,משרד החינוך
מאפשר לבתי ספר לבחור מורים חדשים מקרב המתכשרים שלהם סייעו במהלך הפרקטיקום .בזמן
הפרקטיקום הערכת המתכשרים מתבצעת על ידי המורים המכשירים ,והם מתמנים על ידי מנהלי בתי
הספר בהתאם למקצועות הלימוד .המדריכים הפדגוגיים מטעם האוניברסיטה מבקרים את המתכשרים
פעמיים–שלוש פעמים בתקופת הפרקטיקום שנמשכת שמונה שבועות .סטודנטים המתקשים
בהתנסות המעשית יזכו לביקורים רבים יותר של המדריכים הפדגוגיים .מכאן ,שהמדריכים הפדגוגיים
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חולקים את תפקיד ההערכה והמישוב עם המנחים הבית ספריים ועם המורים המכשירים ( Goodwin,
.)2012
הערכת המתכשרים בפרקטיקום והערכת ביצועיהם נעשית באמצעות טופס הערכה המתמקד
בשישה היבטים :תכנון שיעור ,פיתוח שיעור ,תקשורת בכיתה ,ניהול כיתה ,הערכת תלמידים והוכחת
כישורים מקצועיים .מחקר שנערך על סוגיית הביטחון העצמי של המתכשרים להוראה בעקבות תמיכה
של מנחים בבית הספר ומטעם המדריכים הפדגוגיים באוניברסיטה ( Goh et al., 2009; Choy et
 )al., 2014העלה ,ש המתכשרים להוראה הביעו שביעות רצון מהמורים המכשירים שלהם ומן
המדריכים הפדגוגיים  .שביעות רצון זו הייתה גבוהה יותר בתקופת ההתנסות המעשית השנייה בשנה
הרביעית ללימודים מאשר בתקופת ההתנסות הראשונה בשנת הלימודים השלישית .עם זאת ,דירוג
המדרי כים הפדגוגיים היה נמוך יותר בהשוואה למורים המכשירים ,ייתכן שבשל העובדה שלמתכשרים
היה קשר רציף יותר ,הן במשוב התצפיות ו הן באינטראקציות היום-יומית ,עם המורים המכשירים.
הערכת המתכשרים כלפי אנשי הצוות שסייעו להם והנחו אותם במהלך הפרקטיקום הייתה חיובית,
מה שמורה על כך שלשתי קבוצות אלו של מנחים (מורים מכשירים ומדריכים פדגוגיים) היה תפקיד
חשוב בהכשרה ובכך תרמו להגברת הביטחון העצמי של המתכשרים להוראה בסביבה מלחיצה .לאור
זאת ,אפשר להסיק שיש חשיבות במודל זה למערכת היחסים הבין -אישית שנוצרת בין המתכשרים ובין
המנחים השונים שלהם באקדמיה ובשדה.
אשר למדריכים הפדגוגיים ,שביעות הרצון של המתכשרים להוראה התבטאה בנגישות המדריכים
הפדגוגיים ,בנכונותם להאזין ולסייע ,במתן משוב מהיר למתכשרים ,בהעלאת הצעות לשיפור ובהערכה
הוגנת .הנגישות של המדריכים ומערכת היחסים הבין -אישית שנרקמה ביניהם ובין המתכשרים סייעו
למתכשרים להתאים את עצמם לסביבה הבית ספרית ,דבר שתרם לחוויית הוראה רגועה יותר,
והמתכשרים חשו בטוחים יותר כלפי עצמם כמורים (שם ,שם).
המחקר גם הצביע על תפיסות המדריכים הפדגוגיים ביחס למוכנות המתכשרים להוראה .לדידם
של המדריכים הפדגוגיים ,מוכנות המתכשרים עלתה ככל שהם צברו ניסיון בפרקטיקום .באופן זה ציינו
המדריכים את ההתפתחות המקצועית של המתכשרים בין תקופת התנסות אחת לתקופת התנסות
שנייה בחמישה תחומים :מוכנות המתכשרים ,הפגנת כישורי הוראה ,רמת הביטחון העצמי בהוראה,
הפגנת כישורים מקצועיים ורמת כישורים ומיומנויות .התפתחות זו הוכיחה את יעילות תוכנית ההכשרה
שבה השתתפו .נתון זה מעיד אף הוא על חשיבות ההדרכה הפדגוגית בתהליך הפיתוח המקצועי של
המתכשרים להוראה לכל אורכו (שם ,שם).
כפי שנמצא במודל הקיים בשוודיה ,גם בסינגפור קיימת שותפות בין האקדמיה והשדה ומעורבות
של משרד החינוך ,הגורם המוביל את השינוי התפיסתי כלפי הכשרת מורים ומסבסד שינוי מדיניות זו
בפרקטיקום .בדומה למודל הקיים בשוודיה  ,גם בסינגפור יש דגש על בניית קהילות לומדות של אנשי
מקצוע בהכשרת מורים ,כאבן דרך בפיתוח מקצועי של מדריכים פדגוגיים ומורים מכשירים כאחד וככלי
לעידוד מחקר ורפלקציה על פדגוגיות הדרכה והנחיה (ראו תרשים .)3
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שותפות
עם המכון
הארצי
לחינוך,
בתי ספר
מכשירים
ומשרד
החינוך

חקר
למידה
מקצועית

ביקורים
תקופתיים
במהלך
ההתנסות
המעשית

שותפות
בוועדת
הערכה
של
מתכשרים
בראשה
עומד
מנהל בית
הספר

הערכה
ומישוב

פיתוח
ביטחון
עצמי של
מתכשרים

קשר בין-
אישי עם
מתכשרים

תרשים  :3תפקידי המדריכים הפדגוגיים במודל הסינגפורי
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קהילות
למידה
מקצועיות
משותפות
ופיתוח
מנהיגות
חינוכית

שיח עם
מתכשרים
על אודות
פרקטיקות
ההוראה

 3.3מודל הדרכה פדגוגית בהולנד
בהולנד המדריכים הפדגוגיים הם בעלי ניסיון בהוראה או שיש להם רקע במחקר חינוכי ,לעתים שניהם
גם יחד .במקרים רבים המדריכים הפדגוגיים ממשיכים במחקר החינוכי בד בבד לתפקידי ההדרכה
(  .)Hammerness, Van Tartwijk, & Snoek, 2012מודל Mentors-teachers’-Roles ( MERID
 )In Dialoguesהמוצע להדרכה פדגוגית של מתכשרים להוראה באוניברסיטת סיטרד שבהולנד מדגים
כיצד מסייעת מסגרת אמפירית ומובנית לניתוח תפקידי ההנחיה השונים של המדריכים הפדגוגיים .כל
אחת מהגדרות תפקיד המדריכים הפדגוגיים קשורה לכמה כישורי הדרכה (למשל ,האזנה פעילה,
שאילת שאלות ,פתיחות) החשובים לעיצוב גישת המתכשרים לידע המומחיות .מכאן שהשתתפות
המדריכים בפרקטיקום היא חיונית .במידה פחותה ,גם תפיסות המדריכים והגישות האישיות שלהם
מעצבות את למידת המתכשרים .מודל  MERIDמאפשר לבחון תפקידים אלו ולנתח אותם באופן מדעי
( .)Hennissen et al., 2008, in Mena, Hennissen & Loughran, 2017

אקטיביות

המדריך המנהיג:

המדריך היוזם :

מתייחס לנושאים שהוא מעלה

מתייחס לנושאים שהוא מעלה

משתמש במיומנויות הנחיה
מובילות (דירקטיביות)

משתמש במיומנויות הנחיה עקיפות
(לא דירקטיביות)
טיב ההנחיה

מעורבות והובלה

מתייחס לנושאים
שהמתכשרים מעלים
משתמש במיומנויות הנחיה
מובילות (דירקטיביות)

תשומות

המדריך היועץ:

היעדר הובלה

המדריך המעודד:
מתייחס לנושאים שהמתכשרים
מעלים

משתמש במיומנויות הנחיה עקיפות
(לא דירקטיביות)

