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תקציר
סקירה זו עוסקת במודל תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה (,)Teacher residency programs
שנוצר כיוזמה מקומית של בתי ספר ומחוזות בארצות הברית בשל מחסור במורים באזורים עירוניים
שבהם חיות אוכלוסיות תלמידים מגוונות .מודל זה פותח בהשראת המודל הרפואי ,הנשען על התנסות
מעשית קלינית של מתמחים לרפואה בשדה בטרם יתחילו לעבוד בפועל .כפי שהדבר נעשה במודל
הרפואי ,אף בתוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה מציעים הכשרה ייחודית ,המעניקה הזדמנות
להתנסות מעשית מקיפה בבתי ספר ,נוסף ל הכשרה תאורטית ואקדמית המשולבת בפרקטיקום .לצד
תוכניות הכשרת מורים מסורתיות מבוססות אוניברסיטה ,שהמיקוד בהן הוא אקדמי ותאורטי בעיקר,
והן מציעות הזדמנויות מועטות להתנסות מעשית למתכשרים להוראה בטרם כניסתם לעבודה בפועל
כמורים ,החלו לצוץ תוכניות הכשרת מורים חלופיות שבהן מודגש הפן הטכני והפן המקצועי של
ההכשרה .בתווך ,במעין מרחב שלישי ,בין שני מרחבי תוכניות הכשרת המורים הללו ,פועלות תוכניות
מעוגנות שדה .לתוכניות אלה מאפיינים אחדים :שותפות בין בתי הספר והמוסדות המכשירים ,מצוינות
בתי הספר המכשירים ,שיבוץ מתמחים בבתי ספר לטובת התנסות קלינית ,חשיבות תפקיד המורים-
המנחים וההדרכה הפדגוגית ,תוכנית לימודים מבוססת בית ספר ,התנסות בשנת לימודים מלאה
והערכה מתמשכת.
בשנים האחרונות החלה לעסוק הספרות המקצועית בהיבטים שונים של תוכניות ההכשרה
מעוגנות שדה ,כגון אפקטיביות ההוראה של בוגרי תוכניות אלו בהשוואה לבוגרי תוכניות אחרות ,שיעורי
נשירת המורים והישארותם במערכת החינוך ,תחושת מסוגלות עצמית של המורים והשפעתם על הישגי
התלמידים .עם זאת ,יש צורך במחקרים נוספים כדי לאמוד את השפעת התוכניות האלה ואת תרומתן
לשיפור איכות ההוראה .תוכניות מעוגנות שדה מספקות ערוץ יציב להכשרה משופרת של מורים
חדשים ,דבר הניכר בתשומת הלב לאפקטיביות בהוראה בכיתה ,בשימוש בידע ,ביצירת סביבת למידה
בכיתה ,בהוראה מודעת תרבותית ,במקצוענות ובהנהגה .ברם כמה חסמים מלווים את התפתחותן של
התכניות הללו :החשש מפני פגיעה בתפיסת הכשרת המורים כפרופסיה אקדמית והפיכתה לשטחית,
הואיל ותוכניות ההכשרה האלה בדרך כלל קצרות ,עלות התוכניות ומעמד השּותפות בכל שֹותפות
שמתקיימת בתוכנית .יש לתהות האם אכן תוכניות מעוגנות שדה מכינות את המתכשרים למציאות
ההוראה במאה העשרים ואחת ו האם ניתן לחשוב על דרכי הוראה חלופיות ונוספות שיתרמו לשיפור
איכות ההוראה ואפקטיביות ההוראה.
מילות מפתח :תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה ,תוכניות הכשרה קליניות ,שותפות אקדמיה–
שדה ,בתי ספר מכשירים ,תוכניות הכשרה חלופיותteacher residency program, clinical ,
training, school-based teacher education programs, PDS.
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Teacher residency programs: Selected models
Abstract
This literary review focuses on teacher residency programs that originated in schools
in the United States a couple of decades ago as a result of teacher shortages in
urban areas across the country, which were characterized by multicultural and
minority student populations. Based upon the clinical training model in medicine,
teacher residency programs stressed strong practical training of students prior to
their induction and entry to the field as certified teachers. Similarly, teacher residency
programs offered a unique curriculum that provided strong practical training in
schools embedded in theoretical and academic frameworks. Parallel to traditional
university-based teacher education programs, which focused principally on academic
and theoretical perspectives and which offered few opportunities for practical training
for preservice teachers, as well as parallel to alternative teacher education programs
that have emerged few years later, emphasizing technical and professional facets of
teacher education, emerged a third type of teacher education programs: the
residency programs. Teacher residency programs nourished from both pillars of
teacher education models and they shared several characteristics: partnership
between academic institutions and training schools; excellence of professional
development schools; significant clinical training of preservice teachers; emphasis on
the role of teacher-mentors and of supervision; school-based curriculum; full-year
clinical practice; and continued support and evaluation.
Scholarship on teacher residency programs aimed at investigating various
aspects such as the effectiveness of teachers who have completed residency
programs in comparison to the effectiveness of teachers who have completed other
education programs; retention rates; self-efficacy; and impact on student
achievements. Nonetheless, there is a need for further investigating the effects of
residency programs and their contribution to improving the quality of education
around.
Keywords: teacher residency program, alternative teacher education programs,
clinical training, school-based teacher education programs, PDS.
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 .1מבוא
תוכניות להכשרת מורים בישראל ובעולם מעניקות חשיבות גדלה להתנסות מעשית מקיפה של
מתכשרים להוראה בבתי ספר לצד מורים -מומחים ,כדי להכין את אלה הראשונים באופן מיטבי
להתמודדות בכיתה עם צורכי תלמידים שונים ,לשפר את כישורי ההוראה שלהם ולשכלל את יכולתם
לקשר בין ידע תאורטי וידע פרקטי ,כך שהמסוגלות העצמית-המקצועית שלהם תתפתח ( Gardiner,
 .)2011בעשורים האחרונים החלו לצמוח תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה המדגישות את הפן
המקצועי ואת הפן הפרקטי של ההוראה באמצעות התנסות מעשית מקיפה בבתי ספר 1.תוכניות אלה,
בניגוד לתוכניות הכשרה מסורתיות המתקיימות במוסדות להשכלה גבוהה ,דוגלות ,בראש ובראשונה,
בהעמקת הידע האקדמי והתאורטי בנפרד מן הידע המעשי.
מודל תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה נוצר בעקבות יוזמה מקומית של בתי ספר ומחוזות
באזורים עירוניים בארצות הברית ,המאופיינים באוכלוסייה רב-תרבותית ,עקב המחסור במורים
מתאימים באזורים אלו ,בשל שיעורי נשירה גבוהים של מורים ממערכת החינוך ובעקבות השפעת
הכלכלה ה חופשית ,הפרטת מערכת החינוך ופתיחת שוק החינוך לתחרות .תוכניות הכשרת מורים
מעוגנות שדה נשענות על מודל רפואי שכלל התנסות מעשית קלינית של מתמחים לרפואה בשדה
בטרם התחילו לעבוד בפועל ,והן הציעו הכשרה ייחודית והזדמנות להתנסות מעשית מקיפה
ומשמעותית בבתי ספר לצד הכשרה תאורטית ואקדמית ולצד רכיב הפרקטיקום בהכשרה .יש לציין כי
בתקופה ש בה צמחו תוכניות מעוגנות שדה פעלו שני מודלים עיקריים להכשרת מורים :מודל הכשרת
מורים מסורתי מבוסס אקדמיה שבו המיקוד היה אקדמי ותאורטי בעיקר וכלל הזדמנויות מועטות
להתנסות מעשית של המתכשרים להוראה בטרם כניסתם להוראה בפועל כמורים; ו מודל הכשרת
מורים חלופי שבו הודגש הפן הטכני והפן המקצועי של ההכשרה ,לדוגמה ,תוכנית Teach for
( Americaבק .)2014 ,בספרות המקצועית הודגש כי התוכניות הללו הציעו בסיס תאורטי מוגבל ולא
סיפקו הזדמנות למתכשרים ללמד לצד מורים -מומחים בכיתה כדי לרכוש פרקטיקות הוראה באמצעות
מודלינג ,קרי צפייה בהדגמה על ידי מורים מנוסים .האתגר להעסיק מורים מוכשרים ולשמרם במערכת
החינוך הוביל ליצירת מרחב פעולה שלישי ש בו פועלות תוכניות הכשרה מעוגנות שדה ,המכונות
בספרות המקצועית Guha, Hyler, & Darling-Hammond, ( Teacher residency programs
.(Beck, 2016; 2016; Hammerness, Williamson, & Kosnick, 2016
מבנה התוכניות מעוגנות שדה מתבסס על תוכניות להכשרת מורים לתואר שני ( M.A. in
 )Teachingשהיו בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת בארצות הברית .תוכניות אלה נפתחו
עקב מחסור חמור במורים .היו אלה תוכניות-יוזמות שהתפתחו במכללות עלית ובאוניברסיטאות כמו
אוניברסיטת שיקגו ,אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה ו אוניברסיטת הרווארד במסצ'וסטס .תוכניות
התואר השני זכו לתקצוב פדרלי מן הממשל והציעו הכשרה במשך שנה אקדמית אחת מלאה שבה
הייתה התנסות מעשית לצד מורים -מומחים וכן נלמדו קורסים אקדמיים מתקדמים .תוכנית ההכשרה
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תוכניות הכשרת מורים אלו מכונות  residencyבמובן של "תוכנית התמחות קלינית" ובמובן של תוכניות

"תושבות" המתקיימות במקום מסוים ומכשירות מורים בהתאם לצרכים המקומיים .בהיעדר מונח מקצועי אחר
בספרות המחקר בשפה העברית ,בסקירה זו תוכניות אלה יכונו "תוכניות מעוגנות שדה".
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מעוגנת שדה הראשונה הייתה בשיקגו בשנת  ,2001והיא הייתה חלק מיוזמה של מנהיגות בית ספר
בעיר ( )Academy for Urban School Leadership; AUSLובשותפות עם האוניברסיטה הלאומית
לואיס ובתי הספר הציבוריים בעיר ( .)Gardiner, 2011שנתיים לאחר מכן נפתחו תוכניות דומות
בבוסטון ובדנוור .שלוש התוכניות האלה הן הדור הראשון של תוכניות מעוגנות שדה ,שיכונו בסקירה
זו בשם – תוכניות מעוגנות שדה  .1.0כיום פועלות כחמישים תוכניות הכשרה מעוגנות שדה שונות
ברחבי ארצות הברית מדור  .(Kretchmar & Zeichner, 2016) 2.0לתוכניות אלה מספר מאפיינים
משותפים (:)Guha, Hyler, & Darling-Hammond, 2016
 )1ההכשרה היא חלק משותפות בין מחוז בית הספר ומוסד אקדמי מקומי במטרה לתת מענה
לצורכי המחוז השותף בתוכנית ושבו יועסקו המתכשרים בתום הכשרתם.
 )2ההתנסות המעשית בשדה ארוכה יותר מהתנסות בתוכניו ת מסורתיות או ב תוכניות חלופיות
אחרות .ההתנסות אורכת כשנה ,ובמהלכה ,לפני קבלת רישיון ההוראה ,המתכשרים (המכונים
בספרות המקצועית גם "מתמחים" [ )]residentsעובדים כמורים בהנחיית מורים-מנחים
(מנטורים) מומחים .המתכשרים מלמדים ארבעה–חמישה ימים בממוצע בשבוע בכיתה
בהנחיית המורים-המנחים המומחים ,בהיקף של תשע מאות שעות לפחות של הכשרה קלינית.
לשם השוואה ,בהכשרה מעשית של תוכניות מסורתיות יש כארבע מאות עד שש מאות שעות
מעשיות ,ובתוכניות הכשרה חלופיות המעניקות תעודת הוראה אין הכשרה קלינית מקיפה.
 )3בסיום התוכנית המתכשרים מקבלים רישיון הוראה ותואר שני.
 )4נושאי הקורסים האקדמיים מוטמעים בהתנסות המעשית .לעיתים המורים-המנחים המומחים
מלמדים קורסים שונים בתוכנית הלימודים ,ולעי תים הסגל האקדמי מעורב בבתי הספר או אף
לימד בו בעבר.
 )5בסיום התוכנית המתכשרים מחויבים ללמד בבתי הספר של המחוז השותף בתוכנית.
 )6תהליך מיון המועמדים נעשה בשיתוף פעולה בין אנשי המחוז והמוסד המכשיר ,כדי להבטיח
שהמועמדים עונים על צורכי המחוז .בתוכניות אלה מנסים להרחיב את מגוון המועמדים
באמצעות בחירת מועמדים מוכשרים על בסיס מיון תחרותי ובחינת מועמדים מרקעים חברתי,
כלכלי ותרבותי שונים ,כולל בוגרים טריים ואקדמאים המבקשים לעשות הסבה מקצועית
להוראה.
 )7תוכניות ההכשרה מעוגנות שדה מציעות הזדמנויות פיתוח מקצועי למורים מנוסים שיהיו
מנחים או מדריכים פדגוגיים .המורים-המנחים עוברים תהליך מיון לפני השתלבותם בתוכנית
ומקצתם מקבלים תמריץ כלכלי בעבור הנחייתם ,למשל ,מלגות ייחודיות לפיתוח מקצועי.
 )8הצבת המתכשרים בבתי ספר מכשירים ()Professional Development Schools – PDS's
או בבתי ספר שותפים מעודדת את המתכשרים להשתתף בחיי בית הספר וכך להכין את
עצמם טוב יותר לעולם ההוראה.
 )9תוכניות ההכשרה מעניקות הנחייה וליווי בשלבי הקריירה המוקדמים של המורים ,בין השנה
הראשונה בהוראה ועד לשנה השלישית בהוראה.
 )10התוכניות מעניקות סיוע כלכלי למתכשרים כדי למ שוך מועמדים בעלי כישורים גבוהים .סיוע
זה כולל מלגות מחייה ,מחיקת הלוואות סטודנטים קודמות וכן פטור משכר לימוד בתמורה
למחויבות ללמד במחוז לתקופה מוגדרת ,בדרך כלל בין שלוש שנים לחמש שנים.
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בדוח מטעם ארגון המכללות לחינוך האמריקני ( American Association of Colleges for
 )Teacher Education – AACTAמשנת  ,2010שעניינו חשיבות ההכשרה המעשית ,הודגשו
ההיבטים האלה הכלולים בתוכניות מעוגנות שדה (:(AACTA , 2010


חשיבות השותפות בין בתי הספר והמוסדות המכשירים ומצוינות בתי הספר המכשירים



הצבה קלינית של מתמחים



תפקיד המורים-המנחים וההדרכה הפדגוגית



חשיבות תוכנית לימודים מבוססת בית ספר



התנסות במהלך שנת לימודים מלאה



הערכה מתמשכת

עם זאת ,בדוח מחקר בנושא תוכנית ההכשרה מעוגנות שדה בארצות הברית צוין כי הספרות
המקצועית על יתרונות תוכניות אלו אינה מספקת מסגרת ברורה כיצד לבנות תוכנית שכזו וליישמה
בהתאם להקשר ולצרכים הייחודיים של המחוזות או של מוסדות ההשכלה הגבוהה השותפים בתוכניות
אלו (  .)Educational Laboratory Midwest, 2017בו-בעת הודגשו בדוח ממצאים ראשונים
ממחקרם של גוהה ,היילר ודרלינג-המונד ( )Guha, Hyler, & Darling-Hammond, 2016המצביעים
על חשיבות השותפות ההדוקה והטמעת התכנים התיאורטיים בהתנסות הקלינית במסגרת הכשרת
מורים בתוכניות מעוגנות שדה.
מרבית התוכניות מעוגנות שדה הקיימות היום בארצות הברית הן במרכזים עירוניים או במאגד
(קונסורציום) של מחוזות בפריפריה .כמו כן ,כמה ארגוני בתי ספר ,הפועלים באמצעות מכרז ,יצרו
תוכניות מעוגנות שדה משלהם בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם ולמשאביהם .זאת ועוד ,מודל
התוכניות מעוגנות שדה נדד מארצות הברית למדינות שונות כמו אנגליה ,ניו זילנד וישראל ,כפי שנסקור
להלן ,ובמדינות אלה נעשו התאמות למודל כך שיתאים ל הקשרים המקומיים .תוכניות אלו יכונו בסקירה
זו "תוכניות הכשרה מעוגנת שדה  ."2.0הספרות המקצועית טרם העמיקה לחקור את שיעורי הנשירה
של מורים בוגרי תוכניות אלו ,את שיעורי גיוס המורים לתוכניות או את הקשר בין הישגי תלמידים
ואפקטיביות ההוראה של מורים בוגרי התוכניות המיוחדות הללו .מחקרים בודדים מצביעים על כך
ששיעורי ההישארות בהוראה במחוז של בוגרי תוכניות מעוגות שדה לאחר שלוש שנות הוראה נוטה
להיות גבוה ( )90%–80%בהשוואה למורים חדשים אחרים בוגרי תוכניות אחרות ( ;)70%–50%כמו
כן ,שיעורי ההי שארות במערכת של מורים בוגרי התוכניות הקליניות לאחר חמש שנות הוראה נותר
גבוה אף הוא (Guha, Hyler, & Darling-Hammond, 2016, 2017; National ( )80%–70%
.)Center for Teacher Residencies, 2016
תוכניות ההכשרה מעוגנות שדה בארצות הברית נהנות כיום מרשת תמיכה באמצעות המרכז
הלאומי לתוכניות התמחות להכשרת מורים (  .)National Center for Teacher Residenciesזהו
ארגון ללא מטרות רווח ,ומטרתו לפתח את התוכניות להכשרת מורים מעוגנות שדה ברחבי המדינה,
לשפר את פרקטיקות הוראה של מורים ברחבי המדינה ולהשפיע עליהן .מחוץ לארצות הברית,
במדינות כמו אנגליה ,ניו זילנד וישראל שבהן פועלות תוכניות דומות מעוגנות שדה פועלת רשת מטעם
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ארגון הגג ( Teach for Allראו פירוט להלן) .רשת זו מסייעת לתוכניות מעוגנות שדה  2.0ותומכת
בהן.