ריאקטיביות

תרשים  :4מודל )Mena, Hennissen & Loughran, 2017( MERID
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מודל  MERIDבוחן את תפקידי המדריכים הפדגוגיים 2בדיאלוג מול המתכשרים להוראה בשני
ממדים נפרדים (ראו תרשים  4לעיל)  :הציר האופקי במודל מייצג את ממד התשומות ( .)inputממד
התשומות מתייחס לאופן שבו המנחים מציגים את נושאי הדיון .במילים אחרות ,ציר זה מתייחס
לאקטיביות או לריאקטיביות של המדריכים בעקבות נושאים שהועלו על ידי המתכשרים .ציר זה נע
מקצה של התנהלות אקטיבית ועד הקצה השני של התנהלות ראקטיבית .הציר האנכי מייצג את ממד
המעורבות ,ההובלה של השיח וניהולו על ידי המדריכים ( ,)directivenessוהוא נע מקצה של מעורבות
מלאה והנחיה ישירה ( )directiveלהיעדר הובלה ו שימוש בדרכי הנחיה עקיפות (.)non-directive
ממד המעורבות בהנחיה ישירה מתייחס למגוון מיומנויות ,החל במיומנויות הנחיה עקיפות כמו הקשבה
(הנהון ,למשל) ,שאילת שאלות ,סיכום דברי הדובר וכלה במיומנויות הנחיה ישירות כמו מתן עצה
והנחיה ,חיווי דעה או מתן מידע .השילוב בין ממד התשומות וממד המעורבות בהובלת השיח מצביע
על ארבעה תפקידים שונים של המדריכים הפדגוגיים :המדריך היוזם ( ,)initiatorהמדריך המנהיג
( ,)imperatorהמדריך היועץ ( )advisorוהמדריך המעודד ( .)encouragerלדוגמה :כשהמדריך
המנהיג מתייחס לנושאים שהוא עצמו מעלה ומשתמש במיומנויות הדרכה מובילות ,המדריך היועץ
מתייחס לנושאים שהמתכשר מעלה בשיח ,אך גם הוא משתמש במיומנויות הדרכה מובילות; על הציר
האחר פועל המדריך היוזם ,ה מתייחס לנושאים שהוא מעלה בשיח ,אך תוך כדי שימוש במיומנויות
הדרכה עקיפות (שאינן מובילות) ,ואילו המדריך המעודד עוסק בנושאים שהמתכשרים מעלים
ומשתמש במיומנויות הנחיה עקיפות.
מחקרם של מנה ,הניסן ולוגרן (שם) בחן באמצעות המודל כיצד השתתפות המדריכים בשיח עם
המתכשרים משפיעה על רכישת ידע מקצועי על ידי המתכשרים להוראה .המחקר בחן גם את מיומנויות
ההנחיה השונות המשפיעות על רכישת הידע המקצועי של מתכשרים (רמה ומורכבות) ואת השפעת
ההדרכה המנחה על רכישת הידע המקצועי של מתכשרים .מחקרם נערך במסגרת תוכנית הלימודים
החדשה להכשרת מורים באונברסיטת סיטרד .משך זמן התוכנית ארבע שנים ,והמתכשרים בה התנסו
כמחצית מזמנם בעבודת שטח .בתום עשרה שבועות נערכה שיחה בין המתכשר ושלושת המנחים שלו:
מנחה בית ספרי ,מדריך פדגוגי מטעם האוניברסיטה ומורה מכשיר .יש לציין כי המדריכים הפדגוגיים
היו בעלי ותק הדרכה של  18–11שנים ,והם עברו הכשרה בהדרכה עם כלים בשיטת Supervisory
Skills for Mentors to Activate Reflection in Teachers (Crasborn & Hennissen, 2014, in
.)Mena, Hennissen, & Loughran, 2017
תוצאות המחקר הצביעו על כך שבדיון עם המתכשרים המדריכים באוניברסיטאות נטו להציע סיוע
המוביל לידע נרחב יותר ,ואילו המנחים (מורים מכשירים) בבתי הספר נטו לתאר בדיון מה נעשה
במהלך ההתנסות .התפקיד הנפוץ ביותר בקרב המדריכים היה תפקיד המורה המנהיג .בכל הקשור
לשימוש בכישורי הנחיה שונים ,נמצא שכישורים כמו הבעת דעה ושאילת שאלות הובילו לצבירת ידע
מקצועי רב יותר בשיח .מעניין לציין שכישורים כמו סיכום ושאילת שאלות (שאינם כישורי הנחיה ישירים)
קידמו הסקת מסקנות מהידע המקצועי בעל הערך הרב .בנוסף ,כישורי הנחיה ישירים הובילו להפקת
ידע מקצועי בעל אופי נרטיבי (באמצעות הערכה וזיכרון) ,ואילו השימוש בשני כישורי הנחיה עקיפים
 2המונח ש בו משתמשים מנה ,הניסן ולוגרן לתיאור תפקיד המדריך הפדגוגי הוא "מנחה מומחה" ( Mena,
.)Hennissen, & Loughran, 2017
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(סיכום ושאילת שאלות) סייעו באופן פרטני למתכשרים לנסח עקרונות מהחוויות שלהם .מבחינת
ההבדלים בין סוגי הידע המקצועי הקשורים לתפקידים השונים ,ממצאי המחקר הצביעו על כך ששיח
המדריך המנהיג הוא נרטיבי במהותו .דמות המדריך המנהיג מתמקדת בפרקטיקת הערכה ,ודמות
המדריך המעודד מובילה לשיח המתמקד בהסקת ידע.
מסקנה נוספת שהוסקה מן המחקר של המודל הזה היא חשיבות הלמידה העצמית של מתכשרים
מניסיון אישי לעומת למידה באמצעות הסיוע של המדריכים הפדגוגיים .ככלל ,המדריכים הפדגוגיים
נוטים יותר בגישתם לתפקיד המנהיג ומציגים את נושאי השיח שלהם בדיון עם המתכשרים .באופן זה,
רכישת הידע המקצועי על ידי המתכשרים לאחר ההתנסות המעשית היא מועטה .מסקנה זו זכתה
לחיזוק בספרות המחקר (,)Hennissen et al., 2008, in Mena, Hennissen, & Loughran, 2017
כשחוקרים הצביעו על כך שמורים המשתמשים בשיטות הדרכה מובילות (חיווי דעה ,מתן עצה) נוטים
לדבר יותר בדיאלוג ,מה שאורך זמן רב יותר ,מאשר להשתמש בכישורי הנחיה עקיפים .לעומת זאת,
מדריכים שהוכשרו להנחיה בסיוע מיומנויות עקיפות נוטים לדבר פחות ומאפשרים למתכשרים להביע
את עצמם יותר בשיח .מכאן שמדריכים פדגוגיים המשתמשים בכישורי הנחיה עקיפים מעניקים
הזדמנות למתכשרים לרכוש ידע ברמה גבוהה יותר .עוד עולה מהמחקר שסוג הידע שנרכש על ידי
המתכשרים היה תלוי-סיטואציה מסוימת ,ואילו סוג הידע שנרכש בסיוע המדריכים הפדגוגיים היה כללי.
זאת ועוד ,המתכשרים הפגינו מעורבות רבה יותר בדיון על נושאים רבים יותר לאחר שזכו לשבחים
חיוביים מהמדריכים .אם כן ,אפשר לסכם שבכל הקשור לממד התשומות בשיח ,בהבניית למידה
בא מצעות שיח בין מדריכים ומתכשרים כדי לקדם את שיפור ההוראה ,חשוב לדעת איזה סוג למידה
ניתן להעביר ומהי כמות הידע המוצג הן על ידי מתכשרים והן על ידי מדריכים.
אשר לממד המעורבות וההובלה בדיון ,אפשר להסיק שכישורי ההנחיה הנפוצים ביותר היו שאילת
שאלות וחיווי דעה .עם זאת ,ההנחיה של המדריך המנהיג נוטה יותר לתאר פרקטיקה במונחים
נרטיביים ,ואילו דמות המדריך המעודד משתמשת בכישורי הנחיה כמו סיכום ושאילת שאלות ,כישורים
המקדמים במידה רבה הסקת ידע מקצועי .ידע זה מסייע למתכשרים לנסח פרקטיקה באופן מופשט
וכללי יותר .נראה שתפקיד זה סייע יותר למתכשרים ללמוד במהלך הפרקטיקום ,משום שהידע הנרכש
מהסקת מסקנות אפשר להם להבין אנלוגיות באופן ברור יותר ולהתייחס לרעיונות מסדר גבוה במקום
רק לאירועים .ידע מסוג זה עשוי לסייע לקשר בין מצבים שונים בפרק טיקה ובין חוויות עבר או חוויות
הוראה בעתיד.
מודל  MERIDהצביע על מגמות ואפשרויות הניתנות ליישום גם במחקרים נרחבים יותר במדינות
שונות ובמצבי חינוך שונים .כמו כן ,המודל המחיש את חיוניות המדריכים הפדגוגיים בפיתוח מומחיות
המתכשרים .בהנחה שניסיון מקצועי אכן תורם למקסום הלמידה של ידע מקצועי על אודות הפרקטיקה,
יש לשים לב לאופן ש בו ההדרכה מבוצעת ולטיב הידע הנבחן וה מועבר .כמו כן ,יש חשיבות לא רק
לכישורים שבהם המדריכים משתמשים בפרקטיקת ההנחיה שלהם ,אלא גם למידת התמיכה שלהם
ברכישת ידע באופן עצמאי .הדרכה פדגוגית אינה רק הנחיית פעולות ,אלא היא כוללת גם חיפוש אחר
הצמיחה המקצועית ויצירת חזון של פיתוח ידע לאורך החיים המקצועיים .לכן ,יש להכיר בהדרכה
הפדגוגית כהיבט נפרד ,חשוב ומשמעותי בעבודה החינוכית .בעקבות המעבר מתפיסת למידה על
הוראה המתרחשת בטבעיות כשצופים במומחים ובסיטואציות בכיתה לתפיסת הוראה שבה לתפקיד
ההדרכה הפדגוגית חשיבות חיונית בעיצוב למידת מתכשרים על אודות הידע המקצועי בפרקטיקה ועל
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פיתוח יכולת רפלקטיבית ,עולה בבהירות גם הצורך בהגדרה ברורה יותר של מקצוע ההדרכה
הפדגוגית ויישומו בתוכניות להכשרת מורים.

 3.4מודל הדרכה פדגוגית באירלנד
אף על פי שבשנים האחרונות נעשו באירלנד רפורמות בחינוך ,עדיין המחקר על אודות המדריכים
הפדגוגיים במדינה מועט ( .)O’Brien & Furlong, 2015מודל הכשרת המורים באירלנד כולל הערכה
מתמשכת ,גישה השולטת ברוב תוכניות ההכשרה במדינה .המדריכים הפדגוגיים אחראים על שיבוצי
הסטודנטים בשדה ,והם מבקרים אותם לצורך הערכה כמה פעמים במהלך השנה האקדמית .זאת
ועוד ,המתכשרים להוראה פועלים בהתנסות לצד מורים מכשירים ,אלה האחרונים מתמנים על ידי
מנהלי בית הספר ללא קשר לאוניברסיטה .המורים המכשירים אינם מקבלים גמול על מלאכת ההנחיה.
באירלנד תוכנית הפרקטיקום הארצית מבוססת על מודל של שותפות בין משרד החינוך ( State
 ,) Department of Education and Skillsמחלקות החינוך באוניברסיטאות השונות ,שלושת ארגוני
המורים המובילים במדינה ומרכזי החינוך ובתי הספר המכשירים ( Clarke, Killeavy, & Moloney,
.)2013
בשנים  2011–2002היה אחראי סגל בית הספר לחינוך באוניברסיטת דבלין לעצב ,לפתח וליישם
את המודלים השונים של הפרקטיקום בתוכנית ניסיונית ארצית .התמיכה בפרקטיקום כללה סדרת
סדנאות סמינריוניות למורים חדשים ולמדריכים פדגוגיים במרכזי החינוך ברחבי המדינה .התוכנית
הלאומית של ההדרכה הפדגוגית וההנחיה למתכשרים בבתי ספר על-יסודיים ביקשה לזהות את
מקורות הידע המקצועיים והאישיים של המדריכים הפדגוגיים והמורים המכשירים על פרקטיקת
ההוראה ולקדם את ההבנה של המאפיינים השונים התורמים לתחום זה .בבסיס תוכנית זו הונחה
ההנחה שתוצאות שי תוף הידע ביחסי המדריכים–מודרכים תלויות בעמדות הפרטניות של המדריכים
הפדגוגיים כלפי ידע וידיעה ,ועל כן תהליך ההנחיה וההדרכה נשען על הנחה זו .נראה שהידע המקצועי
של מורים נובע מהיבטים מסוימים בזהות שלהם ,היבטים אלה מוגדרים בהקשר החינוכי ,והם כוללים
את התפיסות שלהם כלפי חינוך בכלל וכלפי סביבות העבודה שלהם בפרט.
מדריכים פדגוגיים באירלנד מבקרים מתכשרים להוראה ומעריכים אותם במהלך הפרקטיקום,
מקצתם מועסקים על ידי האוניברסיטה במשרה מלאה ומקצתם במשרה חלקית (בעיקר מורים שיצאו
לגמלאות והם בעלי ניסיון רב בהוראה) .במחקר שנערך באירלנד בקרב מתכשרים להוראה נמצא
שדירוגי המדריכים הפדגוגיים ומדריכים אחרים מהאוניברסיטה היו נמוכים מבחינת הערכתם כמקור
תמיכה והנחיה בפרקטיקום ,בהשוואה לדירוג שקיבלו מורים מכשירים ( Clarke, Lodge & Shevlin,
 .)2012ומכאן הסיקו החוקרים שיש חשיבות לזמן ההערכה; הערכה ורפלקציה בשלבי הכשרה
מוקדמים מדי עשויים להיות בלתי יעילים ,שכן המתכשרים לא יידעו כיצד לקשר בין ההקשר הבית
ספרי ובין ההיבטים התאורטיים שנלמדו בקורסים האקדמיים .בעקבות כך הם התמקדו במטלות
שוליות ,כדי למלא את דרישות תוכנית הלימודים ,מבלי להבין את משמעות הקשר במלואו .לדעת
החוקרים ,יש צורך בפיתוח מערכות יחסים בין -אישיות בין המדריכים הפדגוגיים והמתכשרים ,כדי
שהידע הנרכש באוניברסיטה ישמש גם בהקשר הבית ספרי בהצלחה (שם).
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באירלנד ,עד שנת  ,2011הממשלה טרם התחייבה לנושא ההדרכה הפדגוגית בהכשרה או
פיתחה מדיניות ארצית בנושא זה ,ייתכן שבשל עוצמתם של ארגוני המורים ,שהטילו וטו על הדרכה
פורמלית בבתי ספר .עם זאת ,מועצת המורים ( )teaching councilבאירלנד הסכימה שההדרכה היא
המפתח להכשרת מורים מיטבית (.)Chambers et al., 2012
אפשר ללמוד על טיב ההדרכה הפדגוגית באירלנד ממחקר השוואתי שנעשה באוניברסיטת
בירדפילד שבאירלנד ,באוניברסיטת ריברמאונט בצפון אירלנד (בריטניה) ובאוניברסיטת לרקהיל
באנגליה .המחקר הצביע על כך ש באירלנד ,בתוכניות להכשרת מורים ,האוניברסיטה מבקשת את
שיתוף הפעולה הבית ספרי בפרקטיקום על בסיס התנדבותי .למודל זה יש שלושה חסרונות:
 .1המורים הפועלים בהוראה בצמד אינם מאומנים כמורים מכשירים בבתי ספר;
 .2המנחים הבית ספריים יכולים להיות ותיקים או צעירים ,ואפילו מורים חדשים בשלב
ההתמחות או מורים חסרי ניסיון;
 .3אין תפקיד רשמי למנחים הבית ספריים או למנהלי בתי הספר בהערכת המתכשרים.
מכאן שיש מגוון רחב של תרבויות בית ספריות ושיטות הנחיה והדרכה שונות בהערכת מתכשרים
בפרקטיקום .עם זאת ,באירלנד מתגבשת גישת הדרכה פדגוגית רשמית ,באמצעות תוכניות
כמו  University College Cork Mentor Training Programme for PE teachersאו Dublin
 .City University Cooperating Physical Education Teacherההתנסות המעשית בבתי הספר
היא באחריות האוניברסיטאות ובהדרכתן ובשיתוף פעולה עם מורים מכשירים ועם מנחים בית ספריים.
לסיכום ,אפשר לראות כי המודל הקיים באירלנד כולל כמה תפקידים מסורתיים של הדרכה
פדגוגית כמו אחריות המדריכים הפדגוגיים על שיבוץ המתכשרים בבתי הספר המכשירים ,הערכה
מתמשכת לאורך שנות ההכשרה ופיתוח מערכת יחסים בין -אישית עם המתכשרים כתנאי להעברת
ידע מקצועי ושיתופו (ראו תרשים .)5

שותפות עם מורים מכשירים

שותפות בין משרד החינוך,
מחלקות לחינוך
אוניברסיטאות וארגוני
מורים

גיבוש אסטרטגיית הדרכה
פדגוגית רשמית

הערכת מתכשרים בהתנסות
המעשית

שיתופי ידע ביחסי מדריך–
מודרך

תרשים  :5תפקידי המדריכים הפדגוגיים במודל האירי
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 3.5מודלים של הדרכה פדגוגית בישראל
 3.5.1תוכנית ניסיונית במכללת לוינסקי – נה"ר
בישראל קיימים מודלים שונים של הדרכה פדגוגית ושותפויות בין האקדמיה והשדה ,וכל מוסד מכשיר
אחראי להכשרת המדריכים הפדגוגיים שלו .מודל תוכנית נה"ר (נתיב הכשרה רב-מסלולי) ,שנבחר
לניתוח בסקירה זו ,נוצר בתוכנית הניסיונית במכללת לוינסקי לחינוך ו חייב שינוי פרדיגמטי הן במכללה
והן בבתי הספר המכשירים .התוכנית הניסיונית פעלה בשנים  2007–2002במטרה לפתח חלופה
לתוכנית ההכשרה המסורתית בסביבת למידה אלטרנטיבית חדשנית ורב-דורית לסטודנטים להוראה,
למורים מכשירים ולמורי מורים .התוכנית נועדה להדק את הקשר בין התאוריה והפרקטיקה ולפתח את
מקצוענות המתכשרים להוראה ,תוך בניית רצף משלב הכשרת המורים ועד שלב התפתחותם
המקצועית במהלך הקריירה .התוכנית עוצבה לאור התפיסה האקולוגית ,הרואה בטיפוח יחסים ,קשרים
וזיקות בין מרכיבי המערכת השונים עיקרון חשוב (טל ;2010 ,מרגולין ;2010 ,מרגולין וצלרמאיר,
.)2007
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מודל השותפות בתוכנית נה"ר התבסס על שילוב של חמישה רכיבי הכשרה:
 .1שותפות בין המכללה והשדה;
 .2בין-מסלוליות – הכשרה והתנסות משותפת של מורים ממסלולים שונים;
 .3אינטגרציה וקישוריות בין כל תחומי עיסוק המורה;
 .4מחקר כחלק אורגני מההכשרה;
 .5פיתוח סביבות למידה -הוראה חדשניות.
במסגרת שותפות זו נגזרו גם תפקידי המדריכים הפדגוגיים  :פעילות אקטיבית ,מחויבות ואחריות
לקידום סוגיות חינוכיות מהותיות ,בניית שותפות עם בתי ספר עמיתים והובלה ,יצירת קהילות לומדות
ובניית שותפות מול המחוז במשרד החינוך.
המודל שהוצע בתוכנית נה"ר הדגיש כמה תפקידים ייחודיים של המדריכים הפדגוגיים :אחראיות
לא רק על הכשרת הסטודנטים ,אלא גם על הכשרת בעלי תפקידים חדשים במכללה ובבתי הספר;
בבתי ספר שהיו שותפים לתוכנית ,סייעו מדריכות פדגוגיות ותיקות לחניכת מדריכות פדגוגיות ומתודיות
חדשות; יצירתן של קהילות לומדות בהקשר של המדריכות הפדגוגיות ,שכן הן סימלו את שבירתו של
מעגל הבדידות ותחילת הסיוע בשותפות לצד שינוי בתפקיד המדריכות ממעבירות ידע למנחות של
תהליכי למידה .באופן זה ,מסגרת החונכות אפשרה את יצירתן של קהילות לומדות מקצועיות והרחבתן
כפלטפורמה ללמידה משמעותית וניסוי בחדשנות (טבק.)2005 ,
תפקיד ההובלה של המדריכות הפדגוגיות ,כפי שנגזר ממבנה התוכנית הניסיונית ,תרם לבניית
מנהיגות מבוזרת פעילה בתוך המכללה .המדריכות הפדגוגיות שימשו כסוכנות שינוי רב עוצמה במהלך