2

להלן נסקור מגוון תוכניות הכשרת מורים קליניות מעוגנות שדה .התוכניות תוצגנה באופן כרונולוגי
החל בתוכניות הראשונות שהוקמו בארצות הברית מדור  1.0וכלה בתוכניות מעוגנות שדה מדור 2.0
שיש להן מאפיינים דומים .נוסף על כך יתוארו המאפיינים הייחודים של התוכניות ,מטרותיהן ,מאפייני
המועמדים הפונים אליהן וסוגי ההכשרות שהן מציעות.

3

 2לעיקרי התוכנית ראו אתר התוכנית במרשתת.https://nctresidencies.org/about/ :
 3ראו להלן לוח .1
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 .2מתודולוגיה
נושא סקירה זו הוא תוכניות להכשרת מורים מעוגנות שדה בארצות הברית ,באנגליה ,בניו זילנד
ובישראל .בסקירה זו ינותחו מאפייני התוכניות השונים באמצעות עיון בדוחות מחקר של ארגוני חינוך
כמו  ,National Center for Teacher Residenciesדוחות של צוותי התוכניות וכן מחקרים אקדמיים
שהתמקדו בתוכניות האלה  .חשוב לציין כי כיום פועלות תוכניות הכשרה מעוגנות שדה רבות ברחבי
העולם בכלל ובארצות הברית בפרט .על אף האמור לעיל ,המחקר על אודות אפקטיביות תוכניות
מעוגנות שדה ו תרומתו להכשרת מורים עדיין מצוי בחיתוליו ,בדגש על תוכניות מדור .2.0
לצורך סקירה זו נבחרו תוכניות שבהן מתקיים לפחות אחד משלושת הקריטריונים האלה:


תוכניות שעוקבות אחר אפקטיביות ההוראה של בוגרי התוכנית



תוכניות ותיקות מדור  1.0שנחקרו בספרות המקצועית



תוכניות מיוחדות המציגות שותפות עם ארגונים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה

נוסף על קריטריונים אלה ,כל התוכניות שנבחרו עונות על העקרונות שנסקרו בפרק המבוא ,בדגש על
שותפות בין מוסד מכשיר ובתי ספר ,התנסות מעשית קלינית מעמיקה ,גיוס מועמדים מרקע מגוון ,ליווי
צמוד ותמיכה ,הטמעת הידע האקדמי בהתנסות המעשית והתחייבות מצד המתכשרים ללמד בשדה
בתום התוכנית.
המחקר עבור סקירה זו התבסס על חיפוש מאמרים ,מחקרים ודוחות מחקר שונים מהשנים
האחרונות ( )2018–2012במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של גופים
הרלוונטיים לנושא המחקר .מילות המפתח שבהן השתמשנו עבור סקירה זו הן :תוכניות הכשרה
מעוגנות שדה ,תוכניות הכשרה קליניות ,שותפות אקדמיה–שדה ,בתי ספר מכשיריםteacher ,
residency program, teacher education programs, clinical training, school-based
.teacher education programs, PDS
מאגרי המידע ש בהם נעשה חיפוש אחר ספרות מקצועית לצורך סקירה זו הםEBSCO, ERIC :
וכן מאגרי המידע של מכון מופ"ת  ,Google scholar,דוחות ארגונים ותוכניות כמו National Center
 for Teacher Residenciesודוחות מחקר של מכון מופ"ת.
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 .3תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה (דור  )1.0בארצות הברית
 3.1תוכנית להכשרת מורים לבתי ספר ציבוריים בבוסטון מסצ'וסטס
הצורך במורים אפקטיביים בבתי ספר ציבוריים במחוז העיר בוסטון מסצ'וסטס שבארצות הברית (כמו
גם במרכזים עירוניים אחרים ,למשל ,בשיקגו ובדנוור) הוביל ל מיסוד תוכניות התמחות בהוראה
במרכזים עירוניים ( .)urban teacher residencyהתוכנית בבוסטון ( – Boston Urban Residency
 )BTRנמשכת שלושה-עשרה חודשים וכוללת התנסות מעשית במשך שנת לימודים אחת שבה מלווים
את המתכשרים מנחים מטעם התוכנית ובנוסף המתכשרים לומדים קורסים אקדמיים לקבלת תואר שני
מטעם אוניברסיטת מסצ'וסטס בבוסטון ולקבלת רי שיון הוראה .המועמדים לתוכנית הם בעלי תואר
ראשון ,ועליהם לעבור בהצלחה תהליכי מיון הכוללים יום הערכה שבו הם צריכים ללמד שיעור לדוגמה,
להשתתף במבדקים קבוצתיים ולהתראיין ברי איון אישי .בתמורה להתחייבותם ללמד במחוז במשך
שלוש–ארבע שנים בתום התוכנית המתכשרים נהנים מפטור של כשליש משכר הלימוד (שכר הלימוד
הוא  )10,000$עבור כל שנת הוראה שלהם בתום התוכנית .במילים אחרות ,אחרי שלוש שנות הוראה
המתכשרים בתוכנית הזו מקבלים פטור מלא משכר לימוד ( Educational Laboratory Midwest,
 .)2017נוסף על כך ,המתכשרים מקבלים מלגת מחייה שנתית .סכום המלגה הוא  13,732$עבור
הוצאות מחייה ו ביטוח רפואי  ,ואם צריך יש אפשרות לקבל מימון נוסף ,למשל ,אוניברסיטת מסצ'וסטס
בבוסטון מעניקה מימון בסך  6,600$עבור הוצאות מחייה ושכר הלימוד .כמו כן ,בסיום התוכנית
המתכשרים יכולים לזכות בפרס חינוך בסך  5,920$מטעם ארגון Papay, West, ( AmeriCorps
.)Fullerton, & Kane, 2012

4

התוכנית בבוסטון החלה לפעול בשנת  2003כשותפות בין מערכת בתי הספר הציבוריים של
העיר בוסטון ו בין ארגון ) .Boston Plan for Excellence (BPEמטרות התוכנית היו :לספק מענה
לקשיי המחוז למשוך מורים במקצועות :מתמטיקה ,מדעים ,חינוך מיוחד ו הוראת אנגלית; לגוון את סגל
ההוראה במחוז (רוב אנשי הסגל היו ממעמד כלכלי-חברתי בינוני או בינוני-גבוה ומרקע אתני לבן
[ )]Caucasianכדי להתאימו לאוכלוסיות התלמידים השונות (תלמידים מקבוצות מעוטות יכולת ,ממוצא
היספני ,ממוצא אפרו-אמריקני או ממשפחות שאינן דוברות אנגלית כשפה ראשונה); לצמצם את שיעור
נשירת המורים החדשים ממערכת החינוך.
התוכנית בבוסטון נוצרה בהשראת מודל ההכשרה הקליני ברפואה שבו משלבים הכשרה מקיפה
אקדמית והתנסות מעשית מעמיקה ומקיפה .שנת הלימודים האקדמית באקדמיה לחינוך מטעם ארגון
 BPEכוללת הכשרה להוראה בסביבת הנחייה שיתופית ,והיא נפתחת בקורס קיץ אינטנסיבי במכון
קיץ .בחודשי הקיץ המתכשרים רוכשים מיומנויות בסיסיות וידע הנחוצים לתחילת הכשרתם ביום
הלימודים הראשון בבית הספר כחלק בלתי נפרד מצוות המורים .לאחר מכן ,במשך שנת הלימודים
ההכשרה האקדמית והתיאורטית מתקיימת בערב אחד בשבוע ובימי שישי .כל המתכשרים לומדים
במחלקות אקדמיות לפי שלב ההוראה (יסודי ,על-יסודי) שבו הם מלמדים בשדה .הקורסים האקדמיים
בתוכנית תוכננו על ידי צוות התוכנית מטעם אוניברסיטת מסצ'וסטס ומלמדים בהם מרצי הסגל האקדמי
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ראו אתר התוכנית במרשתתhttp://www.bpe.org/boston-teacher-residency/ :
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של התוכנית האקדמית .כך תו כני הלימוד התאורטיים משולבים בחוויית ההוראה בכיתה ובהקשר הבית
ספרי .לצד הלימודים האקדמיים המתכשרים מקבלים הנחיה והדרכה פדגוגית מסגל התוכנית הכולל
מורים מנוסים מבתי הספר השותפים ומן המחוז .אנשי הסגל מהמחוז עובדים בשיתוף פעולה עם
המורים-המנחים בבתי הספר בארבעת ימי ההתנסות המעשית בכל שבוע (ימי שני–חמישי) ,ובתחום
ההדרכה הפדגוגית המדריך הפדגוגי ( )director of instructionמסייע למתכשרים לקבל החלטות
מקצועיות בהתאם לצורכיהם ולמטרות תוכנית הלימודים.

במרוצת שנת ההכשרה וההתמחות

המתכשרים מקבלים יותר ויותר אחריות בכיתה בהנחיה פרטנית של תלמידים ,בהוראה בקבוצות
קטנות וב הוראת מליאת הכיתה.
המחשבה שהנחתה את בניית הקוריקולום של קורסי התוכנית הייתה אילו ערכים ,כישורים
והרגלים נדרשים עבור בוגרי התוכנית כדי להיות מורים אפקטיביים במחוז בוסטון? לאחר תצפיות
בשדה פותחה תוכנית לימודים ייחודית העולה בקנה אחד עם הערכים הייחודים של המחוז ,של ארגון
 BPEושל בתי הספר המקומיים .תוכנית זו כו ללת שלושה עמודי תווך עיקריים :שוויון ,חקר וקהילה.
כך לדוגמה ,באמצעות עמודי התווך האלה מתכשרים להוראת מתמטיקה המשתתפים בתוכנית
ומלמדים בחטיבת הביניים עוסקים בחקר התכנים והפדגוגיות הקשורות להוראת המקצוע ומכירים
באופן פרטני את הקוריקולום של הוראת המתמטיקה .זאת ועוד ,המתכשרים בכלל המקצועות צריכים
להתמקד בשמונה מיומנויות שהוגדרו בתוכנית .לדוגמה ,בתחילת שנת הלימודים המתכשרים
מ תמקדים במיומנות הפעלת קהילות לומדות באופן בטוח ,מכבד ורגיש תרבותית .כל קורס מתמקד
במיומנות זו ,וגם עבודת המנחים עם המתכשרים מתמקדת במיומנות זו בעת ההתנסות בשדה.
מיומנות חשובה אחרת היא היכולת להשתמש בנתונים כדי לשפר את הפרקטיקה .המתכשרים צריכים
להשלים סדרת משימות המכונות "חקר ילדים" ( .)child studyהמתכשרים אוספים נתונים על שלושה
תלמידים בכיתותיהם במהלך שנת הלימודים ועוקבים אחרי תהליך הלמידה שלהם .התוכנית מאמנת
את המתכשרים ,המנחים והמנהלים בטכניקות של איסוף נתונים .תפקיד המנחים הוא לבחון בקפידה
את המטלות הקשורות בחקר התלמידים תוך שימוש במודילנג עבור המתכשרים באיסוף נתונים.
בהקשר הזה ,בקורס שנתי לחשיבה רפלקטיבית הוטלה מטלה על המתכשרים הקשורה לשני קורסים
נוספים :התפתחות הילד ושיטות הוראה .בסוף השנה המתכשרים מציגים את הממצאים שלהם
בפורטפוליו השנתי שלהם והניתוח הסופי מוגש בכתב לסגל התוכנית ).(Solomon, 2009
בסיום שנת ההתמחות וההכשרה המתכשרים מקבלים רישיון הוראה זמני ותעודת תואר שני
מטעם אוניברסיטת מסצ'וסטס ויוצאים לעבוד בבתי הספר של המחוז .כיום כשליש מהמורים החדשים
במחוז בוסטון הם בוגרי התוכנית .עם זאת ,יש לציין כי מנהלי בתי ספר ,הפועלים בשותפות התוכנית,
רשאים לדחות בקשות של מורים ,בוגרי התוכנית ,המבקשים ללמד בבתי הספר שבניהולם.
בשלוש שנות ההוראה הראשונות של בוגרי התוכנית הנחיית המורים החדשים נמשכת והם
מקבלים תמיכה מהסגל האקדמי של התוכנית האחראי על הוראת הקורסים התאורטיים ומסגל בתי
הספר שבו הם מלמדים .לעיתים ההנחיה והליווי נעשים בצמד על ידי איש אקדמיה ועל יד מורה מבית
הספר .כך מעניקה התוכנית הזדמנויות לפיתוח מקצועי של מורים מנוסים ,המועסקים בתוכנית כמורים-
מנחים ,כמדריכים פדגוגיים או כמרצים .בתהליך הקבלה לסגל התוכנית מבקשים לבחור את המורים
המנוסים ביותר ובעלי ההישגים הגבוהים ביותר .לעי תים המורים-המנחים מקבלים תמריץ כלכלי
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( )3,000$–2,000$כמענק או כתגמול עבור פיתוחם המקצועי (Guha, Hyler, & Darling-
.)Hammond, 2017
ממחקרים שונים עולה שמורים חדשים שזכו לליווי ולתמיכה בתוכניות ההכשרה להוראה ואחריהן,
כולל הדרכה פדגוגית 5,מחויבים יותר להוראה ,שבעי רצון יותר מן המקצוע ובעלי סיכויים טובים יותר
להישאר בתפקידם ) .(Papay, et al., 2012; Miller, 2015על כן ,תוכנית  BTRמעניקה תמיכה
מתמשכת לבוגריה ובאמצעותה היא מחזקת את כישורי הבוגרים שנרכשו בתוכנית ומסייעת לבוגרים
בתחום הפיתוח המקצועי בשנות העבודה הראשונות .באופן מיוחד התוכנית מעניקה למתכשרים גברים
ממוצא אפרו-אמריקני רשת תמיכה במטרה להשאירם במערכת החינוך .הסיוע הייחודי הזה כולל
סמינרי הדרכה והזדמנות לפיתוח מקצועי לכל המורים ממוצא אפרו-אמריקני במחוז ( .)Bristol, 2015
לפי חזון התוכנית ההכשרה אורכת ארבע שנים ,ושנת ההכשרה היא הפתיחה לשלוש שנות
התמחות שבהן רוכשים המורים החדשים ניסיון מקצועי בשדה .מבחינה זו התוכנית איננה רק תוכנית
להכשרת מורים אלא תוכנית לפיתוח מקצועי של מורים ) .(Solomon, 2009התמיכה במשך שלוש
שנות ההתמחות כוללת אימון אישי (בשנת העבודה הראשונה) ו קורסים לבוגרי התוכנית המתמקדים
בהכנת תוכניות לימודים .מצופה מכל הבוגרים להשלים את הכשרתם כך שיקבלו גם רישיון הוראה
בחינוך מיוחד או בהוראת אנגלית כשפה זרה.
ספרות המחקר מצביעה על כך שבוגרים רבים של התוכנית מלמדים מקצועות כמו מתמטיקה
ומדעים ,ושיעורים גבוהים יותר של בוגרי התוכנית בוחרים להישאר במערכת החינוך גם לאחר חמש
שנות ההוראה הראשונות .נמצא ש 86%-מבוגרי התוכנית נשארו במערכת בתי הספר הציבוריים
בבוסטון לאחר שלוש שנים במקצוע בהשוואה ל 53%-מהמורים שהוכשרו בתוכניות אחרות ושנותרו
במערכת אחרי תקופה זהה ) .(Britt, Donahue, & Judge, 2016; Solomon, 2009יצוין שבמחקר
משווה בין השפעת אפקטיביות ההוראה של מורים בוגרי התכנית על שיפור הישגי תלמידים ובין
השפעת אפקטיביות מורים בוגרי תוכניות אחרות לא נמצאו הבדלים גדולים .החוקרים ציינו כי ייתכן
שתוצאות המחקר קשורות לחילופי הסגל בהדרכה הפדגוגית של המתכשרים בתוכנית ( BTRחלקם
מטעם המחוז וחלקם מטעם התוכנית האקדמית עצמה) ,ויש צורך במחקרי אורך בעתיד שיבחנו את
סוגיי ת הערכת הבוגרים לאור מטרות התוכנית ויעדיה וכן את השפעותיה על בתי הספר במחוז בוסטון
).(Papay et al., 2012
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על חשיבות ההדרכה הפדגוגית בתוכניות להכשרת מורים ,בדגש על תוכניות מעוגנות שדה ,ראו :ע' ,רן,

( .)2018תפקיד המדריך הפדגוגי בארץ ובעולם :דגמים נבחרים .ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת) תל-אביב:
הוצאת מכון מופ"ת.
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שותפות בין
המחוז ,בתי ספר
ציבוריים ,ארגון
Boston Plan for
Excellence
מכון קיץ ותוכנית
הכשרה
אינטנסיבית
במהלך שנה
אקדמית מלאה

התנסות מעשית
קלינית בבתי ספר
מכשירים במשך
ארבעה ימים
בשבוע

יום לימודים של
קורסים תאורטיים
וערב נוסף,
המשולבים
בהתנסות
המעשית

מחויבות ללמד
שלוש שנים בבתי
ספר במחוז
בוסטון

תוכנית הכשרת
מורים מעוגנת בית
ספר בבוסטון () BTR

הנחייה צמודה
והדרכה פדגוגית
במהלך התוכנית
ובשלוש השנים
הראשונות לאחר
סיום התוכנית

בסיום התוכנית
מתן תואר שני
מטעם
אוניברסיטת
מסצ'וסטס
בבוסטון ורישיון
הוראה זמני

פטור משכר לימוד
למתכשרים ,מלגת
מחייה ואפשרויות
מימון נוספות
מטעם
אוניברסיטת
מסצ'וסטס

תרשים  :1עיקרי תוכנית הכשרת המורים מעוגנת שדה בבוסטון ()Boston Teacher Residency; BTR
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 3.2תוכנית להכשרת מורים עבור בתי ספר ציבוריים באוניברסיטת שיקגו
תוכנית הכשרת המורים באוניברסיטת שיקגו ( University of Chicago Urban Teacher
 )Education Program – UTEPנשענת על השותפות בין אוניברסיטת שיקגו ומערכת בתי הספר
הציבוריים בעיר ומיועדת להכשיר מורים איכותיים ללמד בבתי ספר ציבוריים בכרך זה .התוכנית אורכת
שנתיים ,והמועמדים אליה צריכים להיות בעלי תואר ראשון וממוצע ציונים של  0.3GPAוכן לעבור מבחן
אוריינות אקדמי ושני ראיונות .נוסף על כך ,ערכים כמו צדק חברתי באמצעות הוראה ,כפי שמצהירים
אנשי התוכנית ,מנחים את המועמדים המוכשרים להוראה בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר על-יסודיים
השותפים ל תוכנית .מועמדים שמתקבלים לתוכנית נרשמים ללימודי תואר שני בהוראה ( M.A. in
 )Teachingבאוניברסיטת שיקגו (.)Tamir, 2014
התוכנית נפתחה בשנת  2005בעקבות יוזמה של אוניברסיטת שיקגו לייסד מכון אקדמי
אינטרדיסציפלינרי כדי לתמוך בקהילה העירונית ובבתי הספר בעיר וכתגובה לקריאה לרפורמה מקומית
וארצית בתחום הכשרת מורים .מטרת התוכנית המוצהרת הייתה להכשיר מורים מצטיינים לבתי ספר
עירוניים באמצעות חדשנות בתוכנית הלימודים ,שותפויות והתנסות מעשית מקיפה בבתי ספר עירוניים
ובקהילות .המתכשרים בתוכנית נתפסים כסוכני שינוי ,המחויבים להישגים אקדמיים של תלמידיהם,
בעלי מסוגלות תרבותית ומודעות חברתית-תרבותית ) .(Waddell & Ukpokodu, 2011למועמדים
לתוכנית רקע תרבותי ואתני מגוון ,מרביתם הינם דור ראשון בעל השכלה אקדמית במשפחתם ,והם
בעלי ניסיון בהוראה בבתי ספר עירוניים או בעבודה עם ילדים מרקע אתני מגוון.
תהליך המיון לתוכנית כולל שישה שלבים:
 .1שלב הצגת המועמדות לתוכנית בכתב כולל הצגת מטרות המועמד ומניעיו להוראה
בבתי ספר עירוניים
 .2הצגת תיקייה הכוללת ציוני מבחנים ,גיליון ציונים ודירוג אקדמי
 .3דוגמת כתיבה לשם הערכת התוכן והרהיטות של המועמד
 .4מכתבי המלצה
 .5צילום וידאו של המועמד משיב לשאלות" :מדוע אתה מעוניין להיות מורה בבית ספר
עירוני?" ו"מה הופך מורה למורה טוב ,לדעתך?"
 .6ריאיון דו-שלבי
בכל שנה מתקבלים לתוכנית כעשרים וחמישה מועמדים בלבד לכל אחד משני המסלולים האלה:
מסלול הוראה בבתי ספר יסודיים ,מסלול הוראת ביולוגיה או הוראת מתמטיקה בבתי ספר תיכוניים.
הקוריקולום של התוכנית מעוצב ברוח חזונה ,לאור צדק חברתי ופדגוגיה רב-תרבותית .הקורסים
השונים עוסקים בשותפות עם הקהילה ועם בתי הספר ,דגש על שונות חברתית וצדק חברתי ,חינוך
רב-תרבותי ,חינוך אורבני והתנסות קהילתית .לדוגמה ,בסמינר בנושא חינוך אורבני ,המתקיים בד-
בבד להתנסות ,נבחנות סוגיות פוליטיות וחברתיות בהוראה במפגשים דו-שבועיים הנמשכים שעתיים.
הסמינר מעודד חשיבה רפלקטיבית ועוסק בנושאים כמו עוצמה ופריווילגיות ,זהות גזעית ,שוויון בחינוך,
צדק חברתי ,שונות חברתית ופדגוגיה המתאפיינת ברגישות תרבותית .המתכשרים מקבלים הכשרה
בכמה הקשרים שונים השזורים זה בזה :הקשר התלמיד והכיתה ,הקשר מקומי גיאוגרפי ,הקשר מחוזי,
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הקשר חברתי-תרבותי ,הקשר בתי הספר הציבוריים והקשר ארצי פדרלי (

& Matsko

.)Hammerness, 2014
הקשר המדיניות
הארצית-פדרלית

הקשר בתי הספר
הציבוריים
הקשר
חברתי-
תרבותי

הקשר
מחוזי

הקשר בתי
הספר
הציבוריים

הקשר
תלמיד
וכיתה

תרשים  :2הכשרת מורים תלוית הקשר בתוכנית הכשרת מורים  -שיקגו ()Matsko & Hammerness, 2014

שנת ההתמחות הראשונה ,המוגדרת כ"שנת בסיס" ( ,)foundation yearכוללת קורסי השלמה
ושיבוץ בבתי ספר שונים שבהם המתכשרים עושים שתיים-עשרה תצפיות בבתי ספר שונים בהם
המתכשרים נחשפים למגוון מוסדות לימוד ,לשכונות העיר ולאוכלוסיות תלמידי העיר .כל המתכשרים
מחויבים לחנוך תלמידים בבתי הספר השותפים בתוכנית .לכל מתכשר שלושה תלמידים עימם הוא
נפגש יומיים בשבוע לאחר שעות הלימודים .בשנה השנייה ,המכונה "שנת ההתמחות" ( residency
 ,)yearהמתכשרים לומדים קורסים תאורטיים באוניברסיטה ומתנסים בשני שיבוצים שונים בבתי ספר:
בבית ספר ציבוריים רגילים שאינן משתתפים בתוכנית ובבית ספר זכיין .בהצבות האלה המתכשרים
מלמדים  5–4ימים בשבוע.
במסגרת התוכנית המתכשרים להוראה לומדים כיצד ללמד לקרוא ,לכתוב ולצור תקשורת ,תוך
התחשבות בעובדה שתלמידים רבים בשיקגו מגיעים לבתי הספר כשיש להם פערי שפה .התוכנית
מתמקדת בפרקטיקות הוראה איכותיות לעידוד אוריינות בקרב קבוצות תלמידים מגוונות ורב-
תרבותיות .לדוגמה ,המתכשרים בתוכנית לומדים קורס בנושא פרקטיקת הקריאה בקול רם
האינטראקטיבית ( .)interactive read-aloudבמסגרת זו אחת המטלות של המתכשרים היא להבין
איך הם למדו לקרוא ומהו תפקיד ההקראה בקול בחייהם האישיים ובבית הספר שבו הם מלמדים.
רשימת הקריאה של קורס כוללת תובנות על מאפייני השפה (אנגלית אפרו-אמריקנית או אנגלית כשפה
שנייה) בהקשר השכונתי ובהקשר הבית ספרי .נוסף על כך ,למתכשרים מטלות נוספות כמו ביקורי בית
אצל תלמידים ,מטלה החושפת בפניהם את סיפורי המשפחה והקהילה של התלמידים ותורמת להבנת
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המגוון הרב-תרבותי המאפיין את בית הספר שבו הם מלמדים .לעיתים ההוראה של המתכשרים בכיתה
מצולמת ,כדי שיהיה אפשר לצפות בסרטון וללמוד ממנו.
ממחקר שעסק באופן שבו התוכנית מעוצבת כדי להכשיר מורים בהקשר מסוים וכיצד היא מסייעת
להם להבין הקשר זה עולה ,כי התוכנית מתייחסת להקשר הגיאוגרפי ולהיבטים היסטוריים ,פוליטיים,
חברתיים ופיזיים של מקום מסוים (שם) .כך תוכני התוכנית מתמקדים בייחוד הגזעי ,הכלכלי והתרבותי
של העיר שיקגו ובידע המקומי על שגרת יום ,הליכים חינוכיים וקוריקולום של בתי הספר בעיר .זאת
ועוד ,התוכנית מתמקדת גם בהקשרים הארציים והפדרליים המשפיעים על ההקשר המקומי .לדוגמה,
אחד מן התכנים הנלמדים מתמקד בפסקי דין חשובים או ביוזמות פדרליות הנוגעות לעיר כמו No
 ,Child Left Behindמבחנים סטנדרטיים ,מימון בית ספרי והערכה ארצית .המתכשרים לומדים על
ארגונים בעלי השפעה ודמויות מפתח המעורבים בקידום העיר והחינוך המקומי .במסגרת זו בשנה
הראשונה המתכשרים נדרשים להשלים פרויקט מחקר העוסק בבית הספר .הם נדרשים לחקור
בקבוצות קטנות בית ספר מחוזי ואת הדרכים המורכבות שבהן הנהגתו ,המבנה הארגוני שלו וחזונו
משפיעים על מורים ,על תלמידים ,על משפחות ועל תהליך הלמידה .רשימת הקריאה עבור פרויקט זה
כוללת מאמרים בנושאים :ארגון בית הספר והשפעתו על מורים ועל תלמידים ,מטרות בית הספר,
מדיניות ב תי ספר ציבוריים ונושאים רלוונטיים אחרים המתמקדים בעיר.
המתכשרים בתוכנית הזו זכאים לסיוע כלכלי בהתאם לצרכים הכלכליים שלהם ולהישגיהם .סיוע
זה מתבטא במלגות מחייה ממקורות מימון חיצוניים או בהפחתת שכר הלימוד .בוגרי התוכנית
שמתחייבים ללמד בהיקף של משרה מלאה תחומי דעת נדרשים כמו מתמטיקה או מדעים במשך ארבע
שנים מקבלים מענק בסך  6,000$מהקרן לסיוע למורים במערכת ההשכלה הגבוהה.
בסיום שנת ההתמחות השנייה המתכשרים מקבלים תעודת תואר שני בהוראה ( M.A. in
 )Teachingורישיון הוראה זמני מטעם מדינת אילינוי .מתמחים הממשיכים ללמד בשיקגו זוכים
בתמיכה מתמשכת של התוכנית במשך שלוש השנים העוקבות לסיום התוכנית .תמיכה זו כוללת :אימון
בכיתה ,סדנאות התמחות חודשיות ,הכשרה בתחום המנהיגות ופעילות בקבוצות מחקר.

6

ראו אתר התוכנית במרשתתhttps://utep.uchicago.edu/ :
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 .4תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה (דור  )2.0בארצות הברית
 4.1תוכנית הכשרת מורים מעוגנת שדה במוזיאון למדעי הטבע בניו יורק
מרבית התוכניות מעוגנות שדה שהתפתחו בשני העשורים האחרונים מתבססות על השותפות בין
האקדמיה והשדה .אך להבדיל מתוכניות הדור הראשון ,כדוגמת  BTRוהתוכנית בשיקגו ,תוכניות הדור
השני אינן מייצגות בהכרח יוזמות מקומיות ברמת המחוז או ברמת בית הספר ,אלא הן יוזמות של
מוסדות שונים כמו מוסדות תרבות או ארגונים שאינם למטרות רווח ומטרתן לסייע לצורכי השטח
בראייה "מלמעלה" (.)top to bottom
התוכנית מטעם המוזיאון למדעי הטבע בניו יורק ( Teacher residency in the American
 )Museum for Natural Historiesהיא תוכנית ייחודית הנשענת על שותפות בין מוסד תרבותי למדע
ובתי ספר ציבוריים במדינת ניו יורק .בתוכנית זו משלימים המתכשרים תואר שני בהוראה ( M.A.
 ,)Teachהמוענק מטעם אחת האוניברסיטאות השותפות לתוכנית ,ביניהן ,אוניברסיטת קולומביה,
אוניברסיטת קורנל ,אוניברסיטת העיר ניו יורק ( ,)CUNYאוניברסיטת ניו יורק ואוניברסיטת ייל .מטרת
התוכנית היא לספק מענה למחסור במורים מוסמכים למדעי כדור הארץ בבתי ספר הציבוריים במדינת
ניו יורק.
התוכנית נפתחה בשנת  2012כתוכנית ניסיונית שייעודה הכשרת מורים למדעי כדור הארץ בבתי
הספר העל-יסודיים ובחטיבות הביניים ,והיא נבחרה על ידי מחלקת החינוך של מדינת ניו יורק
( )NYSEDכחלק מתוכנית פדרלית לעידוד חדשנות במערכת החינוך .בשנת  ,2015בתום תקופת
הניסיון ,נפתחה התוכנית לראשונה במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים על שם ריצ'רד גילדר מטעם
המוזיאון ,מוסד המוכר על ידי מדינת ניו יורק ,ו היא אושרה על ידי צוות הנאמנים של קרן  NYSלהעניק
תואר שני בהוראה ( )M.A. in Teachingבהתמחות במדעי כדור הארץ בכיתות ז'–יב' 7.בכל שנה
מתקבלים חמישה-עשרה מועמדים בעלי רקע מקצועי ואישי מגוון ,ועד כה הוכשרו שבעים ושמונה
מורים למדעי כדור הארץ 8.התוכנית אורכת חמישה-עשר חודשים והיא נתמכת על ידי קרן  NYSשל
משרד החינוך האמריקני ועל ידי קרן פרטית.
מבנה התוכנית:


קיץ ראשון (יוני–אוגוסט) :השלמת קורסים מקוונים במוזיאון והתנסות מעשית בהוראה
במוזיאון (ימים שני–שישי).



שנה אקדמית (ספטמבר–יוני) :התנסות מעשית בבתי הספר הציבוריים במדינת ניו יורק (ימים
שני–חמישי) והשתתפות ב קורסים במוזיאון (ימי שישי–שבת).



קיץ שני (יולי– אוגוסט) :התנסות מעשית בפרקטיקום מדעי במוזיאון (ימים שני–שישי).