 3ת וכנית ניסיונית זו זכתה להכרה מגף הניסויים והיזמות והאגף להכשרת מורים במשרד החינוך .התפיסה
האקולוגית שעמדה בבסיסה הייתה מסגרת קונספטואלית שסייעה לפרש ,להבין ולהמשיג את העשייה בתחום
ההדרכה הפדגוגית .הנחת היסוד הייתה שבמערכת מורכבת כל שינוי משפיע על רבדים נוספים כמו ב"אפקט
הפרפר" (טל.)2010 ,
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תהליכי הנחיה שונים ובמסגרת מעגלי חונכות משיקים שנשזרו זה בזה :חונכות תלמידים בכיתה על
ידי מתכשרים להוראה; חונכות של מתכשרים להוראה בידי מדריכות פדגוגיות ואנשי סגל נוספים;
חונכות של מורות מכשירות וחברי סגל על ידי מדריכות פדגוגיות עמיתות .מסגרת התמיכה של
המדריכות הפדגוגיות הוו תיקות במדריכות החדשות אפשרה להתנסות בדפוסי הדרכה חדשים .זאת
ועוד ,מסגרת זו הובילה ליצירת מרחב בטוח בזכות יחסים שיתופיים וצמיחת תרבות שבה כל השותפים
חוו התפתחות מקצועית באמצעות אחרים .בעקבות זאת חל טשטוש גבולות בין תפקיד המדריכות
הפדגוגיות ותפקידי החונכים והמנחים האחרים במכללה ובבתי הספר המכשירים .בשנת הניסוי
השלישית נעשתה החונכות חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים (מרגולין.)2010 ,
השינוי בראיית העולם של אנשי הסגל ביחס להדרכה הפדגוגית הוביל ליצירת מסגרת חונכות
קבועה .נוסף להדרכה הפדגוגית המסורתית של המדריכות שבה ניתן משוב לאחר תצפית במתכשרים,
החונכות יצרה ליווי נוסף ומתמשך בתהליכים חשובים של עיצוב זהות מקצועית גם בקרב אנשי סגל
אחרים במכללה  .הנחיה משותפת של מרצים דיסציפלינריים ומדריכות פדגוגיות הגבירה את מודעות
המתכשרים להשקפת העולם המקצועית ,לביקורתיות ולחקר סוגיות הפרופסיה .החונכות לא הייתה
רק ייעוץ ,אלא כלי להעצמת המתכשרים ברגע משמעותי בפיתוח הזהות המקצועית .מכאן שהחונכות
בקהילה הלומדת המקצועית והשיתופיות הובילה לטשטוש גבולות ותפקידים ,ל פריצת מחסומים של
מומחיות דיסציפלינרית וליצירת אפשרויות למידה רבות ומרחיבות .במודל זה התבטאה הלמידה
המרחיבה ( )expansive learningבתהליכי הלמידה בתוך האינטראקציות החברתיות והמקצועיות
וביניהן ,מחוץ לגבולות בית הספר ,בתהליכי יצירה ש בהם הלומדים שיתפו פעולה כדי ליצור ידע חדש
וכדי ללמוד נושא שטרם נוצר ,זאת בנוסף לרכישת הידע הקיים והמבוסס והשתתפות בפרקטיקות (ראו
להלן תרשים  4.)6לצד הלמידה המרחיבה נוצרו גם הבנה וההערכה רבות יותר מצד עמיתים ואנשי
סגל במכללה לעבודת המדריכות הפדגוגיו ת לאחר ביקורים בשדה והידוק הקשר בין האקדמיה והשדה.
השינוי בתפקיד המדריכות הפדגוגיות ובזהות המקצועית שלהן הוביל לעלייה בערכן בעיני עמיתיהן.
שינוי המודל של ההדרכה הפדגוגית במכללה אף הוביל לכך שמורות מכשירות קיבלו על עצמן חלק
מתפקידי ההדרכה .בו בעת ,התעוררה ההכרה בקרב המדריכות הפדגוגיות שהנחיית המורות
המכשירות בהדרכה פדגוגית תועיל גם להן ,שכן מקצועיות ומעורבות רבה יותר בתהליך הלמידה
המשותף עם המתכשרים יובילו להתקדמות בלמידה .בנוסף ,תובנות המדריכות הפדגוגיות בקשר לידע
המקצועי שלהן וללמידה מהידע הפרקטי של המורות המכשירות הוביל לפיתוח יכולת אינטגרטיבית
לשלב בין תאוריה ופרקטיקה .כך גם גבר שי תוף הפעולה וההדדיות בין כל השותפים ,וגברה המחויבות
והאחריות לתהליך ההכשרה וההוראה (שם).
לסיכום ,מודל נה"ר הוביל ליצירת תרבות משותפת ,שבתורה עודדה כמה שינויים מערכתיים
בהנהגה משותפת של מורים מכשירים ,של מתכשרים ,של סגל המכללה ושל מדריכות פדגוגיות.
שינויים אלו כללו תכנון מחדש הן בתוכנית הלימודים בבית הספר והן בתוכנית הלימודים במכללה .ראוי
לציין כי על אף שמודל זה צוין במסגרת תוכנית המתווים המנחים להכשרת מורים של ועדת אריאב
( )2007כמודל מיטבי להכשרה ואף המחיש את חיוניות המדריכות הפדגוגיות בשותפות ,ביצירת

4

על נושא הלמידה המרחיבה ראו.Sannino, Engeström, & Lemos, 2016 :
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מנהיגות חינוכית ,בהובלת קהילות לומדות ובחקר הפרופסיה ,אין זה המודל הרווח או הבלעדי כיום
במכללת לוינסקי.

הכשרת
עמיתים
במכללה
ובשדה

שותפות
בין
המכללה
והשדה

פיתוח
זהות
מקצועית
של
משתתפי
התוכנית

יצירת
מסגרת
חונכות
קבועה

תפקידי המדריכים
הפדגוגיים
במודל נה"ר

יצירת
קהילות
לומדות

מנהיגות
חניכות

בניית
שותפות
מול המחוז
במשרד
החינוך

יצירת
מרחב
בטוח
ותרבות
שיתופית

תרשים  :6תפקידי המדריכים הפדגוגיים בישראל – מודל נה"ר
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 3.5.2מודל הדרכה פדגוגית בישראל – שח"ף
מודל הדרכה פדגוגית נוסף בישראל קיים במסגרת תוכנית שח"ף (שיתוף חינוכי פעיל) במכללת קיי.
תוכנית זו החלה בשנת  2001במטרה להכשיר אקדמאים להוראה במסלולי הגיל הרך ,בית היסודי,
בית הספר העל-יסודי וב חינוך מיוחד במסגרת דו-שנתית .מטרת התוכנית הייתה להציע הכשרה
מקצועית שונה באמצעות העצמה אישית ומקצועית במסגרת של קהילת למידה ,תוך הדגשת למידה
משותפת ,שיתופיות ויצירת קהילת למידה .כמו כן ,התוכנית העניקה תשומת לב לסביבת הפעולה שבה
התרחשו תהליכי לימוד שונים ואינטראקציות באמצעות למידה ,הקשבה ודיאלוג ,התמודדות עם שונות
ועם רב-תרבותיות (גדרון ,ברק ,ערפאת ווינברגר.)2009 ,
עם צוות התוכנית נמנים מרצי המכללה – מומחים במגוון של דיסציפלינות ומסלולים פדגוגיים –
ומדריכים פדגוגיים שהיו מעורבים בהתנסות בשדה .יש לציין כי במודל תוכנית שח"ף כל אנשי הסגל
מלמדים בצוותי הוראה בצמד ללא קשר למעמדם במכללה .בבסיס התוכנית עומדת השותפות עם בתי
הספר ,והיא כוללת התנסות מעשית והשתתפות בסדנת "חוכמת המעשה" לעיבוד ההתנסות ותחקורה.
במסגרת שותפות זו תפקיד המדריכים הפדגוגיים מתמקד בקידום המתכשרים להוראה ובעבודה
בשיתוף עם המורים המאמנים האחראים על העשייה בכיתה ,מחד גיסא ,ובפעילויות שיתופיות עם
שאר אנשי הסגל במכללה אשר חולקים עמו את מטלות ההדרכה הפדגוגית ,מאידך גיסא .שיתופיות זו
מסייעת ליצירת שיח בין כל הצדדים וליצירת קהילה מקצועית באמצעות הנחיה ולמידה משותפת,
המאפשרת לשלב ולשתף פן אישי ופן מקצועי .שלא כ תוכניות אחרות להכשרת מורים ,כל אנשי הסגל
בתוכנית שח"ף נחשבים מדריכים פדגוגיים ,כולל אנשי סגל שאין להם מינוי פורמלי לתפקיד זה .באופן
זה ,כאשר מתעורר הצורך למלא תפקיד מסוים כל אחד מחברי הצוות יכול למלא אותו (טורניאנסקי
ופרילינג ;2009 ,מונק ;2009 ,מרגה.)2009 ,
כפי שציינה דרלינג-המונד ( ,)Darling-Hammond, 2014יש חשיבות לשותפויות מסוג זה
ולחיזוק הקשר בין התאוריה וה פרקטיקה באמצעות עבודה קלינית מעמיקה ,הדרכה פדגוגית רצופה
ומתמשכת ומודלינג של מומחים בפרקטיקה .תוכניות כמו תוכנית שח"ף ,הדורשות ממתכשרים להיות
זמן ניכר בשדה וה בוחנות מושגים ואסטרטגיות הנלמדות בקורסים ובד בבד שואפות ליישם את
המושגים והאסטרטגיות האלה בשדה ,הן אפקטיביות יותר מתוכניות מסורתיות .ההדרכה הפדגוגית
נעשית במהלך כל שנת הלימודים על ידי מדריכים פדגוגיים מומחים ,המאפשרים למתכשרים לקבל
אחריות ועצמאות בהוראה באופן מדורג ,וכך להעמיק את הבנתם ואת ניסיונם בפרקטיקה .מחקרים
הוכיחו שמתכשרים המשתתפים בהתנסות מעשית בשדה מבינים את התאוריה טוב יותר ,מיישמים
מושגים שנלמדו בהוראה ותומכים בלמידת תלמידים .בהקשר זה יש חשיבות לאיכות ההדרכה
הפדגוגית ולתדירותה וכן לכלי ההערכה המנחים בהדרכה (שם).
מאפיין חשוב נוסף במודל של תוכנית שח"ף הוא יצירת שפה משותפת לתוכנית ולמשתתפיה.
שפה זו מסייעת ליצירת לכידות פנימית ומנהיגות צוותית .עם זאת ,מנהיגות מסוג זה היא שוויונית,
משום שכל חברי התוכנית ממלאים את תפקידי ההדרכה הפדגוגית באופן זהה ויכולים להחליף זה את
זה בתפקיד המנהיג .כך ,נוצרות הזדמנויות שונות לדיאלוג ולדיון וללמידה מתמשכת בצוות (ראו להלן
תרשים .)7
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בשנה הראשונה של המתכשרים המשתתפים בתוכנית ,המדריכים הפדגוגיים מסייעים בנושאים
של נוכחות בכיתה ובבית הספר ,ב חקירת ההתנסות המעשית באמצעות רפלקציה ובכתיבת טקסט
נרטיבי .בשנה השנייה המדריכים הפדגוגיים מתמקדים בהוראת המתכשרים ובלווי תהליך החקר
העצמי של המתכשרים כדי להתחיל את מסלול הפיתוח המקצועי שלהם כמורים .המדריכים הפדגוגיים
מלווים את המתכשרים בתהליך העמקת מומחיותם ומסייעים להם להכיר את עולמם המקצועי,
להתמודד עם סוגיות העולות מהמקצוע ,לפתח זהות של למידה ולפתח את מיומנות שאילת השאלות.
כך ,המדריכים הפדגוגיים מסייעים למתכשרים בפיתוח הרגלים ,עמדות ודרכי פעולה וחשיבה שונות
במקצוע ההוראה .מומחיות מקצועית זו ,המכונה בשפת התוכנית בשם "מומחיות גמישה" (גדרון ,ברק,
ותובל ,2009 ,עמ'  ,)219מפתחת גמישות מעשית ומחשבתית ,הסתגלות ויכולת תגובה לשינוי ,הן
בקרב המתכשרים והן בקרב אנשי סגל התוכנית.
לדוגמה ,בשותפות בין תוכנית שח"ף ו בית ספר תיכון ניסויי ג' נעשה ניסיון ליצור מסגרת
קונספטואלית של תרבות ספר אקולוגית-תרבותית (( )edge cultureברק ,גורודצקי והדרי ,2009 ,עמ'
 )238כדי לחשוף בפני המתכשרים דרכי הוראה שונות ולסייע ליצירת זהות מקצועית גמישה .השותפות
עם בית הספר הפרה את הדיכוטומיה המוכרת בין ידע אקדמי וידע מעשי ,שכן צוות בית הספר היה
חלק מקהיליית מכשירי המורים ועסק ביצירת ידע פדגוגי והמשגתו .ההוראה בצוות של סדנה משותפת
כללה למידה והתנסות בבית ספר ובמכללה ונשענה על ניסוח מחדש של הזהות המקצועית של המורים
המנחים ובחינת דרכי ההוראה שלהם .מורי הסדנה אף יצרו קהילה חדשה בבית הספר :קהילת מכשירי
מורים ,צעד שדחף לתהליך התחדשות בית ספרי ולראיית המחנכים כמובילים פדגוגיים .באופן זה
נוצרה שכבה חדשה של מנהיגות פדגוגית בבית הספר .למדריכים הפדגוגיים מן המכללה היה תפקיד
חשוב בליווי שינויים אלו ,והם היו שותפים לחשיבה המשותפת בצוותים המנחים ולקהילת המעשה
שנוצרה.
לסיכום ,מודל ההדרכה הפדגוגית בתוכנית שח"ף כלל את סגל התוכנית ,מרצים דיסציפלינריים
ומדריכים פדגוגיים .שותפים אלה יצרו קהילת למידה משותפת עם סגל בתי הספר .לצד זאת ,התפתח
שיח למידה מתמשך ושפה ייחודית למשתתפים ב תוכנית .ההדרכה התמקדה בפיתוח של מומחיות
גמישה ,תוך ניתוח ההתנסות המעשית ורפלקציה על אודותיה וליווי המתכשרים בתהליכי פיתוח הזהות
המקצועית והאישית שלהם כמורים.
הוראה בצמד עם מורים מאמנים
שיתופיות עם אנשי סגל אחרים במכללה