 7על תרומת תארים מתקדמים לאיכות ההוראה ראו :ע' ,רן ( .)2017תרומת תארים מתקדמים בחינוך לקידום
ההוראה .ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת) .תל-אביב :הוצאת מכון מופ"ת.
 8ראו אתר התוכנית במרשתתhttps://www.amnh.org/learn-teach/master-of -arts-in- :
.teaching/admissions-and-aid
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התוכנית מציעה למתכשרים הנחייה צמודה ושימוש בטכנולוגיה במטרה לספק להם ידע מדעי
ולחשוף אותם לגישות מבוססות מחקר בלמידה ,על מנת שיוכלו ליישם זאת עם התלמידים בכיתותיהם
ויוכיחו להם שהמדע חשוב מאוד ב חייהם .סגל המחנכים והמדענים של המוזיאון ,כולם בעלי תואר
שלישי ,מלמדים את הקורסים האקדמיים ,והמתמחים בתוכנית עובדים לצד מדענים ומחנכים במוזיאון
במשך שני קיצים .קיץ אחד מוקדש לתוכניות לנוער וקיץ אחר להתמחות בפרקטיקום המדעי .במהלך
ההתמחות ,שנמשכת עשרה חודשים ,בתי הספר השותפים לתוכנית מצוותים את המתמחים למורים-
מנחים (מנטורים) .אלה האחרונים הם מורים מצטיינים שנבחרו על ידי מנהלי בתי הספר וצוות התוכנית.
בתקופת ההתנסות המתכשרים צריכים לעבוד בשני בתי ספר שותפים וכן לעסוק מחקר .יש לציין
שההתמחות כוללת גם סבבי הוראה לצד מורים להוראת אנגלית המלמדים תלמידים בעלי מוגבלויות.
כך מעניקה ההתמחות הזדמנויות ללמידה קלינית החיוניות למתכשרים .בסיום התוכנית הבוגרים
צריכים לעבור את מבחן הרישוי להוראה של מדינת ניו יורק.
היקף התוכנית הוא  36נקודות זכות והיא מורכבת מקורסים אקדמיים ,התנסות מעשית והנחייה.
מטלות הקורסים במהלך התוכנית הן חלק מפורטפוליו מקוון של הפרקטיקום (שווה ערך לעבודת גמר
בתואר שני) .תוכנית הלימודים כוללת שלושה קורסים מקוונים ופרונטליים במדעים בתקופת הקיץ
הראשונה ( 12נ"ז) ,שנמשכים במהלך השנה הראשונה עד לקיץ השני ,לדוגמה ,קורס על מערכות חלל
( ,)Sci665: Space Systemsקורס בנושא התפתחות כדור הארץ ומערכת כדור הארץ ( Sci670:
 ,)Earth Evolution and Earth Systemקורס בנושא מזג האוויר ,אקלים ושינויי אקלים ( Sci675:
 .)Weather Climate, and Climate Changeנוסף על כך המתכשרים לומדים שבעה קורסים בחינוך
( 16נ"ז) .שיעורי החינוך מתמקדים בהבנת תפיסות התלמידים כלפי המדע ,הכרת תוכנית הלימודים
במדעים ושימוש באסטרטגיות הוראה והערכה מממוקדות מדעים ).(Zirakparvar, 2015
המתכשרים בתוכנית זוכים בפטור משכר לימוד ומקבלים מלגת מחייה בסך  30,000$לתקופה
שבה הם לומדים בתוכנית .נוסף על כך הם מקבלים מחשב נייד ,מקורות מידע וספרים הנדרשים
לתוכנית הלימודים בכיתות שבהן הם מלמדים ,כיסוי הוצאות רישיון ההוראה והשתתפות בדמי החברות
של ארגוני המורים (למשלTeaching English to Speakers of Other Languages – TESOL ,
ו .)National Science; Teacher Association NSTA -בתמורה להטבות אלה המתכשרים נדרשים
להתחייב ללמד ארבע שנים לפחות בתום התוכנית בבתי ספר ציבוריים בניו יורק .כמו כן ,התוכנית
מציעה לבוגריה שנתיים של התמחות בנושא פיתוח מקצועי בשלבי הקריירה המוקדמים ותמיכה בענייני
ניהול כיתה ובניית תוכנית הלימודים.
הנחיית המתכשרים בתוכנית מתרחשת בשלוש זירות בו-בעת :במוזיאון ,בפרקטיקום המדעי
ובהתנסות בבתי הספר  ,ובתום התוכנית מתקיימת זירת הנחייה נוספת – הנחייה מתמשכת וליווי בוגרי
התוכנית בשנתיים שלאחר סיום התוכנית.
מאפיין יי חודי נוסף של התוכנית הזו הוא סגל ההוראה .מחצית מאנשי הסגל הם מדענים וחוקרים
בדיסציפלינות שונות של מדעי כדור הארץ ,החל בפוסט -דוקטורנטים וכלה בפרופסורים אמריטי,
העובדים בתוך בית הספר לתארים מתקדמים של המוזיאון .נוסף על סגל זה ,עובדים בתוכנית מורים
מנוסים ,אנשי סגל אקדמי ומומחים דיסציפלינריים ממוסדות אקדמיים אחרים .השילוב בין מחנכים
ומדענים מאפשר למתכשרים לרכוש ידע מדעי מעמיק ונרחב מעבר לדרישות רישיון ההוראה .בנוסף,
מלבד ה השתתפות בקורסים בהנחיית מדענים ,המתכשרים לומדים ממחנכים בעלי ניסיון בהוראה,
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ואלה האחרונים מדריכים אותם בכל הנוגע לחשיבה על הוראת המדעים .סגל התוכנית אחראי לבניית
קורסים בתחומי המדע השונים ברמת תואר שני ,כולל התנסות במחקר ,כיוון שיש ציפייה מסטודנטים
לתארים מתקדמים לפתח את כישורי המחקר שלהם .עם זאת ,קורסים אלה מותאמים במיוחד
למתכשרים להוראה והם שונים מקורסים אחרים ברמת תואר שני במדעים ומחוויות מחקר רגילות
המתרחשות בסביבה אוניברסיטאית .לצד קורסים אלה נלמדים קורסים בנושאי חינוך וקיימת התנסות
קלינית בהוראה ,כפי שמקובל ב תוכניות מיוחדות אחרות מעוגנות שדה להכשרת מורים (שם).
מחקרי הערכה עכשוויים בוחנים את אפקטיביות התוכנית מבחינת שיפור ביצועי התלמידים .במכון
סטיינהארד למדיניות חינוכית וחברתית באוניברסיטת ניו יורק חוקרים את השפעות התוכנית על הכנת
מורים למדעי כדור הארץ ,המיועדים ללמד בבתי ספר על-יסודיים שבהם ציוני התלמידים 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 ,אולם ממצאי
מחקר זה טרם פורסמו ויש לבחון בעתיד האם הנחות המחקר אכן אוששו בפועל .גם במרכז למדיניות
בחינוך ,מחקר והערכה באוניברסיטת דרום מיין 9עורכים מחקר מסכם על רכיבי התוכנית באמצעות
מודל הערכה .נכון למועד הכנת סקירה זו ,תוצאות מחקר זה טרם פורסמו אף הן.

הכשרה אקדמית ומדעית
במוזיאון על ידי צוות
המדענים והחוקרים של
המוזיאון וכן ע ידי מרצים
דיסציפלינריים ממוסדות
אקדמיים נוספים

התנסות מעשית בבתי
הספר והנחייה על ידי
מורים מנחים מטעם
בית הספר

פרקטיקום מדעי
בהנחיית חוקרים
ומדענים מן המוזיאון

תרשים  :3זירות ההכשרה בתוכנית מעוגנת שדה במוזיאון למדעי הטבע בניו יורק

9

ראו פירוט באתר התוכנית במרשתתhttps://www.amnh.org/learn-teach/master-of -arts-in- :

.teaching/evaluation-and-research
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 4.2תוכניות מעוגנת שדה להכשרת מורים מטעם קרן וודרו וילסון :מדינת אינדיאנה
קרן וודרו ווילסון ( ,)Woodrow wilsonהדוגלת במחויבות למצוינות בחינוך ,פועלת בשותפות עם
עשרים ושמונה אוניברסיטאות שונות במדינות :אינדיאנה ,מישיגן ,אוהיו ,ניו ג'רסי וג'ורג'יה כדי להכשיר
יותר מאלף מורים להוראת ה מקצועות מתמטיקה ומדעים ברחבי ארצות הברית .בכל שנה בוחרים
בקרן את השותפות במדינות היעד ליישום התוכנית ,וכך בשנת  2008בחרה הקרן במדינת אינדיאנה,
להיות המדינה הראשונה שבה הקרן תוכל ליישם את התוכנית הלאומית להכשרת מורים למדעים
ולמתמטיקה בבתי ספר עירוניים שבהם לומדות אוכלוסיות חלשות .באותה השנה פעלה התוכנית
בשלושה מחוזות שונים בעיר אינדיאנפוליס ,והיא נשענה על מודל למידה מבוססת פרויקטים בשנת
ההתנסות הקלינית ועל מודל תוכניות הכשרה מעוגנות שדה בבוסטון ובשיקגו (דור  .)1.0בסוף תוכנית
ההכשרה ,שארכה שנתיים ,השלימו המתכשרים תואר שני בהוראה והוענקה להם הוענק להם רישיון
הוראה.
לתוכנית חמש מטרות ,כפי שמפורט באתר הקרן:
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 .1לשנות את פני הכשרת ה מורים עבור המתכשרים להוראה ,האוניברסיטאות
המכשירות ובתי הספר שבהם המתכשרים מוצבים;
 .2לשלב מורים מצטיינים בבתי ספר שבהם לומדות אוכלוסיות חלשות ,בהתאם לצורכי
החינוך בכל מדינה (באינדיאנה הצורך המקומי היה גיוס מורים להוראת מתמטיקה
ומדעים);
 .3למשוך את המועמדים הטובים ביותר להוראה באמצעות מלגה בעלת שם ומוניטין;
 .4לצמצם את שיעורי נשירת מורים ולחזק מורים איכותיים באמצעות הכשרה קלינית
אינטנסי בית והנחייה מתמשכת בבית הספר על ידי מורים מנוסים ובתמיכת מנהלים
איכותיים;
 .5להעניק תמיכה מתמשכת במשך שלוש השנים העוקבות לאחר סיום התוכנית.
לאורך התוכנית הוכשרו שמונים מורים בכל שנה .הם היו כרבע ממספר המתכשרים להוראה
במקצועות מדעים ומתמטיקה במדינת אינדיאנה .התוכנית התקיימה בארבעה מוסדות אקדמיים בד
בבד  :אוניברסיטת פורדיו ,בל סטייט ,אוניברסיטת אינדיאנה -אוניברסיטת פורדיו באינדיאנפוליס
ואוניברסיטת אינדיאנפוליס .בכל מוסד הוכשרו עשרים מורים בשנה ,ובעבור הכשרה זו קיבלו בכל מוסד
תקציב של  500,000$ליישום התוכנית בקמפוס וכן מימון נוסף עבור שישים ימי ייעוץ בתשלום ,כדי
לשפר את תוכניות הכשרת המורים הקיימות .בתוכנית הלימודים האקדמית שולבה התנסות מעשית
בבתי הספר כבר מהיום הראשון.
תוכנית ההכשרה למורים למדעים באוניברסיטת אינדיאנפוליס ( Indianapolis Woodrow
 )Wilson Indiana Teaching Fellowship Programתוכננה עם אנשי קרן וודרו ווילסון .איש סגל
מטעם האוניברסיטה מונה למנהל התוכנית והוא היה אחראי על המלגאים המתכשרים בהיבטים האלה:

10

ראו אתר התוכנית במרשתת.https://woodrow.org/fellowships/ww-teaching-fellowships/ :
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פיקוח אחר התקדמותם המקצועית ופיתוח מערכות היחסים המקצועיות שלהם בבתי הספר שבהם
התנסו .נוסף על כך ,מנהל התוכנית היה גם אחראי על הנחיית בוגרי התוכנית לאחר סיומה וסייע להם
בהתמודדות עם אתגרי העבודה בשלוש השנים שבהן היו מחויבים לעבוד בהוראה במחוז.
בתוכנית ההכשרה של קרן וודרו ווילסון למדו המתכשרים במשך יומיים באוניברסיטה .אנשי הסגל
האקדמי לימדו את קורסי התוכנית ,ובעבור שעות ההוראה בתוכנית הם קיבלו הכרה בשעת הוראה
נוספת ,ואושר להם ללמד יותר ממכסת שעות ההוראה של מרצים באוניברסיטה .דוגמה :בקורס בנושא
פדגוגית מדעים ומתמטיקה (  3( )Educ632: Science and Math Pedagogyנ"ז) לימדו איש סגל
מהחוג לחינוך ואנשי סגל מהחוגים לביולוגיה ,לכימיה ולמתמטיקה .הקורס כלל פגישות במליאת
הכיתה ,עבודה בקבוצות קטנות ופגישות אישיות .בכל שיעור נכחו ארבעת אנשי הסגל שלימדו את
הקורס במשך ארבע שעות אקדמיות .לצד השלמת קורסים תאורטיים לתואר שני במוסד המכשיר,
התוכנית הכינה את בוגריה גם לקבלת רישיון הוראה במדעים ,במתמטיקה או בחינוך טכנולוגי.
המורים-המנחים שליוו את הסטודנטים נבחרו על ידי סגל האוניברסיטה .מורים-מנחים אלה היו
בעלי ניסיון בהוראה ובהנחיה אפקטיבית .לאחר סיום תוכנית הקיץ השתתפו המתמחים בתצפיות
בכיתות ו לימדו שלוש פעמים בשבוע חצאי ימים ,בהנחיית המורים-המנחים ,לאחר מכן הם ביקרו
בסביבות בתי ספר שונות כדי ללמוד על טיב העבודה בנסיבות מגוונות .במחצית השנייה של שנת
ההתמחות לימדו המתכשרים בכיתות ימים שלמים ,כשהמורים-מנחים מלווים אותם .נוסף על כך,
בשלב הזה התקיימו מפגשים שבועיים עם מתאם מטעם התוכנית.
בד בבד להכשרת המתמחים השתתפו המורים-המנחים והסגל הקליני בשיעורי אימון בכל סמסטר
ובשיעורי הערכת משתתפים ותחקור בכל סוף שנה .אחרי שיבוץ המתכשרים בבתי הספר במחוזות
בסיום שנת התמחות קיבלו המורים החדשים תמיכה והנחיה מטעם סגל התוכנית ,בין היתר ,גם בתחום
הדעת שאותו הם החלו ללמד בכיתות ).(Drake et al., 2011
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בתוכנית ההכשרה של קרן וודרו ווילסון קיבלו המתכשרים מלגה בסך  30,000$עבור שנת
ההתמחות ,ומלגאים שקיבלו את רישיון ההוראה בתום שנת הלימודים הראשונה הרוויחו בשנה השנייה
שכר ונהנו מתנאי העסקה בבתי הספר שבהם עבדו  .משתתפי התוכנית גם היו זכאים לדמי חברות
ברשת הלאומית של מלגאי תוכנית וודרו ווילסון ומקצתם נעשו מנהיגים חינוכיים.
במחקר הערכה ראשוני שבוצע עם National Center for Analysis of ( NCALDER
 )Longitudinal Data in Education Researchועם (AIR )American Institutes for Research
מצאו החוקרים ש הושגה מטרה ראשונית של שילוב מורים בוגרי התוכנית בבתי ספר שבהם לומדות
אוכלוסיות מוחלשות .לדוגמה ,במישיגן  61%מתלמידי ה מורים שהוכשרו בתכנית הם ממוצא אפרו-
אמריקאי לעומת  15%מהמורים שהוכשרו בתכניות אחרות ( Woodrow Wilson Foundation,
 .)2015באינדיאנה תלמידי המורים שהוכשרו בתוכנית של קרן וודרו ווילסון השיגו ציונים טובים יותר
במקצועות המדעים ,המתמטיקה והביולוגיה .זאת ועוד ,נמצא שכל המורים בוגרי התוכנית ()100%

11

לתוכניות הכשרה חלופיות נוספות בארצות הברית ,ראו :ד' ,שפרלינג ( .)2017סקירת מידע בנושא תוכניות