למידה משותפת
תחקיר ההתנסות ועיבוד
יצירת שפה משותפת
יצירת קהילת למידה

תרשים  :7תפקידי המדריכים הפדגוגיים בישראל – תוכנית שח"ף
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 3.6מודלים של הדרכה פדגוגית בארצות הברית
 3.6.1תוכנית  )The Extended Teacher Education Program( ETEPבאוניברסיטת
דרום מיין
בארצות הברית קיימים מודלים רבים ושונים של הדרכה פדגוגית בתוכניות הכשרת מורים .בסקירה זו
נתמקד בשלושה מודלים ייחודים הנשענים על שותפות בין האקדמיה והשדה .המשותף לשלושת
המודלים הנבחרים הוא עבודת צוות ושיתופיות ,ליווי ההתנסות המעשית בשדה לצד תהליכי רפלקציה
וסיוע בפיתוח זהות מקצועית של המורים החדשים.
תוכנית  )The Extended Teacher Education Program( ETEPבאוניברסיטת דרום מיין
נשענת על שותפות בין האוניברסיטה ובתי הספר בשדה שבהם המתכשרים מתנסים בעבודה קלינית.
התוכנית נוסדה בשנת  1989בעקבות הצעתה של דיקנית בית הספר לחינוך באוניברסיטת דרום מיין
לבטל את תוכנית התואר הראשון בחינוך ולהחליפו בתוכנית חדשה לתואר מתקדם עבור בוגרי מדעי
הרוח ( .)liberal artsהתוכנית שאפה להכשיר מורים לב תי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים במקצועות
האלה :שפות זרות ,אנגלית ,מתמטיקה ,מדעי החיים ,פי זיקה ומדעי החברה.
התוכנית הניסיונית עירבה את בתי הספר המקומיים ואת האוניברסיטה במאמץ משותף כדי לתמוך
בלמידה מקצועית של מורים חדשים וותיקים כאחד באזור .המיזם ,שזכה לשם "התוכנית המורחבת
להכשרת מורים" ( ,)The Extended Teacher Education Program – ETEPנוצר בשיתוף של
סגל האוניברסיטה ובית ספר נבחר (חטיבת ביניים) שהיה לו ניסיון ביצירת שותפויות .בתחילת הדרך
כלל הצוות בשותפות שני חברי סגל מהאוניברסיטה ,מנהל חטיבת הביניים ,שני מורים מחטיבת
הביניים ,יועץ חינוכי מ בית הספר ומפקח מחוזי .הקבוצה נפגשה פעמיים בשבוע ועיצבה תוכנית לימודים
שכללה מלגה שנתית למועמדים .בנוסף ,הצוות איתר את אנשי הסגל באוניברסיטה ובבתי הספר
שילמדו בתוכנית ותכנן את תוכנית הלימודים ואת תהליך גיוס המועמדים וקבלתם .התוכנית החלה
לפעול בספטמבר .1990
מחקר הערכה על אודות התוכנית ()Whitford, Ruscoe, & Fickel 2000, in Miller, 2015
הצביע על שיתוף הפעולה שנבנה מלכתחילה בין שני המוסדות ועל האמון והכבוד ההדדי שסייעו
לרפורמה הן בבית הספר והן באוניברסיטה .למדריכים הפדגוגיים הייתה חשיבות בהכשרת המורים
המובילים הבית ספריים .מורים אלו הנחו את התוכנית בשדה לצד איש סגל מאוניברסיטה וזכו להקלות
בתפקידם ,למשל ,שחרור ממחצית מטלותיהם בהוראה כדי למלא את תפקידם על הצד הטוב ביותר.
צוות מחנכים מהאוניברסיטה ומבית הספר (כולל נציג תלמידים) רי איין את המועמדים לתוכנית ובחר
אותם .מורי בית הספר שימשו כמורים מדריכים ( )preceptorsקליניים והסטודנטים זכו לכינוי
"מתמחים" ( ) internsכדי לזהות את תפקידם כמתכשרים הנכנסים לגילדה מקצועית .למתמחים
הוצמדו מורים מדריכים שהנחו אותם וזכו למעמד של חברי סגל נלווה ()adjunct faculty
באוניברסיטה .לוח השנה של המתכשרים לא החל לפי השנה האקדמית באוניברסיטה ,אלא לפי השנה
הקלנדרית של בית הספר .המתכשרים לימדו בכיתות ,למדו קורסים אקדמיים במבנה בית הספר,
השתתפו בקביעות בפגישות סגל בית הספר ,בפעילויות הפיתוח המקצועי ,במפגשי הורים–מורים
ובפגישות חינוכיות מיוחדות.
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מאפיין מובהק של התוכנית היה התפקיד הכפול שהיא מילאה הן בפיתוח מקצועי של מתכשרים
להוראה והן בפיתוח מקצועי של מורים מנוסים .למדריכים הפדגוגיים היה תפקיד מרכזי בשני תהליכים
אלו .כשהמתכשרים להוראה העמיקו את הידע על אודות הפרקטיקה מן המורים המדריכים שלהם,
המורים המדריכים רכשו רעיונות חדשי ם ואסטרטגיות מן המתכשרים ,שכן באמצעות השאלות שהועלו
הם חידדו את היכולת הרפלקטיבית שלהם ביחס לפרקטיקה שלהם עצמם .רעיון ההדדיות כלל גם את
סגל האוניברסיטה .סגל זה אותגר על ידי המתכשרים והמורים כאחד בכל הנוגע לתאוריות ולמתודות.
זאת ועוד ,המדריכים הפדגוגיים היו חלק מצוות ההנחיה החדש ,צוות זה כלל הוראה בצמד עם מחנכים
בבית הספר (ראו להלן תרשים .)8
חמישה עקרונות הנחו שותפות זו (:)Miller, 2015
 אמונה שמחנכים בבתי ספר ובאוניברסיטה הם שווים בכישוריהם ליצור ידע ולהשתמש
בו .בפועל היטשטשו הגבולות וכל חברי סגל התוכנית קיבלו הזדמנות שווה לביטוי לצד
פיתוח מערכות יחסים הדדיות.
 התאוריה והפרקטיקה שזורות זו בזו .מכאן ,נובעת פרקטיקת קריאת טקסטים בשיתופיות,
פיתוח תאוריות על סמך הפרקטיקה ו שימוש בתאוריה כדי להעשיר את הפרקטיקה.
 מורים יכולים להיות אחראים על הלמידה שלהם ,ללמוד מאחרים ולתרום ללמידה של
אחרים .בפועל עיקרון זה הוביל ליצירת סדר יום משותף ומבנים גמישים ללמידת עמיתים,
תוך מתן מענה לדרישות של מורים ולתחומי עניין שלהם ,וליצירת שפה משותפת ללמידה.


למידת עמיתים תלויה בשיחה כנה ובלתי שיפוטית .מכאן נובעת יצירת מרחבי פעולה
לרעיונות ,התנסות בפרקטיקות חדשות ורפלקציה ומתן משוב הדדי.

 מורים לומדים להוביל סביבות למידה התומכות בחילופי רעיונות בחופשיות ובהדדיות.
סביבות אלה מקשרות בין פרקטיקה ו תאוריה ,מעודדות שיח עמיתים הוגן ומספקות
הזדמנויות לבחינת המנהיגות בסביבה בטוחה .בפועל עיקרון זה הוביל לטשטוש הגבולות
בין בתי הספר והאוניברסיטה כדי ליצור מרחב למנהיגות מורים אותנטית.
השותפות בין האקדמיה ובית הספר אפשרה לפתח מרחב שלישי עצמאי ,הנפרד מזהות בית
הספר ,מחד גיסא ,ומזהות האוניברסיטה ,מאידך גיסא .מרחב שלישי זה קידם מערכות יחסים הדדיות.
ההכשרה נעשתה בכיתות הלימוד – "מעבדות למידה" – שבהן היה אפשר להתנסות ,לצד מורים
מובילים ,ברעיונות ובמושגים הנלמדים ,בניהול כיתה ,בתכנון הוראה ,בהוראה קשובה ובהערכת
תלמידים .כל קבוצת מתכשרים עבדה עם מדריך פדגוגי ועם מנחים מבית הספר ,כך שהלמידה
השיתופית הובילה ליצירת רשת ללמידה אינטראקטיבית ולתמיכה .ההדרכה הפדגוגית הייתה בשיתוף
סגל בית הספר וסגל האוניברסיטה ,שותפים אלה עמלו בצוותא על תכנון תוכנית הלימודים .כמו כן,
המדריכים הפדגוגיים והמנחים הבית ספריים לימדו קורסים משותפים והנחו את המתכשרים בצמד.
בשנת  2003זכתה תוכנית  ETEPלמימון בסך עשרה מיליון דולר מקרן גייטס ,דבר שהוביל לשינוי
בסוג השותפות ,בשל תהליך התרחבות התוכנית .תנאי המימון החדשים כללו תחרות בין בתי ספר
שונים ,הרחבת סגל התוכנית ,כולל הוספת מורים מאמנים ,רכזי פרויקט ,צוות תמיכה ואנשי סגל
אוניברסיטאי ,לצד שינוי במערכי התוכנית .שינויים אלה פגמו בערכי השותפות המקורית ,על אף שנמצא
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שעיקרון השיתופיות וההדדיות נשאר חשוב יותר מעיקרון התחרות .עם התרחבות התוכנית שי תוף
הפעולה בין האוניברסיטה ובתי הספר המכשירים נשען על דרכי הערכה מגוונות ,על מעורבות המחוז
(בהצבת יעדים) ,על רפלקציה ועל עבודת עמיתים משותפת לסגל האוניברסיטה ול מורים .שיתוף פעולה
זה התממש באמצעות מפגשים שבועיים של חברי צוות ,המדריכים והמנחים ,שיתופיות סגל בית הספר
בבחירת מועמדים לתוכנית ,בראיונות הקבלה ו בוועדות הערכה שונות ,וכן ב פיתוח שפה מקצועית
משותפת (פישל.)2013 ,
• פיתוח מרחב שלישי (תרבות שלישית)

• הכשרת מורים מובילים

• ליווי הפיתוח המקצועי של מתכשרים

• ליווי הפיתוח המקצועי של מורים מנחים

• פיתוח שפה משותפת

• הוראה בצוות עם מורים בית ספריים

תרשים  :8תפקידי המדריכים הפדגוגיים בארצות הברית – תוכנית ETEP
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 3.6.2תוכנית מיוחדת להכשרת מורים בבוסטון ,מסצ'וסטס )(Boston Teacher Residency
מודל ייחודי של הדרכה פדגוגית קיים בכמה תוכניות הכשרת מורים קליניות ומעוגנות בית ספר
( ,)residenciesהנשענות על התנסות מעשית מעמיקה ושותפות עם בתי ספר .לתוכניות אלו שמונה
מאפיינים עיקריים (:)Guha, Hyler, & Darling-Hammond, 2017a, 2017b


שותפות הדוקה בין בתי הספר המחוזיים והאוניברסיטאות;



גיוס מועמדים בעלי פרופיל גבוה בייחוד בתחומים שבהם קיים מחסור במורים;



התנסות מעשית בהוראה במהלך שנה שלמה לצד מורה מומחה שמנחה;



קורסים אקדמיים המשתלבים עם ההתנסות המעשית;



גיוס והכשרה של מורים מנחים המלמדים בצמד עם המתכשרים;



הצבת קבוצות מתכשרים בבתי ספר מכשירים המדגימים פרקטיקות טובות עם
תלמידים שונים ומתאימים לסייע למתכשרים כיצד ללמוד ללמד;



הנחיה ותמיכה מתמשכת לבוגרים;



תמיכה כלכלית במתכשרים בתמורה למחויבות ללמד כמה שנים במחוזות המממנים.

אחת מן התוכניות הללו היא תוכנית הכשרה חדשנית ו מבוססת פרקטיקה שבה המתכשרים
עובדים לצד מורים מאמנים במהלך שנת לימודים ,בטרם הם נכנסים ללמד כמורים במערכת בתי הספר
הציבוריים בבוסטון .הצורך במורים אפקטיביים בבתי ספר ציבוריים במרכזים העירוניים שבארצות
הברית (בבוסטון ,למשל) הוביל ליצירת תוכניות הכשרה קליניות במרכזים אורבניים ( urban teacher
 , )residenciesשנוסדו בהשראת המודל להכשרת אנשי רפואה באמצעות התנסות מעשית קלינית
מעמיקה .תוכניות אלה מציגות "דרך שלישית" המשלבת מאפיינים של תוכניות הכשרה מסורתיות
ו תוכניות אלטרנטיביות .התוכניות כוללות התנסות מעשית של המתכשרים בשדה במשך שנה שלמה
לצד מנחים מטעם התוכנית לפני קבלת רישיון הוראה ,ובד בבד השלמת קורסים לקבלת תואר שני
מהאוניברסיטה ומילוי הדרישות לקבלת רי שיון הוראה .בתמורה לפטור משכר לימוד ומלגת לימודים
שנתית ,המתכשרים מתחייבים ללמד במחוז במשך שלוש–ארבע שנים בתום תוכנית הלימודים
(.)Papay & West, 2012
התוכניות הראשונות מסוג זה החלו בבוסטון ,בשיקגו ובדנוור בין השנים  .2004–2002משנת
 2009ואילך הקצה הממשל הפדרלי יותר מ 143-מי ליון דולר כדי לייסד או להרחיב תוכניות מסוג זה
ברחבי ארצות הברית .מודל ההכשרה הייחודי הזה השפיע על השיח בנושא הצורך ברפורמה בתוכניות
ההכשרה האוניברסיטאיות ,כדי לכלול התנסות קלינית מעמיקה לצד תוכן אקדמי וקורסים מקצועיים.
התוכנית בבוסטון החלה בשנת  2003כשותפות בין מערכת בתי הספר הציבוריים של בוסטון והארגון
ללא מטרות רווח  .Boston Plan for Excellenceכיום בוגרי התוכנית הם כשליש מהמורים החדשים
בבוסטון .התוכנית נוסדה כדי לתת מענה על קשיי המרחב העירוני למשוך מורים במקצועות:
מתמטיקה ,מדעים ,חינוך מיוחד והוראת אנגלית .כמו כן ,בבוסטון חיפשו לגוון את סגל ההוראה בעיר
(ברובו אנשים בהירי עור ממעמד כלכלי-חברתי בינוני או בינוני–גבוה) ,כדי להתאים לאוכלוסיות
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התלמידים המגיעות ברובן מקבוצות מעוטות יכולת ,ממוצא היספני ,אפרו-אמריקני או ממשפחות שאינן
דוברות אנגלית כשפה ראשונה ,וכן ביקשו לצמצם את שיעור נשירת המורים החדשים.
כאמור לעיל ,התוכנית נוסדה על בסיס מודל ההכשרה הקליני ,קרי התוכנית כוללת גישות של
תוכניות מסורתיות ,הנשענות על ההנחה שהכשרה מעמיקה ואקדמית והתנסות קלינית יעניקו כלים
להצלחה בכיתה ,והיא גם דוגלת בגישת התוכניות האלטרנטיביות ,המציעות למתכשרים להוראה
מרקע תרבותי ,חברתי ,אתני וכלכלי מגוון לעסוק בהוראה .את מרבית ההנחיה וההדרכה הפדגוגית
של המתכשרים בתוכנית מעבירים מורים מנחים בבתי הספר בשדה ,הם מלווים ארבעה ימים בשבוע
את המתכשרים המתנסים בכיתתם .במחצית השנייה של שנת הלימודים המתכשרים מלמדים בצמד
עם המורים המנחים .בנוסף ,המתכשרים משלימים קורסים אקדמיים שעוצבו על ידי צוות התוכנית
בסיוע אוניברסיטת מסצ'וסטס ,ומרצי התוכנית מלמדים את הקורסים האלה .בסיום השנה המתכשרים
מקבלים רישיון הוראה זמני ותעודת תואר שני מהאוניברסיטה .היבט נוסף בשותפות זו הוא שלמנהלי
בתי הספר המשתתפי ם בתוכנית יש שליטה על סינון המורים החדשים האמורים ללמד במוסדותיהם.
התוכנית גם מספקת לבוגרים הכשרה מתמשכת ורשת תמיכה במשך שלוש שנים לאחר סיום התוכנית
(ראו להלן תרשים .)9
חשוב להדגיש ,שסגל התוכנית ,האמון על הוראת הקורסים התאורטיים ,מעורב גם בנעשה בבתי
הספר המקומיים ובתפקידי ההדרכה הפדגוגית .זאת ועוד ,מרבית אנשי הסגל האקדמי היו מורים
בעבר .גם סגל בית הספר מלמד קורסים אוניברסיטאיים שבהם משתתפים המתכשרים .קורסים רבים
מועברים בהוראה בצמד מטעם אנשי סגל התוכנית וסגל בית הספר .התוכנית מאפשרת יצירת
הזדמנויות לפיתוח מקצועי למורים מנוסים כמנחים ,מדריכים פדגוגיים ומרצים ,זאת לאחר שעברו
תהליך סינון ונבחרו בשל היותם מורים מנוסים ובעלי הישגים גבוהים ביותר .לעתים המורים המנחים
מקבלים תמריץ כלכלי של כ 3,000$–2,000-כמענק או כתגמול עבור פיתוח מקצועי .הפיתוח המקצועי
אף מסייע למורים ב שיפור כישורי ההנחיה שלהם ( Guha, Hyler, & Darling-Hammond, 2017a,
.)2017b
ממחקרים שונים עלה שמורים מתחילים ,שזכו לליווי טוב ולתמיכה מצד המדריכים הפדגוגיים
ומסגל התוכנית ,היו מחויבים יותר להוראה ,שבעי רצון יותר מן המקצוע ובעלי סיכויים רבים יותר
להישאר בתפקידם (.)Papay & West, 2012; Ingersool & Strong, 2011, in Miller, 2015
בתוכנית בבוסטון הסיוע למתכשרים מצד סגל התוכנית ממשיך גם לאחר סיום התוכנית ,כדי לחזק את
הכישורים הנרכשים ולבנות את הפיתוח המקצועי באופן משביע רצון .כמו כן ,נמצא כי בוגרי התוכנית
מלמדים יותר את המקצועות מתמטיקה ומדעים ,ושיעור בוגרי התוכנית שנשארים במערכת החינוך
לאחר חמש שנים גבוה יותר בהשוואה למורים שלא למדו בתוכנית זו .חשוב לציין ,שמחקר שהשווה
בין אפקטיביות המורים בוגרי התכנית בבוסטון ל שיפור ביצועי התלמידים ואפקטיביות של מורים בוגרי
תוכניות אחרות לא הצביע על הישגים גבוהים יותר של תלמידי המורים בוגרי התוכנית בבוסטון.
החוקרים ציינו כי ייתכן ש תוצאות המחקר מרמזות על היעדר רצף בהדרכה הפדגוגית של המתכשרים,
הואיל ובשנה הראשונה של התוכנית המנחים של המתכשרים הם מטעם המחוז ,ואילו בשנה השנייה
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המנחים הם מטעם התוכנית עצמה .אף על פי כן ,החוקרים הדגישו שיש מקום למחקרי אורך עתידיים
שיבחנו סוגיה זו (.)Papay & West, 2012