להכשרת מורים בעולם .ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת) .תל-אביב :הוצאת מכון מופ"ת.
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שובצו לעבודה בבתי ספר ,ו 80%-מהמורים בוגרי התוכנית נותרו בתפקידי ההוראה גם לאחר ארבע
שנים במערכת החינוך (שנה יותר מהתחייבותם למסגרת ההכשרה).
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 4.3תוכנית קלינית להכשרת מורים במחוז קולומביה ובמרילנד
בשנים  2011–2010הוקם ארגון  ,Urban Teachersארגון ללא מטרות רווח ,שמטרתו לפתח מורים
איכותיים בעלי כישורים וידע ,היכולים להתמודד עם צורכי תלמידים שונים בסביבה עירונית והמסוגלים
לקדם את התלמידים ללמידה אפקטיבית ולהישגים טובים יותר ברמה הארצית .ארגון זה פועל
בשותפות עם בתי ספר ציבוריים נחשלים – בתי ספר זכיינים ובתי ספר מסורתיים – בערים במדינת
מרילנד ובמחוז קולומביה (וושינגטון הבירה) ובשותפות עם בית הספר לחינוך של אוניברסיטת ג'ון
הופקינס .רציונל התוכנית הוא שהמתכשרים והמורים המנחים מלמדים יחד בבתי הספר מתוך מחשבה
שהוראה אמורה להיות פעולה משותפת לכמה אנשי הוראה ,כך שיוכלו ללמוד זה מזה ולתמוך זה בזה.
המועמדים לתוכנית הם בוגרי תואר ראשון מצטיינים בכל המקצועות ,המחויבים לשוויון חינוכי לכל
ילד .לאחר הגשת מועמדות לתוכנית המועמדים צריכים לעבור ריאיון קבלה ומבחן ביצועים מקוון וריאיון
נוסף וסופי אחרי מבחן הביצועים .תוכנית ההכשרה ,שעורכת שנתיים ,כוללת לימודים לקראת תואר
שני בחינוך ( )M.Sc. in Educationבאוניברסיטת ג'ון הופקינס .מטרות הקורסים האקדמיים הן לחזק
את הידע הדיסציפלינרי של המתכשרים ,את אסטרטגיות ההוראה שלהם ואת כישורי ניהול כיתה
באמצעות חוויות קליניות .במשך ארבעה-עשר חודשים ,בשנת ההתמחות הראשונה ובחלק מהשנה
השנייה ,המתכשרים עובדים עם מורים מנוסים ומקבלים אימון אישי .בשנה הראשונה היקף זמן
ההתנסות הקלינית הוא  ,75%ובשנה השנייה המתכשרים מועסקים כמורים בעלי רישיון הוראה זמני
ועובדים ב היקף של משרה מלאה .בתום השנה השנייה בתוכנית המתכשרים מסיימים את חובותיהם
האקדמיות ומקבלים תואר שני ורישיון הוראה קבוע המאפשר להם ללמד בכל שלבי החינוך (כיתות א'–
יב') ,בבתי ספר יסודיים ,בבתי ספר על-יסודיים (אנגלית ומתמטיקה) ובמסגרות של חינוך מיוחד .שיבוץ
המורים בוגרי התוכנית בבתי הספר וב כיתות הלימוד יעשה לפי צורכי המחוז ובהתאם לתחומי הדעת
של המורים החדשים .על אף שהשיבוץ לבתי הספר מותנה בצורכי המחוז ,בעת הרישום לתוכנית
המתכשרים רשאים לדרג את העדפותיהם אשר לעיר שבה ירצו ללמד ,לגילי התלמידים ולתחומי הדעת
שבהם הם מתמחים .בתום התוכנית המורים החדשים מקבלים אימון אישי וליווי צמוד לאורך
התפתחותם המקצועית במהלך שנתיים נוספות ,הן מטעם הצוות הקליני באוניברסיטת ג'ון הופקינס
והן על ידי המורים-המומחים שלצידם הם מלמדים בבתי הספר.
תוכנית הלימודים עבור הכשרת מורים לבתי הספר היסודיים ולחינוך ה מיוחד כוללת קורסים שונים
כמו יסודות החינוך היסודי ( 3נ"ז) ,התפתחות שפתית בקרב ילדים ( 2נ"ז) ,חשיבה אלגברית ( 2נ"ז)
וסמינר לניהול כיתה ( 1נ"ז) .קורסים אלה נלמדים בזמן ההכשרה במכון הקיץ .בסמסטר סתיו בשנה
הראשונה משתתפים המתכשרים בקורסים בנושאים האלה :חינוך מיוחד והכלה ( 2נ"ז) ,מבוא להוראה
מעריכה ולהערכה ( 2נ"ז) ,חשיבה אלגברית ב' ( 3נ"ז) ,קריאה למתחילים ( 3נ"ז) ,שיטות במדעי
החברה (  3נ"ז) ,התנסות מעשית והוראת תלמידים (  1נ"ז) ,ו כן הם משתתפים בשני סמינרים
מתקדמים בניהול כיתה ( 1נ"ז) .הקורסים בסמסטר אביב כוללים פרקטיקום קבוצתי ( 2נ"ז) ,הערכה
פורמלית ותכנון תוכנית לימודים ( 2נ"ז) ,הבנת התנהגות וניהולה ( 1נ"ז) ,קריאת תוכן ברמת החינוך
היסודי ( 2נ"ז) ,קריאה בכיתות הגבוהות בחינוך היסודי ( 2נ"ז) ,הערכה ,ידע וגיאומטריה ( 2נ"ז),
התנסות מעשית והוראה ( 1נ"ז).
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הקוריקולום בהכשרת מורים למתמטיקה ברמת בית הספר העל-יסודי כולל קורסים כמו יסודות
החינוך העל יסודי ( 3נ"ז) ,סמינר בניהול כיתה במסלול העל-יסודי ( 1נ"ז) ,תהליכי קריאה ורכישת ידע
( 1נ"ז) ,הכשרה במתמטיקה ברמת בית הספר העל-יסודי ( 3נ"ז) .קורסים אלה נלמדים במכון הקיץ.
לאחר מכן המתכשרים משתתפים בסמסטר סתיו ,ובשנה הראשונה הם לומדים את הקורסים האלה:
חינוך מיוחד והכלה ( 2נ"ז) ,מבוא להערכה והוראה מעריכה ( 2נ"ז) ,חשיבה רציונלית ( 3נ"ז) ,חשיבה
אלגברית ( 2נ"ז) ,מתודות במתמטיקה ( 3נ"ז) ,התנסות מעשית והוראה ( 1נ"ז) וכן הם משתתפים
בסמינרים בנושא ניהול כיתה ( 1נ"ז) .בסמסטר אביב המתכשרים משלימים קורסים שונים ,לדוגמה:
הערכה פורמלית ועיצוב תוכנית לימודים ( 2נ"ז) ,חשיבה גיאומטרית ( 2נ"ז) ,קריאה ואוריינות
דיסציפלינרית ברמת בית הספר העל-יסודי ( 2נ"ז).
בשנת ההתמחות המתכשרים בתוכנית מקבלים מלגה בסך  20,000$לצורך כיסוי הוצאות
בריאות ,כיסוי הוצאות חומרי לימוד וכיסוי הוצאות השהייה במכון הקיץ .בתום התוכנית מובטחת
למתכשרים עבודה במשרה מלאה בהוראה ושכרם הממוצע הוא  50,000$בשנה .שכר הלימוד
בתוכנית הוא  ,40,000$אך יש הלוואות סטודנטים לכיסוי הוצאות אלו .בנוסף ,המתכשרים צריכים
לשלם על הוצאות שונות של תהליכי הרישוי והשיבוץ בבית הספר.
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בתוכנית מתקיימים מחקרי הערכה על אפקטיביות ההוראה של בוגרי התוכנית בשיתוף עם כל
הגורמים האחראים להכשרתם :אנשי הצוות בבתי הספר ,אנשי סגל האוניברסיטה ,אנשי צוות התוכנית
ומנחים .כמו כן ,מתבצעים מחקרי הערכה על מודל התוכנית ועל התאמתו לצרכים המשתנים בבתי
ספר ) .(Jackson & Mackler, 2016 , 2017במסגרת מחקרים אלו ,שנעשים בשיתוף פעולה עם
ארגון  Westatו ,Education Analytics-נבחנות שאלות כמו כיצד התוכנית מעצימה את אפקטיביות
ההוראה של בוגריה ומעצבת אותה .התוכנית חוקרת בכל אחד משלביה את מדדי האפקטיביות ,למשל,
בתהליך המיון הקפדני וב תוכנית ההכשרה המעמיקה וארוכת הטווח ,ובבחינת מדדי ביצועים בזמן אמת
באמצעות תצפיות (ציוני תלמידים אינם מדד אמין ומספק לבחינת סוגיה זו) .כמו כן ,המתכשרים
מדורגים בכל שנה מחדש לא רק על בסיס ציוניהם בקורסים ,אלא על ידי פרקטיקות ההוראה שלהם,
שיפור הישגי התלמידים במבחנים מיוחדים מקוונים שפותחו לשם כך ,גישות מקצועיות והתנהגות
מקצועית .שלושה אינדיקטורים עיקריים קובעים את הציון הסופי של אפקטיביות ההוראה:


דירוג התצפיות בכיתה



דירוג התקדמות התלמידים מתחילת השנה ובסיומה



התפתחות מקצועית ומקצוענות

בכל רבעון שנתי דוחות הסיכום ממבחני הערכה אלו מועברים בשקיפות לבתי הספר השותפים ובמשוב
למתכשרים .בהתאם להתקדמות המתכשרים וציון האפקטיביות שלהם נקבע עתידם בתוכנית וכן נקבע
אם הם כשירים להיבחן במבחני הרישוי להוראה.

12

ראו אתר התוכנית במרשתתhttps://urbanteachers.org/teacher-certification/ :
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 4.4תוכנית להכשרת מורים מעוגנת שדה מטעם בית הספר לחינוך של ארגון ריליי
תוכנית ייחודית אחרת בבית הספר לחינוך של ארגון ריליי ( )Relayמעניקה תואר שני ( M.A. in
 ,)Teachingתעודת הוראה וסיוע במציאת עבודה במהלך השנתיים של ההכשרה למועמדים להוראה
במדינות שונות בארצות הברית .ארגון ריליי נוסד בעקבות תוכנית במכללת האנטר עבור הכשרת מורים
לבתי ספר זכיינים שפעלו בשיתוף פעולה עם הארגון .שם הארגון מעיד על יעדיו :להבטיח שלכל
התלמידים תהיה גישה למורים איכותיים ,כאלה שישפיעו עליהם ללמוד היטב ולהשיג הישגים ,זאת
עקב מחקר שבו נמצא שרצף של שלושה מורים אפקטיביים לפחות ,הממשיכים זה את זה כמו ב"מרוץ
שליחים" של מורים נהדרים ,מסייע לתלמידים לשפר במידה רבה את הישגיהם האקדמיים.
מייסדי תוכנית ריליי היו נורמן אטקינס ,דיוויד לוין ,ודיקן מכללת האנטר ,דיוויד סטיינר ,מי שתמך
בתוכניות הכשרה קליניות .השלושה ייסדו את תוכנית  ,Teacher Uובהמשך התפתחה התוכנית
לארגון ריליי .בשנים  2018–2017הוכשרו בארגון  3,500אנשי חינוך והוראה 3,000 :מורים בחמישה-
עשר קמפוסים וחמש מאות מנהיגים בית ספריים במגוון תוכניות להכשרת מורים הנמשכות בין שבועיים
לשנתיים .בין התוכניות השונות של הארגון יש גם תוכנית הכשרה מעוגנת שדה המעניקה למתכשרים
תואר שני .מייסד ארגון ריליי ,נורמן אטקינס ,שאף להקים מסגרת הכשרה עצמאית שבה יהיה לבתי
הספר הזכיינים משקל רב יותר בקבלת החלטות מבחינת הכשרת המורים .בשנת  ,2010בעת תפקידו
כקומיסר מטעם חבר הנאמנים של מדינת ניו יורק ,סייע דיוויד סטיינר לעמיתו במיסוד התוכנית שהגו
בצוותא ,במטרה להפחית את שיעור נשירת המורים ,לתת מענה למחסור במורים במתמטיקה ובמדעים
ולבנות תוכנית מעוגנת בהתנסות מעשית וקלינית בשדה .מסגרת חדשה זו אפשרה למוסדות תרבות,
לספריות ,למכוני מחקר ולארגונים רלוונטיים אחרים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה להכשיר מורים.
הצעתו של אטקינס להקים בית ספר לחינוך עצמאי שבו יוכשרו מורים ברמת תואר שני התקבלה ,וכך
הוקם בית הספר לחינוך מטעם ארגון ריליי שהוא בית הספר לחינוך העצמאי הראשון .בית הספר הזה
קיבל אישור לפעול במדינת ניו יורק כ מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה של המדינות התיכוניות
( )MSCHEועל ידי משרד החינוך האמריקני המועצה הלאומית להכרה בהכשרת מורים (.)NCATE
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ראוי לציין כי תוכנית זו אינה עונה על מודל תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה קלסיות ,כדוגמת
 BTRאו  ,UTEPשכן היא לא נבנתה ביוזמת בתי הספר המקומיים או המחוזות הבית ספריים ,אלא
היא שייכת לחזון ארגון ריליי ול מייסדיו .עם זאת ,התוכנית עונה על מאפיינים רבים של תוכניות מעוגנות
שדה מדור  2.0ולכן נכללה בסקירה זו.
התוכנית מעוגנת שדה בבית הספר לחינוך של ריליי נפתחה בשנת  ,2011והיא מתמקדת
בתאוריות חינוכיות ובפרקטיקות המשפרות את למידת התלמידים בכיתה בארבעה היבטים של הוראה:
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הבניית ידע בתחום הדעת ()content



פיתוח סביבת למידה פרודוקטיבית ומהנה ()classroom culture



פיתוח קשרים אישיים עם תלמידים ובני משפחותיהם ()self and other people



יצירת שיעורים איכותיים ()teaching cycle

ראו אתר התוכנית במרשתתhttps://relay.edu/about-us :
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תוכנית הלימודים מועברת באמצעות שיעורים פרונטליים ( )60%ובאופן מקוון ( ,)40%והיא מבוססת
על שלושת העקרונות האלה:


התנסות מעשית



הנחייה צמודה



מבניות של תוכני הוראה

תוכנית הלימודים מציעה כלים שונים שעל מורים טובים להכיר ,עניינם של כלים אלה הוא שיטות הוראה
יעילות .כך או מנות ההוראה בתפיסת התוכנית היא היישום של הטכניקה בהקשר המתאים (בק,
.)2014
בשנה הראשונה הקוריקולום כולל שיעורים על בניית מערכות יחסים עם תלמידים ,עם
משפחותיהם ועם עמיתים לעבודה ,פיתוח אסטרטגיות עבודה והוראה ופיתוח מיומנויות הכנת מערכי
שיעור .בנוסף ,המתמחים מוכשרים בנושא כישורים וידע בסביבת הוראה רווית נתונים ובאסטרטגיות
הוראה של דיסציפלינות ותחומי דעת השונים .זאת ועוד ,בשנה הראשונה המתמחים משתתפים
במפגשים שבועיים במשך שלוש–ארבע שעות ,מפגשים אלה משלימים את הנלמד בקורסים לתואר
שני .בתום השנה הזו רוב המתכשרים נבחנים במבחני הרישוי להוראה כדי שיוכלו להמשיך ללמוד
בתוכנית בשנת הלימודים השנייה.
המועמדים לתוכנית בעלי רקע אתני מגוון .בשנים  2017–2016דיווחו בתוכנית כי שיעור
המתמחים שהזדהו כאפרו-אמריקניים ,כ היספנים או כאסייתיים הוא  .70%המועמדים הפונים לתוכנית
צריכים למצוא תחילה מקום עבודה כמתמחים בבתי ספר השותפים לתוכנית .אנשי הארגון מסייעים
למועמדים במציאת עבודה במדינות שבהן פועלת התוכנית .בשנת ההתמחות הראשונה היועצים
למועמדים הם מורים מנוסים בקמפוסים ,המנחים ותומכים במתכשרים .מורים מנוסים אלה הם מודל
לחיקוי ,מחד גיסא ,ואנשי צוות בהוראה בצמד ,מאידך גיסא .כך המתמחים מלמדים בכיתות בהיקף
של משרה מלאה לצד מורים מנוסים .הם מלמדים קבוצות תלמידים קטנות ולעיתים מלמדים במליאת
הכיתה חלק משיעורים .בתום השנה הראשונה אנשי התוכנית מסייעים למתמחים למצוא תעסוקה
כמורים בעלי רישיון במשרה מלאה ,והמתמחים ניגשים ל מבחני הרישוי בהוראה כדי שיוכלו להמשיך
לשנת ההתמחות השנייה ).(Shiva Mungal, Trujillo, & Scott, 2016
בשנה השנייה המתכשרים עובדים כמורים בעלי רישיון במשרה מלאה ,והם מתמקדים בתכנון
יחידות לימוד כדי להרחיב את הידע שלהם .הם לומדים טכניקות שונות כדי לבנות מערכי שיעור מהנים
ומגוונים הפונים למגוון אוכלוסיות תלמידים .בנוסף ,הם מתכוננים להגן על התזה שלהם שבה הם
מנתחים את ביצועי התלמידים והתפתחות אופיים ,ומהרהרים בנושא התפתחותם האישית כמורים.
בתקופת ההתמחות מרבית המטלות הן הגשות של צילומי וידיאו על מערכי שיעור שהמתמחים לימדו
בסביבת לימודים אותנטית.
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קשרים אישיים

שיעורים
איכותיים

ידע בתחום
הדעת

סביבת למידה

.