5

מעורבות בבתי ספר ובאוניברסיטה
ליווי של מורים מומחים
ליווי של בוגרי התוכנית גם לאחר סיום
ההכשרה

יצירת שותפות בין האקדמיה והשדה
הוראה בצמד עם מורים בית ספריים
תרשים  : 9תפקידי המדריכים הפדגוגיים בארצות הברית – תוכנית ההתמחות בבוסטון

 5למחקרים נוספים על הקשר בין מורים בעלי תארים מתקדמים ובין אפקטיביות ההוראה ראו סקירת המידע :רן
ע' ( .)2017תרומת תארים מתקדמים בחינוך לקידום ההוראה .ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת) .תל-אביב:
הוצאת מכון מופ"ת. http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12655.pdf :
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 3.6.3תוכנית מיוחדת להכשרת מורים במוזיאון הטבע בניו יורק ( Teacher Residency in
)the American Museum for Natural Histories
תוכניות הכשרת מורים קליניות מעוגנות בית ספר ( )residenciesמדגישות ביתר שאת את הצורך
בהגדרת תחומי האחריות בשותפות בין אנשי סגל האמונים על ההנחיה ( )mentoringו בין אנשי הסגל
האמונים על ההדרכה הפדגוגית ( .)supervisionההנחיה מספקת הזדמנויות למידה מקדמות
ו מאתגרות למתכשרים כדי לפתח את הזהות המקצועית באמצעות פרקטיקות רפלקטיביות .בדרך כלל,
ההנחיה נעשית על ידי מורים מנוסים המייעצים ,מעודדים ומנחים בהיבטים פרקטיים של הוראת
המקצוע .הדרכה פדגוגית נוטה להיות ממוקדת משימה ועניינה הערכת מתכשרים ודיווח עליהם.
במקרים רבים ,הן המורים המאמנים והן המדריכים הפדגוגיים נאלצים להתמודד עם שתי המשימות בו
בעת ,מה שמקשה על יצירת חלוקת תפקידים ברורה (.)Ambrosetti, Dekkers, & Knoght, 2017
התוכניות הקליניות ( )residencyבארצות הברית ,אשר מאפשרות יצירת מרחב שלישי המשלב
בין תוכניות הכשרה מסורתיות ו תוכניות הכשרה אלטרנטיביות ,רק ממחישות ביתר שאת את הצורך
בהגדרה מחדש של תפקידי המדריכים הפדגוגיים .מרבית תוכניות ההכשרה הקליניות בארצות הברית,
כדוגמת התוכנית בבוסטון שנסקרה בפרק הקודם ,מבוססות על השותפות בין האקדמיה והשדה .מודל
של שותפות יוצאת דופן החורג מכך מתקיים במוזיאון הטבע בניו יורק ,במסגרת תוכנית המעניקה תואר
שני בהוראה  M.Teachוהנותנת מענה למחסור במורים מוסמכים למדעי כדור הארץ בבתי ספר
ציבוריים ב מדינת ניו יורק .זוהי התוכנית הראשונה המתבססת על שותפות עם מוזיאון במקום מוסד
אקדמי להשכלה גבוהה.
התוכנית נוסדה בשנת  2012כתוכנית ניסיונית להכשרת חמישים מורים למדעי כדור הארץ בכיתות
ז–יב  ,והיא נבחרה על ידי מחלקת החינוך של מדינת ניו יורק ( )NYSEDלהיות חלק מתוכנית פדרלית
לעידוד חדשנות במערכת החינוך .לראשונה נבחר מוסד תרבותי למדע כדי למלא תפקיד מרכזי
בהכשרת מורים .התוכנית ,שאורכה חמישה-עשר חודשים ,ממומנת על ידי קרן  NYSשל משרד החינוך
האמריקני וקרן פרטית .בתוכנית זו המתכשרים זוכים בפטור משכר לימוד ובמלגת מחייה שנתית ,אך
הם נדרשים להתחייב ללמד לפחות ארבע שנים במערכת החינוך ב תום התוכנית בבתי ספר ציבוריים
בניו יורק.
ההדרכה הפדגוגית מתרחשת במוזיאון ,בפרקטיקום המדעי ,ובהתנסות בבתי הספר .מלבד זאת,
המדריכים מלווים את בוגרי התוכנית במהלך תקופת ההתמחות ,במשך שנתיים .מאפיין יי חודי לתוכנית
הוא שמחצית מאנשי סגל התוכנית הם מדענים וחוקרים בדיסציפלינות שונות של מדעי כדור הארץ,
החל בפוסט -דוקטורנטים וכלה בפרופסורים אמריטי .הסגל אחראי לתכנון הקורסים ברמת התואר
השני ,עיצובם ויישומם ,כולל התנסות במחקר ,בנוסף לקורסים בנושאי חינוך והתנסות קלינית בהוראה,
כבשאר התוכניות המיוחדות להכשרת מורים .המאפיין הייחודי הזה מתבסס על הציפייה מסטודנטים
לתארים מתקדמים במדעים לפתח את כישורי המחקר המדעי ,אולם מאחר שהקורסים מתוכננים
במיוחד עבור מתכשרים להוראה ,קורסים אלה שונים מקורסים ברמת תואר שני אחרים במדעים
ומחוויות מחקר רגילות המוענקות בסביבה אקדמית ).)Zirakparvar, 2015
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מבנה סגל התוכנית הוא ייחודי ומורכב .בסגל זה יש מורים מנוסים ,מדענים מהמוזיאון ואנשי סגל
ומומחים דיסציפלינריים ממוסדות אקדמיים אחרים .השילוב בין מחנכים ומדענים מאפשר למתכשרים
לרכוש ידע מדעי מעמיק ונרחב ,נוסף על דרישות הידע עבור קבלת רישיון הוראה .זאת ועוד,
המתכשרים בתוכנית זו לומדים בקורסים בהנחיית מדענים וגם לומדים ממחנכים בעלי ניסיון בהוראה,
אלה האחרונים מדריכים אותם בכל הנוגע לחשיבה על הוראת המדעים (ראו להלן תרשים .)10
מחקרי הערכה שנעשים כעת בוחנים את אפקטיביות התוכנית על שיפור ביצועי תלמידים .למשל,
ב מכון סטיינהארד למדיניות חינוכית וחברתית באוניברסיטת ניו יורק בוחנים את השפעות התוכנית על
הכנת מורים להוראת מדעי כדור הארץ בבתי ספר על-יסודיים שבהם השיגו התלמידים ציונים נמוכים
במבחני הערכה .הערכת המחקר היא ש הישגי תלמידים שלמדו עם מורים חדשים בוגרי התוכנית
בהשוואה לתלמידים שלמדו עם מורים חדשים שאינם בוגרי התוכנית יהיו טובים יותר .גם במרכז
למדיניות בחינוך ,מחקר והערכה באוניברסיטת דרום מיין 6מתקיים מחקר מסכם על רכיבי התוכנית
באמצעות מודל הערכה .נכון למועד הכנת סקירה זו ,תוצאות מחקרים אלו טרם התפרסמו.
מודל ההדרכה הפדגוגית בתוכנית להכשרת מורים למדעי כדור הארץ נשען על שיתופיות .תפקידי
המדריכים הפדגוגיים מתחלקים בין אנ שי סגל מטעם המוזיאון ,מורים מנחים מתחום החינוך ,אנשי סגל
דיסציפלינריים ממוסדות אקדמיים ומדענים .ראוי לציין את טשטוש הגבולות בין תפקידי ההדרכה
הפדגוגית וההנחיה בתוכנית ייחודית זו ,אולם נראה כי מאפיין זה אינו פוגם באיכות ההכשרה במודל
זה .המתכשרים זוכים לליווי פדגוגי במהלך התוכנית ולאחריה ממגוון מומחים המגיעים מתחום ההוראה
והדיסציפלינות השונות .בדרך זו הם נחשפים למגוון שיטות הוראה ,מעמיקים את הידע הדיסציפלינרי
והמקצועי שלהם ולומדים לפתח את כישורי הרפלקציה והמחקר שלהם בד בבד בשלוש זירות :בכיתה,
במעבדה ובמוזיאון.
שותפות יוצאת דופן בין מוסד תרבותי,
בתי ספר ואנשי אקדמיה

שיתופיות והנחיה בצמד

ליווי מתכשרים במהלך התוכנית ואחריה

טשטוש גבולות בין תפקידי הנחיה
והדרכה פדגוגית

תרשים  :10תפקידי המדריכים הפדגוגיים בארצות הברית – תוכנית ההתמחות במוזיאון

6

ראו.https://www.amnh.org/learn-teach/master-of -arts-in-teaching/evaluation-and-research :
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 .4דיון ומסקנות
כפי שעולה מסקירה זו ,הדרכה פדגוגית מיטבית היא תנאי הכרחי לפיתוח המקצועי של המתכשרים
להוראה ולפרקטיקה בשדה .הידע הפרקטי הנחשף בתהליך ההדרכה ובשיחות הערכה ומישוב עם
המדריכים הפדגוגיים הוא ממוקד באירוע ,מכוון לפרקטיקה ומבוסס על הקשר מסוים .מכאן,
שבאמצעות השיח עם המתכשרים ,המדריכים הפדגוגיים יכולים להשפיע במידה רבה על תהליך
הלמידה ועל תכניה .ההדרכה הפדגוגית מתבטאת בפיקוח ( )supervisiónוהערכה של מורים חדשים
בתקופת מבחן ,בתמיכה ( )supportוהנחיה מסורתית ,בפיתוח עצמי בשיתוף פעולה ( collaborative
 )self developmentוהדרכה בקבוצות עמיתים.
בשנים האחרונות גובר העניין בהדרכה פדגוגית לקידום פיתוח מקצועי של מתכשרים להוראה
כחלק ממערכת יחסים ארוכת טווח בין מורים מומחים (יועצים בבית ספר ,מדריכים פדגוגיים)
ומתכשרים להוראה ( & Mena et al., 2016; Korthagen, Loughran,

Caruso, 2000, in

 .)Russell, 2006, in Menaet al., 2016המחקרים השונים על אודות ההדרכה הפדגוגית עוסקים
בשיפור התקשורת ,בתמיכה רגשית ופסיכולוגית במתכשרים ,במיסוד מערכת יחסים מקצועית עם
המתכשרים ,בהגדרת זהות התפקיד ובדגש על רפלקציה וייעוץ למתכשרים .המדריכים הפדגוגיים
מסייעים למתכשרים בתהליכי השחזור והחזרה ( )recallsשל חוויית ההוראה ,והמתכשרים יוצרים
מחדש חוויה זו באמצעות רפלקציה; המדריכים אחראים על מישוב הפרקטיקה של המתכשרים על
ניסוח עקרונות פרקטיים לאסטרטגיות מתודולוגיות שהמתכשרים יכולים להסיק מהניסיון שלהם; זאת
ועוד ,תפקיד המדריכים הפדגוגיים הוא להעניק למתכשרים כלים פרקטיים על סמך עקרונות אלו ליישום
בהתנסות המעשית .בכך ממלאים המדריכים את תפקידם כמתווכים המגשרים בין האקדמיה והשדה
(.)Mena et al., 2016
בעקבות המחקרים שנסקרו כאן ,עולה כי תפקיד המדריכים הפדגוגיים הוא לסייע לזהות ידע
מקצועי ,לפרש אותו וליצור אותו .כמו כן ,המדריכים הפדגוגיים מסייעים לתווך בין הדרישות והתכנים
באקדמיה ובין התנאים בשדה .למדריכים יש תפקיד מרכזי כתומכים בצורכי המתכשרים להוראה וכ מי
שתורמים לעיצוב הזהות המקצועית של המתכשרים ופיתוחה .במחקרים השונים צוינה העמימות
הקיימת אשר להגדרות ממוסדות של התפקיד לצד הצורך בפיתוח מקצועי והכשרה לתפקיד זה .זאת
ועוד ,מן המודלים השונים שנבחנו עולה חשיבות הקשר הבין-אישי במעגלים אחדים :בין המדריכים
וה מודרכים ,בין המדריכים ועמיתיהם בשדה ,בין המדריכים ועמיתיהם במוסד האקדמי .במקרים רבים
יצירת קהיל ות לומדות ושותפויות להנחיה מובילות לתהליכי למידה מרחיבה ,חקר ופיתוח מקצועי של
כל השותפים לתהליך ההנחיה ,הן באקדמיה ו הן בשדה.
המודלים הנבחרים מציגים מגוון שותפויות בין האקדמיה והשדה ועוסקים בתפקידים השונים של
המדריכים הפדגוגיים ,ולכן רבים מתפקידים אלו משותפים למודלים השונים .לדוגמה ,תפקיד המדריך
הפדגוגי כמעריך את התנסות המתכשרים בשדה .בשוודיה המדריכים הפדגוגיים הם יועצים וחברים
בצוות ההערכה הבית ספרי של המתנסים בפרקטיקום .נוסף על כך ,המדריכים אחראים על הביקורים
בבתי הספר בפרקטיקום ומקיימים שיח רפלקטיבי עם המתכשרים .גם בסינגפור המדריכים חברים
בוועדות הערכה .יושבי הראש של ועדות הערכה אלה הם מנהלי בתי הספר שבהם המתכשרים נמצאים
בפרקטיקום .המדריכים הפדגוגיים אחראים על המישוב וההערכה של המתכשרים ,והם עושים זאת
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באמצעות ביקורים תקופתיים בבתי הספר המכשירים במהלך ההתנסות .בהולנד קיים מודל
באוניברסיטת סיטרד שבו המדריכים הפדגוגיים עובדים עם המנחים בבתי הספר ועם המורים
המכשירים על נושא הערכת המתכשרים .באירלנד יש ניסיון למסד את מהות הקשר בין המנחים השונים
האחראים להערכה באמצעות מדיניות חינוכית מטעם המדינה ,ואילו המודל שהוצע בתוכנית נה"ר
מדגיש את התפקיד המסורתי של המדריכים הפדגוגיים בנושא הערכת מתכשרים ,וכן תפקידים
ייחודיים נוספים של המדריכים הפדגוגיים בשותפות הזו כמו הכשרת בעלי תפקידים חדשים במכללה
ובבתי הספר .במודל של תוכנית שח"ף תפקידי המדריך הפדגוגי מתחלקים בין כל אנשי סגל התוכנית,
כולל חברי צוות שאינם מדריכים פדגוגיים באופן רשמי ,ואילו במודלים השונים שנסקרו בארצות הברית
השותפויות מול בתי הספר בשדה מכתיבות הגדרה מחדש של תפקידי המנחים והמדריכים הפדגוגיים
במרחב שלישי חדש שנוצר.
מסקירה זו עולה שתחומי האחריות של המדריכים הפדגוגיים משיקים הן לידע התאורטי הנלמד
בכיתה והן ליישומו בשדה ,לצד רכישת ידע מקצועי בהתנסות המעשית בבתי הספר .המדריכים
הפדגוגיים אחראים על הערכת המתכשרים להוראה בפרקטיקום ועל העברת משוב באופנים שונים,
כגון :רפלקציה ,קריאת יומנים ,שיחות ,מפגשים תקופתיים ,תקשורת בין -אישית וכיוצא באלה .בחלק
מן המקרים שנסקרו כאן ,המדריכים הפדגוגיים במוסד המכשיר הם אנשי הקשר המרכזיים בתהליכים
אלו .עם זאת ,ביי חוד במודלים של שותפות בין האקדמיה והשדה ,המדריכים הפדגוגיים חולקים את
תפקידי ההערכה והמישוב עם מורים מכשירים בבתי הספר ,עם מנהלי בתי הספר ,עם אנשי סגל
נוספים במוסד המכשיר או עם מנחים בית ספריים אחרים .בנוסף לכך ,כפי שעולה ,למשל ,ממודל נה"ר
במכללת לוינסקי ,המדריכים הפדגוגיים אחראים גם על העברת ידע והנחיה של עמיתים :מדריכים
פדגוגיים חדשים ,מורים מכשירים ועמיתים למקצוע ההוראה כחלק מן השותפות.
בבחינת הזיקות השונות בין המוסד האקדמי המכשיר ובין בתי הספר בשדה עולה כי המדריכים
הפדגוגיים מתווכים בין שני המרחבים השונים ,דבר התורם לעמימות הגדרות המקצוע שלהם במידה
מסוימת .מבחינה זו המדריכים פדגוגיים פועלים "במרחב שלישי" המשיק לשני המרחבים הללו.
בשותפויות ש בהן לבית הספר המכשיר בפרקטיקום יש תפקיד נכבד יותר בהערכת המתכשרים
להוראה ובמישובם ,אפשר לראות חציית גבולות בתחומי האחריות הקיימים במודלים מסורתיים של
הדרכה פדגוגית .במדינות כמו אירלנד או ישראל שבהן יש מעורבות גם למאסדר (רגולטור) ,יש ניסיון
לעצב מדיניות ברורה ולקבוע קווים מנחים בנושא ההדרכה הפדגוגית.
המודלים השונים מצביעים על כך שבשנים האחרונות המדריכים הפדגוגיים אחראים על תחומי
הכשרה נוספים כמו הכשרת עמיתים ,יצירת קהילות לומדות ,פיתוח תרבות בית ספרית ,מחקר
ומנהיגות חינוכית .עם זאת ,יש צורך ביצירת מסגרת להכשרה מסודרת בהדרכה פדגוגית ובהגדרת
התפקידים השונים באופן מאורגן  ,כולל חלוקת תחומי האחריות בין המדריכים הפדגוגיים ובין מנחים
מומחים אחרים בפרקטיקום כמו מורים מכשירים ,במיוחד עקב התפתחות תוכניות הכשרה והתמחות
כמו תוכניות הכשרת מורים קליניות מעוגנות בית ספר .בעשור האחרון תוכניות אלה מדגישות את
השותפות בין האקדמיה והשדה ואת חשיבות ההתנסות הקלינית רחבת היקף.
לסיכום ,נציין כי כל המחקרים שנסקרו פה מדגישים את חשיבותה של ההדרכה הפדגוגית בפיתוח
המקצועי של מתכשרים להוראה .בנוסף ,עולה החשיבות של ההנחיה ,המשוב וההערכה במהלך
ההתנסות המעשית כדרך לרכישת ידע מקצועי מסדר גבוה ,הסקת מסקנות ופיתוח כלים רפלקטיביים.
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אף על פי כן ,ריבוי התפקידים הנדרשים מן המדריכים הפדגוגיים וחלוקת התפקידים המשתנה ממודל
למודל ,וכן הבלבול שחל לעי תים בספרות המקצועית בין תפקידי הנחיה ותפקידי הדרכה פדגוגית,
מעלים שוב את נחיצותה של יצירת מסגרת הגדרות תפקיד מאורגנת וקריטריונים להערכת השפעת
ההדרכה הפדגוגית על המתכשרים להוראה.
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