תרשים  :4דגשי תוכנית ההכשרה הקלינית מטעם ארגון ריליי

בוגרי התוכנית ה מעוניינים לקבל רישיון הוראה נוסף בחינוך מיוחד יכולים להצטרף לתוכנית שנתית
אינטנסיבית למורים מורשים כדי להעשיר את מיומנויות ההוראה שלהם .תוכנית זו עוסקת ביסודות
החינוך המיוחד ומוגבלויות למידה ,באסטרטגיות הנחייה אישיות ובפרקטיקום מיוחד המכונה
"התערבות אינטנסיבית" ( .)intervention intensiveמהנתונים שהתפרסמו בשנת  2016עולה שיש
מחסור במורים לחינוך מיוחד ב 90%-מהקהילות העניות בארצות הברית .תוכנית זו מבקשת לספק
מענה לצורכי השטח באמצעות הכשרה נוספת של מורים מורשים – בוגרי התוכנית.
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 .5תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה באנגליה (דור Teach First – )2.0
באנגליה קיימות תוכניות הכשרת מורים מגוונות .לצד תוכניות מסורתיות ,שבהן המתכשרים מקבלים
תואר ראשון בחינוך או תארים דיסציפלינריים ואחר כך יכולים ללמוד גם קורסים בתארים מתקדמים,
פועלות תוכניות חלופיות כמו התוכנית מעוגנת שדה  .Teach Firstבשנת  2002הגה ברט ויגדורטץ,
מי שפיתח תוכנית עסקית לשיפור החינוך באנגליה בתגובה למסקנות הצוות המחבר של דוח מקינזי
שבו הוא היה חבר ,את התוכנית  .Teach Firstבדוח מקינזי הודגש הצורך באסטרטגיות פעולה
דרסטיות יותר כדי לשפר את הישגי התלמידים מעוטי היכולת ,בעיקר בבתי ספר ציבוריים בלונדון,
ונ קבע כי מורים איכותיים עשויים לשפר את ביצועי התלמידים בשיעור של .40%
התוכנית  Teach Firstשאבה את השראה מתוכנית-האם  ,Teach for Americaתוכנית חלופית
שקיימת בארצות הברית כבר שני עשורים במטרה לצמצם פערים חינוכיים בקהילות עירוניות וקהילות
פריפריאליות באמצעות הכשרת מורים מעולים בבתי ספר באזורים מוכי עוני ( Crawford-Garrett,
 .)2017תרומתה העיקרית בנושא הכשרת מורים היא ההבנה שהמורים הם החוליה החשובה ביותר
בקידום הישגי התלמידים .כפועל יוצא מתוכנית-אם זו ,בשנת  ,2007הוקמה על ידי נשיא ארצות הברית
לשעבר ,ביל קלינטון ,יוזמת  Teach for Allבמטרה להרחיב את ההזדמנויות החינוכיות ברחבי העולם
תוך גיוס המנהיגים העתידיים המבטיחים ביותר למטרה זו .תוכנית  Teach Firstבאנגליה הצטרפה
למיזם בין-לאומי זה המתקיים בארבעים מדינות שונות .המשותף לכל תוכניות המיזם הוא המוטו
"שיפור החינוך משמעו שיפור המורים" (שם ,עמ' .)91
מסמך המדיניות  The importance of teachingמטעם ממשלת אנגליה משנת  2010הציב את
סוגיית הכשרת המורים באנגליה בהקשר הכלכלה הגלובלית .לאור זאת ,נוסחו שתי מטרות עיקריות
לתוכנית :לצמצם פערים בקרב ילדים מעוטי יכולת ומשכבות כלכליות חברתיות נמוכות באמצעות מורים
איכותיים שעברו תוכנית הכשרה מתאימה ככלי לניוד כלכלי; לפתח מורים מנהיגים בשלבי ההכשרה
המוקדמים ,מתוך הבנה שיש חשיבות לאומית לעניין ( .)Blandford, 2014התוכנית מכשירה בוגרי
תואר ראשון איכותיים להוראה ,אשר לא היו בוחרים אולי במסלול זה כקריירה ,מרביתם ממעמד חברתי
כלכלי בינוני ,וכן בוגרים מצטיינים מאוניברסיטאות .הבוגרים לומדים בתוכנית שנתיים ומשלימים תואר
שני בחינוך בעודם עובדים כמורים חסרי רישיון הוראה בהיקף משרה של .75%
בעקבות הצלחתה בלונדון התרחבה תוכנית  Teach Firstבאנגליה לבתי ספר בערים נוספות כגון
מנצ'סטר וליוורפול ולמחוז וויילס .בשש-עשרה שנות פעילות התוכנית הוכשרו יותר מ 11,000-מורים,
והם שובצו לעבודה בכ 1,600-בתי ספר ברחבי אנגליה ּווויילס בשנת  2017שיעור המורים באנגליה
שהוכשרו להוראה באמצעות התוכנית הזו היה  ,3%ו 1,396-מורים בוגרי התוכנית שובצו בבתי ספר
ציבוריים ברחבי המדינה ,מתוכם  974בבתי ספר על-יסודיים,ו 334-מורים מלמדים מדעים ומתמטיקה
בבתי ספר על-יסודיים ).)Gorard, 2017; Jackson & Mackler, 2017
התוכנית מתחילה בהכשרת קיץ במשך חמישה שבועות ,והיא נערכת באוניברסיטה השותפה
לתוכנית .בהכשרת הקיץ עוסקים בהיבטים תאורטיים ופרקטיים של תחום ההוראה ,כולל ניהול כיתה,
ומלמדים בה אנשי סגל מתוכניות הכשרת מורים מובילות באוניברסיטאות באנגליה וכן צוות התוכנית.
מלבד זאת ,בחמשת השבועות הראשונים המתכשרים מכירים את האזור שבו הם יועסקו כמורים ,ולכן
הם מבקרים בבתי ספר ועובדים עם תלמידים ,עם מורים ועם חברי הקהילה המקומית כדי להבין את
31

ההקשר המקומי ,לצפות בשיעורים ולפתח מערכות יחסים מקצועיות עם המורים-המנחים שלהם בבית
הספר ועם המנחים באוניברסיטה.

תהליך ההתפתחות המקצועית של המתכשרים מפוקח על ידי

גורמים מטעם בית הספר ,וכן נציגי התוכנית.
לאחר הכשרת הקיץ המתכשרים משובצים להוראה בבתי ספר שבהם לומדות אוכלוסיות תלמידים
המתאפיינות בהישגים לימודיים נמוכים ,שם הם עובדים כמורים ללא רישיון הוראה בהיקף של 60%
משרה (בהמשך היקף המשרה יגדל ל ,)80%-ובד בבד הם מתנסים בהוראה בבתי ספר אחרים ,שלא
שובצו אליהם ,כדי להרחיב את האופקים המקצועיים שלהם .בסוף שנת ההתמחות הזו מקבלים
המתכשרים מעמד של "מורה מוסמך" המאפשר להם לשוב למקצוע ההוראה בכל עת לאחר סיום
התוכנית .בשנה השנייה של תוכנית הלימודים המתכשרים מלמדים כמורים חדשים מוסמכים בעלי
רישיון ( )Newly Qualified Teachersוממשיכים לקבל תמיכה והנחייה מאנשי התוכנית .בסוף שנת
ההתמחות הזו המתכשרים מקבלים תעודת תואר מתקדם בחינוך ( Postgraduate Diploma in
 .)Educationתעודה זו מאפשרת להם להמשיך וללמוד לתואר שני.
מרבית המתמחים בוחרים במסלול המעניק להם תואר שני ,ואלו שבוחרים לא להשלים מסלול זה,
משלימים את מספר נקודות הזכות הדרוש להם להשלמת תוכנית פיתוח במנהיגות .עניין השלמת
התארים והתעודות בתוכנית זו נגזר מן המיזם הבין-לאומי  Teach for Allשבו בשנה הראשונה
מעניקים למתכשרים תעודת תואר מתקדם בחינוך על ידי מוסד ההשכלה הגבוהה המכשיר ,ואילו
תעודת השלמת תוכנית המנהיגות בשנה השנייה מוענקת למתכשרים על ידי התוכנית עצמה ,בד בבד
לתוכנית התואר השני האוניברסיטאית .כאן המקום להדגיש שני מאפיינים עיקריים שונים של התוכנית.
מאפיינים אלה שונים ממאפייני התוכניות מעוגנות שדה דור  ,1.0ובאמצעותם אפשר להצביע על הדמיון
לתוכניות חלופיות אחרות כגון  Teach for Americaשבה סקירה זו לא עוסקת .ראשית ,מטרות
התוכנית נגזרות מארגון הגג ולא מבתי הספר או מצורכי המחוזות; שנית ,השלמת ההתמחות באמצעות
תואר שני היא בחירה עבור המתכשרים ואינה תנאי חובה .זאת ועוד ,מרבית המתכשרים בתוכנית הם
בוגרי תואר ראשון מצטיינים שעמדו בהצלחה במבחני המיון הקפדניים ,ואין דגש מיוחד על גיוס
מועמדים מרקעים אתניים ,תרבותיים או חברתיים מגוונים .כיוון שמטרת התוכנית היא לתת מענה
לאתגרים חברתיים (למשל ,עוני) באמצעות שיפור תוצאות הלמידה של תלמידים מעוטי יכולת בבתי
ספר ציבוריים עירוניים ,רק מועמדים העונים לתנאי הקבלה לעבודה בסביבה זו נבחרים לתוכנית
(.)Hramiak, 2017
כל הוצאות המחייה בתקופת הלימודים במכון הקיץ מכוסות על ידי התוכנית ,ואם דרוש סיוע כלכלי
נוסף בתקופה זו ,הדבר ניתן למתכשרים הזקוקים לכך .בשנת ההוראה הראשונה המתכשרים מקבלים
שכר בסיסי של מורה ללא רישיון הוראה ,ובשנה השנייה שכר המורים הוא כשכר מורים חדשים בעלי
רישיון הוראה ( 27,000–22,000לירות סטרלינג בשנה) .אם המורים בוגרי התוכנית אחראים על
סביבות נוספות בבתי הספר שלהם ,לדוגמה ,מובילים מיזמים ,שותפים בהנהגה בית הספר וכיוצא
באלה ,הם זכאים להעלאה במשכורת 14.במשך כל תקופת ההכשרה המתכשרים מלווים על ידי מנחים
14

ראו אתר התוכנית במרשתתhttps://www.teachfirst.org.uk/our-programme/about-the- :

.programme/salary-and-benefits
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מקצועיים ומקבלים הדרכה בתחום הדעת שלהם מטעם בית הספר ומטעם מדריכים מקצועיים
ודיסציפלינריים מהאוניברסיטה.
תוכנית  Teach Firstמתבססת על שותפות עם בתי הספר ,עם סוכנויות הממשל ועם מוסדות
ההשכלה הגבוהה השותפים למשימת הכשרת המורים עבור בתי ספר עירוניים באזורים נחשלים
ופיתוחם ,ואפשר להניח שהתוכנית מדגישה את הפיחות שחל בחשיבות פיתוח המומחיות האקדמית
בראיית ההכשרה המסורתית באוניברסיטאות לטובת עליית קרנה של ההכשרה בהתנסות המעשית
והקלינית.
מחקר שנעשה על אפקטיביות תוכנית-האם  Teach for Americaבארצות הברית הצביע על כך
שביצועי מורים בוגרי התוכנית היו דומים לביצועי מורים בוגרי תוכניות אחרות .עם זאת ,הנחת המחקר
הייתה שמורים אפקטיביים יותר כאשר הם יכולים לחוש אמפתיה כלפי התלמידים שלהם ,ושתהליך
הלמידה נגיש יותר כאשר ה מורים משלבים בין הידע הדיסציפלינרי שלהם ובין ההבנה שלהם כיצד
תלמידים לומדים את הנושא ( .)Darling-Hammond, 2006, in Hramiak, 2017מחקר אחר שנעשה
באוסטרליה תמך בהנחה זו וקבע שככל שמורים צוברים יותר ניסיון ,הם נעשים אפקטיביים יותר.
מסקנות המחקר היו שאין מקום לקדם או לתמוך במסלול מסוים של הכשרת מורים ,משום ש תוצאות
אפקטיביות ההוראה של מורים בוגרי תוכניות הכשרה שונות היו דומות ).(Gorard, 2017

15

גם באנגליה הוחלט לבחון את השפעת תוכנית  Teach Firstעל בתי הספר שבהם מלמדים בוגרי
התוכנית .מחקר ההערכה ,שכונה  Maximum Impact Programmeושהתחיל בשנת  2007על בסיס
תלת-שנתי במטרה לבחון סוגיה זו ,מומן על ידי קרן גולדמן סקס ו בוצע על ידי חוקרים מאוניברסיטת
מנצ'סטר ) .)Blandford, 2014ממצאי ההערכה הדגישו את השפעת התוכנית על הישגי תלמידים ועל
תפקוד המורים כמנהיגים בתוך הכיתה ומחוץ לה .החוקרים גם מצאו יחס חיובי בין הישגי התלמידים
(בגילים  )16–14ובין מספר המורים בוגרי התוכנית בבית הספר ,וכן קשר חיובי בין מורים בוגרי
התוכנית והישגי התלמידים בשנה או בשנתיים לאחר שנת ההוראה על ידי מורים בוגרי התוכנית .זאת
ועוד ,הממצאים הצביעו על כך שבוגרי התוכנית שבחרו במטרות אקדמיות הקשורות להישגים בני
מדידה גבוהים יותר חשו בי טחון רב יותר בעבודתם ,היו בעלי כישורים רפלקטיביים גבוהים יותר וחוו
הצלחה רבה יותר .החוקרים הדגישו כי עוצמתה הגדולה ביותר של התוכנית הייתה ביצירת השותפות
עם מוסדות ההשכלה הגבוהה ,ואילו השותפות עם בתי ספר נתקלה בקשיים .לקשיים אלה היה ביטוי
ביישום התוכנית בבתי הספר .לדעת החוקרים ,ייתכן שהדבר נבע מחוסר איזון ביחסי הכוחות
בשותפות :בעוד בתי הספר אחראים לתשלום משכורות המתכשרים ומשלמים תעריף גיוס והשתתפות
לתוכנית ,אין בסמכותם לראיין את המועמדים להוראה בטרם יגיעו אליהם ( .)Blandford, 2014חשוב
לציין כי תוכנית  Teach Firstנתפסת כתוכנית יקרה להכשרת מורים ,וכפי שצוין לעיל ,במחקרים
שנערכו באנגליה ובארצות הברית שבהם ניסו להעריך את התוכניות מבחינת אפקטיביות המורים
והשפעתם לא נמצאו תוצאות חד משמעיות אשר לאפקטיביות התוכניות האלה מבחינת הישגי
התלמידים ) .(Hramiak, 2017ביקורות נוספות על התוכנית היו בעניין טיב תהליכי המיון הקפדניים,
15

לסקירת מידע בנושא תרומת תארים מתקדמים ואפקטיביות ההוראה ראו :ע' ,רן ( .)2017תרומת תארים

מתקדמים בחינוך לקידום ההוראה .ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת) תל-אביב :הוצאת מכון מופ"ת.
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אלה שאינם מאפשרים לבני מיעוטים או למועמדים מרקע מגוון להתקבל לתוכנית ,ועל כך שתוכנית
ההכשרה קצרה מדיי (חמישה שבועות במכון הקיץ בטרם המתכשרים מתחילים בהתנסות המעשית
כמורים מתחילים).

תוכנית שנמשכת
שנתיים ולימודים
במכון קיץ במשך
חמישה שבועות

ליווי ותמיכה
מתמשכים מטעם
סגל בית הספר
וסגל האוניברסיטה

העסקה על ידי בתי
ספר כמורים שנה
ראשונה ללא רישיון
ושנה שנייה כמורים
חדשים בעלי רישיון

תואר שני בחינוך או
דיפלומה לתואר
מתקדם במנהיגות
חינוכית

התנסות מעשית
בבתי ספר נחשלים
בתקן של מורים
בשכר

לימודים אקדמיים
באוניברסיטאות
שותפות

תרשים  : 5עיקרי תוכנית Teach First
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 .6תוכנית ( Teach Firstדור  )2.0בניו זילנד
משנת  2011קיימת בניו זילנד תוכנית  ,Teach Firstומרבית המתכשרים (ממוצא אירופאי) מלמדים
בבתי ספר באזורים מוכי עוני שבהם לומדות אוכלוסיות גדולות של תלמידים ילידים .כפי שהדבר קיים
באנגליה ,גם בניו זילנד המתכשרים מלמדים שנתיים כמורים מן המניין והם נתפסים כרפורמטורים
הבאים ליישם חדשנות ולשנות את המערכת .מטרת התוכנית בניו זילנד להציע מענה לסוגיית חוסר
השוויון בחינוך באמצעות תהליך הכולל שיבוץ בוגרי תואר ראשון איכותיים בבתי ספר מעוטי יכולת
בערי אוקלנד ונורת'לנד וכן הכשרת מנהיגים חינוכיים שיפעלו לצמצום חוסר השוויון החינוכי במגזרים
חברתיים ופוליטיים שונים בתום תקופת ההתמחות שנמשכת שנתיים.
גם בניו זילנד התוכנית נתפסת כיקרה וסלקטיבית ,רק  7%מהמועמדים הפונים אליה מתקבלים.
התוכנית מכשירה כחמישה-עשרה עד עשרים מורים בכל מחזור ,מרביתם ממוצא אירופאי או לבן
( .)Caucasianהמתמחים משתתפים בהכשרת קיץ שנמשכת שבעה שבועות בשותפות עם
אוניברסיטת אוקלנד בטרם יחלו ללמד .בנוסף לדגש בלימודים על פדגוגיה ועל הכרת הקוריקולום
שאותו ילמדו בבתי הספר ,בהכשרת הקיץ מייחדים זמן ללימוד המאפיינים התרבותיים של התלמידים,
והמשתתפים לומדים על המסורות התרבותיות ,ההיסטוריות והפוליטיות של בני המאורי והפסיפיקה
בניו זילנד .בשל העובדה ש חלק מחברי הסגל של האוניברסיטה משתתף בתוכנית ההכשרה לצד סגל
התוכנית ,עלתה ביקורת בקרב אנשי הסגל האוניברסיטאי על טיב ההכשרה ונבחנה הסוגיה האם בוגרי
התוכנית מוכנים היטב ללמד בכיתות בהקשר המתבקש .גם במועצת החינוך של ארגון המורים העל-
יסודיים במדינה נדרשו לסוגיה זו ותהו בנוגע לאיכות תוכנית ההכשרה תוך קריאה לצמצם את מכסת
הקורסים הנלמדים לטובת יום הנחיה שלם בכל שבוע לצד מורים -מומחים.
מהאמור לעיל אפשר לחוש ב מתח הקיים בין מצדדי תוכניות ההכשרה המסורתיות ,מעוגנות
האקדמיה ,ובין תוכניות אחרות מעוגנות שדה שאותן כינה זייכנר כ תוכניות ""learn while you earn
) .)Zeichner, 2010, in Crawford-Garrett, 2017, p. 97לדעת קרופורד-גארט (Crawford-
 ,)Garrett, 2017יש לחשוף את משתתפי תוכנית  Teach Firstלמסגרות המאפשרות להם להבין את
מורכבות חוסר השוויון בחינוך ,כגון השפעת ההסללה בהעמקת פערים בחינוך .על אף שמרבית
המתכשרי ם נחשפו למסגרות התאורטיות בהכשרה האוניברסיטאית ,רבים מהם מתקשים לזהות את
הדרכים שבהן פרקטיקות חינו כיות ופדגוגיות ,מדיניות בית הספר ואינטראקציות בין מורים ותלמידים
מעמיקות פערים אלו .כמו כן ,עם התרחבות התוכנית במדינה ,יש לשקול האם לאמץ או לדחות היבטים
מסוימים במטרות ארגון הגג  .Teach for Allכשבארגון הגג מדגישים את נושא המנהיגות כמרכיב
חיוני כדי לקדם שינוי ומעודדים מורים להיות מנ היגים בתום תקופת ההתמחות שנמשכת שנתיים,
משתתפים רבים בניו זילנד מביעים רצון להישאר מורים בבתי הספר לתקופה ארוכה יותר ,והם
מאמינים שמחויבות זו פועלת ליצירת תנאים שווים יותר במדינה .גם בהיבט זה ,יש לציין את מיעוט
המחקרים הבוחנים תוכניות מסוג  Teach Firstואת האפקטיביות שלהם ,ויש צורך במחקרים נוספים
כדי לאמוד את השפעתם על קידום הישגי תלמידים בעיקר באזורים נחשלים.
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 .7תוכניות להכשרת מורים מעוגנות שדה בישראל (דור )2.0

16

 7.1תוכנית חותם
תוכנית  Teach for Americaלשיפור איכות ההוראה באזורים חלשים מבחינה כלכלית-חברתית
בארצות הברית ובשלוחותיה ברחבי העולם (כגון  Teach Firstבאנגליה ובניו זילנד ,ראו לעיל) פועלת
תחת ארגון הגג  ,Teach for Allוהיא המודל לתוכנית חותם שפותחה בישראל בשנת  .2010תוכנית
חותם היא תוכנית להכשרת מורים הכוללת מאפיינים חשובים מתוכניות מעוגנות שדה ,ובמערכת
החינוך בישראל היא נתפסת כתוכנית ייחודית קלינית ברוח תוכניות מעוגנות שדה בארצות הברית
(דור  1.0ודור  . )2.0בשל אופייה הריכוזי של מערכת החינוך בישראל מטרות התוכנית נגזרות מצורכי
משרד החינוך וכן ממטרות ארגון חותם ,ולכן התוכנית מבטאת צרכים המנוסחים "מלמעלה" (לעומת
צרכים המנוסחים בשטח "למטה" ,כפי שתואר לעיל בתוכנית  BTRאו .)UTEP
תוכנית חותם מתבססת על הכשרה שנמשכת חמישה שבועות בקיץ ואחריה משולבים המתכשרים
בבתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית או בפריפריה החברתית-כלכלית בתחילת שנת הלימודים
(ספטמבר) .מטרת התוכנית היא לקדם תהליכי למידה בקרב אוכלוסיות תלמידים באזורים אלו בשלוש
רמות שונות:
 .1ברמת הכיתה ובית הספר – הכשרת מורים שיובילו את תלמידיהם לשיפור הישגים,
הקניית מיומנויות למידה ,העלאת המוטיבציה וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית;
 .2ברמת כוח ההוראה בישראל – הפצת ערכי חותם בקרב מורים כדי להוביל להגשמת
חזון התוכנית ולשפר את מצב החינוך בישראל.
 .3ברמה החברתית לאומית – חתירה לפתרון בעיית אי-השוויון בחינוך ויצירת קהילת
מנהיגים חי נוכיים שיובילו שינוי זה.
בתוכנית מתקיימת שותפות בין ארגון הגג  ,Teach for Allמשרד החינוך ,ארגון ג'וינט ישראל,
קרן נעמי ותנועת "הכל חינוך" ובין מוסדות אקדמיים שונים :אוניברסיטת חיפה ,מכללת לוינסקי לחינוך
ומכללת אורנים .כמו כן ,בשותפות זו קיימים גם שותפים מממנים ו תורמים פרטיים כגון קרן שוסטרמן
וקרן טראמפ .מערך ההכשרה כולל ליווי ותמיכה הן בתוך בית הספר על ידי מורים-מנחים המסייעים
להשתלב במוסד החינוכי והן על ידי מלווים מטעם המוסד המכשיר המשמשים כמדריכים פדגוגיים.
זאת ועוד ,ההכשרה בתוכנית מדגישה הן את הפן המקצועי והפדגוגי והן את ההיבטים הערכיים לאור
חזון ארגון חותם.

 16תוכנית הכשרת מורים מעוגנת שדה נוספת ,שמדגישה התנסות מעשית מעמיקה ,היא "אקדמיה כיתה" .תוכנית
זו פועלת בעשרים ושבעה מוסדות אקדמיים ובעשרה סמינרים חרדיים ומשתתפים בה כ 1,800-מתמחים
המלמדים ב 350-בתי ספר וגנים ברחבי ישראל .תוכנית אקדמיה כיתה מדגישה את היבט ההתנסות המעשית,
את חשיבות השותפות בין המוסדות להכשרת מורים ובתי הספר המכשירים ואת חשיבות תפקידם של המורים
המנחים ושל ההדרכה הפדגוגית .מחקרים שונים עוסקים בבחינת אפקטיביות התוכנית ,אך טרם פורסמו
ממצאיהם נכון למועד סיום סקירה זו .יש לציין כי תוכנית זו כמו תוכניות מעוגנות שדה אחרות בישראל אינן
מעניקות למשתתפים תואר שני ,אלא בסופן מקבלים המתכשרים תעודת הוראה לבוגרי תואר ראשון.
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התוכנית פונה ל מועמדים מצטיינים בעלי מודעות חברתית גבוהה ורצון לשנות את פני המציאות
החינוכית ,והיא דוגלת בראייה של הכשרת מורים כחלק מלמידה מתמשכת לאורך החיים .המועמדים
הם בעלי תואר ראשון או שני במקצו עות הליבה (מדעים ,מתמטיקה ,אנגלית ,ספרות ,תנ"ך ,גיאוגרפיה,
היסטוריה ואזרחות) או סטודנטים לקראת סיום לימודיהם האקדמיים .בנוסף ,התוכנית פונה למועמדים
בעלי ניסיון בהדרכה ,הוראה וחינוך או בתפקידי ניהול ופיקוד ,וכן לאנשים המעורבים בעשייה חברתית.
תהליכי המיון כוללים מילוי שאלונים ,מיון במרכז הערכה וראיונות עם נציגי התוכנית ועם מנהל בית
ספר.
המשתתפים בתוכנית זכאים למלגת קיום בעת הכשרת הקיץ ,מלגת מימון ללימודי תעודת
ההוראה וכן מלגת לימודים חודשית בשנה הראשונה .מלגת מימון לתואר שני אפשרית בהתאם לתנאי
משרד החינוך .לכל מתכשרי התוכנית יש ליווי והנחייה מקצועית ואישית על ידי מנחים ומדריכים מטעם
התוכנית ,המוסד המכשיר ובתי הספר .תפקיד המורים-מנחים הוא לחשוף את המתכשרים למציאות
הקיימת בבית הספר ,ללוות את התקדמותם ברציפות ולהעניק להם הדרכה פדגוגית ודידקטית שלא
ניתנת בקורסים התאורטיים .תפקיד המלווים מטעם התוכנית הוא להיות אחראים לכל התפקוד המעשי
של המתכשרים ועל יישום עולם הערכים של התוכנית ,יעדיה ומטרו תיה.
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לאחר תקופת ההכשרה

במכון הקיץ (חמישה שבועות בתנאי פנימייה) משובצים המתכשרים בבתי הספר ,שלושה מתכשרים
בכל מוסד לימודי ,בהתאם לצורכי מוסדות החינוך .בשנה הראשונה המתכשרים מלמדים בהיקף של
 80%משרה עד לקבלת תעודת ההוראה ,ובשנה השנייה הם מלמדים בהיקף של משרה מלאה
(.)100%
מחקר שעסק ב ניתוח תוכנית חותם ובהכשרת המורים שהתוכנית מציעה הצביע על אי-בהירות
בנוגע לדרך החינוכית וההכשרתית ועל סתירות הקיימות בין ההצהרות על חזון התוכנית ובין הנעשה
בפועל .כמו כן ,במחקר הדגישו את הפערים בין המסר של אנשי התוכנית ובין המסרים שהמתכשרים
קולטים בעבודה בשדה ,מה שמוביל לתחושת תסכול (אפרתי .)2012 ,מראיונות שנערכו עם מתכשרי
התוכנית עולה כי תוכנית ההכשרה התאורטית והמעשית לא נתפסה כמשמעותית בעיני המשתתפים,
והגורם שהשפיע ביותר על עבודתם היה הרקע האישי שלהם .מסקנות המחקר היו שתוכנית חותם
אינה עומדת באחד מיעדיה המרכזיים :עיצוב הזהות המקצועית של מורים .נושא ההכשרה המקצועית
בתוכנית נתפס בעיני המתכשרים כ זניח בהשוואה ללימודים קודמים שלהם .מכאן נובעת ההבנה מצד
המתכשרים שהרכיב העיקרי בתוכנית אינו ההוראה ,אלא העבודה החינוכית אישיותית .לטענת אפרתי
( ,)2012אי-אפשר להסיק שבתוכנית קיץ מזורזת שנמשכת חמישה שבועות יעברו המתכשרים
תהליכי ם התפתחותיים רבי משמעות .יש לציין כי נכון למועד סיום סקירה זו לא נענתה בקשתנו מאת
אנשי התוכ נית לקבל דוחות הערכה ומחקר שלהם.
על אף האמור לעיל ,אלמוג ומילשטיין ( )2014שבחנו את מידת שביעות הרצון של בוגרי תוכנית
חותם במכללה האקדמית בית ברל מהמלווים הדידקטיים שלהם וממודל הליווי ,מדגישות את הממצאים
הבאים לגבי שלושת המחזורים הראשונים שבהם פעלה התוכנית במכללה:
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הבוגרים הביעו שביעות רצון מלאה מהליווי הדידקטי בפן המקצועי והאישי כאחד;

ראו אתר התוכנית במרשתתhttp://www.tfi.org.il/ :
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בוגרים רבים ציינו את הקשר המשמעותי שנוצר עם המלווה הדידקטי;



תרומת התוכנית לשינוי פרופיל המורה ותדמית מקצוע ההוראה;



החדרת מורים צעירים ,מוכשרים וחדורי תחושת שליחות למערכת באמצעות
התוכנית;



שיבוץ של כמה בוגרים בבית ספר עשוי לסייע בתהליך ההשתלבות במוסד
ובהתמודדות עם קשיים.

עם זאת ,ציינו המרואיינים גם את הקשיים האלה:


עומס רב בשנה הראשונה לעבודה בשדה שאינו מאפשר לפתח למידה משמעותית;



המחויבות ללמד שנתיים עם סיום התוכנית ממתגת את מקצוע ההוראה כקצר מועד
ולא כחלק מהכשרה מתפתחת ארוכת טווח;



קיים מתח מול תפיסות הכשרה אחרות הדוגלות בפיתוח מורים בעלי ידע רחב
בתחומי החינוך וההוראה;



ההכשרה אינה מספקת ,בעיקר כאשר מורים חדשים נתקלים בהתמודדות עם כיתות
מאתגרות במהלך השנה הראשונה ובמקצועות שאליהם לא הוכשרו;



קיים תסכול הנובע מפער ציפיות לעומת המציאות בשטח;



מבנה התוכנית אינו מאפשר צפייה בשיעורים של מורים-מומחים במהלך ההכשרה
עצמה.

לסיכום ,תוכנית חותם מצליחה לשלב בכל שנה עוד מורים חדורי אידאולוגיה במערכת החינוך
(בשנת  2018עובדים כשבע מאות מורים בוגרי התכנית) ,אך יש מקום להעריך את איכותם ואת מידת
ההשפעה שלהם על תלמידים במחקרים נוספים .מלבד זאת ,יש צורך במחקרי הערכה שייבחנו את
שיעורי הנשירה של מורים בוגרי חותם מן המערכת לאחר שלוש שנות הוראה ולאחר חמש שנות
הוראה ובהשוואה ל מורים בוגרי תוכניות הכשרת מורים אחרות.
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רמה חברתית לאומית:
פתרון בעיית אי-
השיוויון
יצירת קהילת מנהיגים
חינוכיים
רמת כוח ההוראה
בישראל:
הפצת ערכי חותם
הגשמת חזון התוכנית
שיפור החינוך בישראל

רמת הכיתה ובית
הספר:
שיפור הישגים
מיומנויות למידה
מוטיבציה
מסוגלות עצמית

תרשים  :6מטרות ארגון חותם
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 7.2תוכנית קרן טראמפ להכשרת מורים למתמטיקה
התוכנית מעוגנת שדה להכשרת מורים למתמטיקה במימון קרן טראמפ ( Trump Math Teacher
 )Residency Programנוסדה במטרה לקדם הישגים בחינוך בישראל ולשפר את איכות ההוראה
במתמטיקה בבתי ספר על-יסודיים בישראל ,וכן כדי לספק מענה למחסור במורים במתמטיקה
המסוגלים ללמד את המקצוע ברמה מוגברת של ארבע וחמש יחידות בגרות .במכללת בית ברל נפתחה
תוכנית זו בשנת  2014בשיתוף עם משרד החינוך ובתמיכת קרן טראמפ תחת השם "מתמטיקה מעל
ומעבר" .מודל התוכנית בישראל שונה מעט ממודל תוכניות מעוגנות שדה שנסקרו עד כה כדי
להתאימה להקשר הישראלי .המועמדים לתוכנית הם בוגרי תואר ראשון במדעי ההנדסה ובמתמטיקה,
ובמסגרת התוכנית הם משלימים תואר שני בהוראת המתמטיקה לצד הכשרה אינטנסיבית
דיסציפלינרית וכן הכשרה בנושא שימוש באסטרטגיות הוראה חדשניות כולל אוריינות טכנולוגית .כל
זאת במטרה שמספר רב יותר של תלמידים ייגש לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמה מוגברת ויצליח
בהן ).(Imanuel-Noy & Wagner, 2016
לתוכנית שני שלבים:
שלב א' (שלושה סמסטרים) –


סמסטר ראשון (סמסטר קיץ) :המתכשרים לומדים בתוכנית לימודים עצמית מפוקחת
במקצוע המתמטיקה לצד השתתפות בקורסים מתקדמים במתמטיקה.



סמסטרים שני ושלישי (סמסטר סתיו וסמסטר אביב) :התנסות מעשית במשך יומיים
בשבוע בבתי ספר שותפים ,הנבחרים בשל איכות סגל בית הספר והרצון להיכלל
בשותפות התוכנית .יום אחד מוקדש לשלב הפרקטי של פעילויות ההוראה (תצפית
וניתוח ,הוראת מתמטיקה ברמה מתקדמת ,הנחיה אישית ,הכנת פרויקט עם
תלמידים) .ההדרכה הפדגוגית נעשית על ידי סגל המכללה ועל ידי מורים מנחים
מטעם בית הספר .בימים אלו הקורסים האקדמיים והתאורטיים מאורגנים לפי
מודלות של נושאים הקשורים למצבים שבהם נתקלים המתכשרים בבית הספר.

שלב ב' – בתום שנת ההתמחות המתכשרים מקבלים תעודת הוראה ומשובצים ללמד מתמטיקה
במגוון בתי ספר ,תחילה כמתמחים ואחר כך כמורים במשרה מלאה .שלב זה כולל תמיכה הנמשכת
במהלך השנתיים העוקבות לתוכנית מטעם צוות המכללה .גם סגל המכללה וגם סגל בית הספר
משתתפים בתכנון התוכנית והוצאתה לפועל .המתכשרים רשאים להשפיע על רצף התוכנית ,תכניה
וקצב ההתקדמות.
התוכנית מציעה למתכשרים הלוואה מותנית מטעם משרד החינוך בסך  ₪ 5,800לבוגרים בעלי
תואר ראשון ובסך  ₪ 11,500לאקדמאים בהסבה להוראה .ההלוואה הופכת למענק אם קבלת תעודת
ההוראה והשלמת המחויבות ללמד בפועל.

18
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ראו אתר התוכנית במרשתת:

.http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/pages/motnot_moadafot.aspx
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מחקרן של עמנואל-נוי ווגנר (שם) בחן את יעילות התוכנית מבחינת תוכני הלימודים
והאינטראקטיביות החברתית .החוקרות הצביעו על פערים בין התרבות הארגונית של בתי הספר
והתרבות הארגונית של המוסדות המכשירים .השותף הדומיננטי בשותפות זו היה המכללה בכל
הקשור לפיתוח התוכנית וקידומה ויצירת רשת חברתית עם תוכניות דומות במכללות אחרות .תפקידם
העיקרי של חברי הסגל בבתי הספר היה פתרון בעיות במקום להיות שותפים בתכנון התוכנית לטווח
ארוך .מסקנות המחקר היו שיש להעניק לסגל בית הספר אחריות רבה יותר בתכנון ובקביעת מדיניות,
כדי שלא יחושו נחותים ויסכנו את המשך התוכנית.
מכללות נוספות כגון מכללת אורנים ומכללת לוינסקי לחינוך פיתחו אף הן תוכניות הכשרה מעוגנות
שדה למורים למתמטיקה .במכללת לוינסקי לחינוך קיימת תוכנית "דלתא" להכשרת מורים למתמטיקה
כחלק משותפות עם קרן טראמפ במטרה לתמוך ב מורים מצוינים למקצועות המתמטיקה והמדעים
ולפתחם ,בן היתר ,באמצעות הסבת אקדמאים מצטיינים להוראה בבתי הספר העל-יסודיים .התוכנית
מתקיימת בבתי ספר ומכשירה בשלב הראשון תשעים מורים בשלושה מחזורים .המועמדים לתוכנית
עוברים תהליך מיון והערכה ואחריו מתחילים בהתמחות בבתי הספר .ההתמחות כוללת תיעוד בווידיאו
ולמידה ב תוך כדי הוראה ,חקר מקרים ,שימוש בסימולציות ,למידת עמיתים ומחקר.
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 .8דיון ומסקנות
בעשורים האחרונים תוכניות ההכשרה מעוגנות שדה מארצות הברית מופצות למדינות שונות ,ומגמת
הכשרת מורים באמצעות מגוון תוכניות מעוגנות שדה מסוגים שונים (דור  )2.0מתרחבת ,דבר המעיד
על הצורך בחשיבה מחדש על סוגיית הכשרת מורים והתאמתה לדרישות המאה העשרים ואחת.
תוכניות אלו פועלות במעין "מרחב שלישי" ,המאפשר למוטט את המבנים ההיררכיים המסורתיים בין
סגל האוניברסיטה וצוות בית הספר ,ולשנות את המוסכמות הישנות בנוגע ליחסי כוחות ,ידע והעדפות
במרחבי הכשרת המורים .אף על פי כן ,המחקר על תוכניות אלו טרם הוכיח באופן מובהק את יתרונות
תוכניות מעוגנות שדה על פני תוכניות הכשרת מורים מסורתיות ( Beck, 2016; Darling-Hammond,
.)2010
סקירה זו עסקה בתוכניות מעוגנות שדה נבחרות מרחבי העולם (ראו להלן סיכום מאפייניהם בלוח
 )1בחלוקה כרונולוגית של תוכניות דור  1.0ותוכניות דור  .2.0לכל התוכניות האלה מספר מאפיינים
משותפים:


מיון קפדני של המתכשרים ,של צוותי ההנחיה בבתי הספר ובאקדמיה ושל בתי הספר
המכשירים;



מגוון דרכים לתמיכה כלכלית במהלך התכנית ולאחריה ,בכלל זה מענקים נדיבים ,השמה
וציוד .תמיכה זו פותחת את שערי מקצוע ההוראה בפני מועמדים הבאים מרקעים שונים:
תרבותיים ,חברתיים ,אתניים וכלכליים;



שילוב של התנסות קלינית מעמיקה בבתי הספר כבר בשנת הלימודים הראשונה;



קשר מחייב בין מספר שותפים :מוסדות אקדמיים ,בתי ספר ועמותות רלוונטיות.

עם זאת ,ניכרים שוני והבדלים בין התכניות השונות ,בעיקר בין תוכניות מדור  1.0ותוכניות מדור ,2.0
ובהתאמתן להקשר המקומי .להלן שישה הבדלים בין התוכניות השונות:


הבדלים בין מוסדות ההכשרה השונים (מוסדות אקדמיים לעומת גופים חינוכיים ותרבותיים
או ארגוני מגזר שלישי);



הבדלים בהדגשים האזוריים (מחסור במורים בתחום דעת מסוים ,צורך בחיזוק בתי ספר
שבהם לומדות אוכלוסיות תלמידים מוחלשות ,או ניסיון לצמצם את שיעורי נשירת המורים
ממערכת החינוך);



התמקדות בבית ספר אחד במהלך ההתמחות או מפגשים עם מגוון בתי ספר;



חובת הוראה לאחר תום התכנית (לרוב מקושרת למענקים כלכליים) לעומת פטור מחובה זו;



הבדלים בתנאי הקבלה של המועמדים (איתור בית ספר להתנסות וקבלת תקן הוראה בו ,או
הסכמה לשיבוץ על ידי מוסד ההכשרה(;



הבדלים בהתייחסות כלפי הכשרה בתחומים חברתיים-תרבותיות ,למשל ,קשר לתלמיד,
למשפחתו ולקהילתו.
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הימצאותם של שחקנים חדשים בתחום הכשרת המורים עשויה להוביל להכשרה חדשנית ולכניסת
מורים איכותיים למערכת החינוך .עם זאת ,לדעת לוין,
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חשוב לבסס את תוכניות הכשרת המורים,

הנשענות על שותפויות הכוללות מגוון בעלי עניין ,גם על שיתוף המוסדות האקדמיים (.)Levin, 2010
לדידו ,יתרונות המוסדות האקדמיים הם בניסיון הרב שצברו בהכשרת מורים ,ביציבותם הכלכלית
וביכולתם לספק מענה בתחומי דעת נדרשים בהוראה.
מחקרים שונים בחנו כיצד מקבלי החלטות בתוכניות מעוגנות שדה הגדירו את "איכות המורה"
וכיצד המבנה הארגוני של כל תוכנית השפיע על הגדרה זו .משתתפים בתוכניות ההכשרה בבוסטון
( )BTRובשיקגו ) )UTEPהשיבו כי על אף הדגש מצד מנהלי התוכניות להציב רף ציפיות גבוה בפני
התלמידים בבתי ספר הציבוריים במרכזים עירוניים ,המתכשרים עצמם ציינו מיומנויות אחרות שהיו
חשובות למשתתפים כגון אקטיביזם וצדק חברתי .מכאן שהמצב הייחודי בכל הקשר והקשר הכתיב
את המיומנויות שנדרשו בהוראה בכל סביבת לימודים ) .)Beck, 2016בהקשר זה יש להדגיש כי
במחקר על אפקטיביות תוכנית ההכשרה הקלינית בבוסטון ( (Papay et al., 2012לא נמצאו הבדלים
משמעותיים באפקטיביות ההוראה של מורים בוגרי התוכנית לעומת מורים בוגרי תוכניות הכשרה
אחרות בבחינת ציוני התלמידים במבחני קריאה ומתמטיקה .על אף היקפו המצומצם של מחקר זה
(חמישים מרואיינים בלבד) ,אפשר להסיק ממנו כיצד התוכנית משפיעה על המחוז שבו היא פועלת.
בבחינת שנות ניסיון ההוראה של בוגרי התוכנית ,החוקרים לא מצאו הבדלים רבים בין בוגרי התוכניות
השונות בתחום הוראת השפה האנגלית ,ובמתמטיקה נמצאו הבדלים קלים .לבוגרי תוכנית ההכשרה
הקלינית בבוסטון היו ביצועים נמוכים יותר בהשוואה לעמיתיהם בוגרי תוכניות אחרות במהלך שנת
ההוראה הראשונה ,אך בשנות ההוראה הרביעית והחמישית ביצועי בוגרי התוכנית היו טובים יותר
מביצועי בוגרי תוכניות אחרות ואפילו מביצועי מורים מנוסים יותר .מסקנת החוקרים הייתה שייתכן
שיתרונות תוכניות ההכשרה מעוגנות שדה מתבטאים לאורך זמן ולא במדידת ההשפעות המידיות.
מחקרים שונים גם הצביעו על תרומת התוכניות מעוגנות שדה במתן מענה לצרכים אחרים במחוזות
עירוניים מבחינת גיוס מורים והישארותם במערכת החינוך .כך נמצא שבוגרי תוכנית ההכשרה בבוסטון,
שנטו להיות מגוונים יותר מבחינה אתנית ,עבדו כמורים למתמטיקה ולמדעים במחוז בשיעורים גבוהים
יותר מבוגרי תוכניות אחרות ( 62%ו 42%-בהתאמה) .בנוסף הם נטו להישאר במערכת כמורים
בשיעור של  20%יותר ממורים בוגרי תוכניות אחרות לאחר חמש שנות הוראה .רבים מהם בחרו
להמשיך ללמד גם לאחר תום תקופת המחויבות שלהם ).(Beck, 2016; Papay et al., 2012
במחקר שעסק בשאלה מדוע סטודנטים מצטיינים ,בוגרי מוסדות עלית ,בוחרים במקצוע ההוראה
באמצעות השתתפות בתוכניות הכשרה מעוגנות שדה ,צוינו הגורמים האלה (:)Tamir, 2014
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מניעים אלטרואיסטים



מבנים חברתיים המובילים נשים לבחור במקצוע ההוראה



תנאי תעסוקה ותגמולים



מוטיבציה

לוין הוא נשיא קרן וודרו ווילסון ושימש בעבר כנשיא המכללה להכשרת מורים באוניברסיטת קולומביה.
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לפי המחקר הזה ,בקרב מתכשרים בוגרי תוכניות עלית להכשרת מורים יש תשוקה לשרת ולשנות את
העולם באמצעות צדק חברתי ולהוביל שינוי במערכת החינוך .מערכת החינוך נתפסת בעיניהם כזירה
שבה אפשר לשנות את פני החברה ואת עתיד הילדים .בנוסף ,ההגדרה של "הוראה" בפי בוגרי
התוכניות הללו היא רחבה יותר ואינה מסורתית .לתפיסתם ,הוראה היא מחויבות לשינוי בית ספרי
ותכנון קריירה הכוללת תפקידי הנהגה והובלה .כל המתכשרים שרואיינו הדגישו את חשיבות שיפור
תנאי ההוראה באמצעות מנהיגות חינוכית דבר שיוביל לשיפור הישגי התלמידים.
כפי שצוין במבוא לסקירה זו ,תוכניות מעוגנות השדה מדור  1.0נוצרו בגלל מחסור במורים
בארצות הברית ,בייחוד במקצועות המתמטיקה והמדעים ,בשל המעבר לאידאולוגיה של כלכלה
חופשית ,הפרטת מערכת החינוך ופתיחת שוק החינוך לתחרות .תהליכים אלו השפיעו גם במדינות
אחרות ) .(Shiva Mungal, Trujillo, & Scott, 2016התוכניות מעוגנות שדה הנפוצות כיום מאפשרות
להכשיר מורים מרקעים חברתיים ותרבותיים מגוונים ,כולל גברים ,אקדמאים בהסבה ומומחים
בתחומם .אולם יש צורך לחקור כיצד שינוי זה בסוג המועמדים המגיעים להוראה משפיע על הצלחות
התלמידים בכל מערכות הכשרה ויש להשוות בין בוגרי תוכניות שונות ,כולל בוגרי תוכניות מסורתיות
וחלופיות אחרות.
בשנים האחרונות החלה לעסוק הספרות המקצועית בהיבטים שונים של תוכניות ההכשרה
מעוגנות השדה .כך ,למשל ,במחקר על אופן ההערכה של מועמדים לתוכניות הללו כאינדיקטור
להצלחתם בתוכנית ולקליטה מיטבית הציעו קריטריונים שונים לסינון מועמדים להוראה ול מיונם
) .(Marshall & Scott, 2015במחקרים שונים על התאמה של תוכניות מעוגנות שדה למציאו ת
במרכזים עירוניים ויתרונותיהן הדגישו החוקרים את חשיבות ההקשר המקומי ואת הצורך להתאים את
התוכנית לצורכי המחוזות או הערים שבהם התוכניות פועלות ( Garza, Duchaine, & Reynosa,
 .)2013; Klein et al., 2015גם הקשר בין משך זמן תוכנית ההכשרה ובין פיתוח המסוגלות העצמית
של המורה נבחן ,ונמצא כי על אף ירידה בתחושת המסוגלות העצמית לאחר סמסטר ראשון של
התנסות ,בסמסטר השלישי חלה התייצבות ועלייה בתחושת המסוגלות העצמית של מתכשרים

בתוכנית (.)Dorel, Garfield, Kearney, & Garza, 2016
כפי שעולה מכל המחקרים שנסקרו עד כה ,טיב ההוראה הוא הגורם המשפיע ביותר על הישגי
תלמידים ,ומכאן חשיבות ההתנסות הקלינית המעמיקה וההכשרה הטובה וה איכותית למורים
(  .)National Center for Teacher Residencies, 2015הדגש על הכשרה קלינית משמעו לא רק
הארכת זמן ההתנסות המעשית ,אלא שינוי מהותי באופן ההכשרה לעומת תוכניות מסורתיות .לאור
זאת ,ראוי ל שים לב לדגשים האלה:


יש לבצע חשיבה מחדש על אופי ההתנסות המעשית – הוראה בצמד ,דגש על ביצועים
ואחריותיות של מתכשרים ,הגברת הרגישות של המנחים כלפי המתכשרים וכיוצא באלה;



יש לעצב מחדש את תוכני הקורסים ,את פדגוגיות ההוראה ואת דרכי הכניסה להוראה –
להדגיש את החיבור בין תאוריה ופרקטיקה ולמשוך מועמדים שאינם פונים בדרך כלל להוראה;



יש להכיר בחשיבות שיתוף הפעולה והשותפות האמיתית בין בתי הספר ,המחוזות וה מוסדות
להשכלה גבוהה.
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מדוחות שונים ) (National Center for Teacher Residencies, 2017; 2016עולה שתוכניות
מעוגנות שדה מספקות ערוץ יציב להכשרה משופרת של מורים חדשים :תשומת לב לאפקטיביות
בהוראה בכיתה ,שימוש בידע ,יצירת סביבת למידה בכיתה ,הוראה מודעת תרבותית ,מקצוענות
והנהגה .בתוכניות אלה מודגש גיוס המועמדים מרקעים מגוונים ,דבר המעצים את האפשרות
שתלמידים יחושו יתרונות אקדמיים ,כולל שיפור בהישגיהם ,בשל היות המורים שלהם דומים להם
בהיבטים של מאפייני הרקע .שיעורי הישארות במערכת של מורים כאלה הוא  80%לאחר שלוש שנות
הוראה ו 70%-נשארים במערכת לאחר חמש שנים בתחום .יציבות המורים במערכת משפיעה ישירות
על בתי הספר ועל כיתות הלימוד ומכאן גם על הישגי התלמידים.
עם זאת ,יש ארבעה חסמים עיקריים המלווים את התפתחותן של תכניות מעוגנות שדה:
 .1החשש מפני פגיעה בתפיסת הכשרת המורים כפרופסיה אקדמית והפיכתה לשטחית .תוכניות
קצרות שבהן מספר הקורסים הדידקטיים והפדגוגיים מצומצם עלולות לפגום בתפיסה זו.
 .2עלות התוכניות .כפי שניתן לראות בחלק מן המדינות שנסקרו ,עלות התוכניות גבוהה וכוללת
רכיבים של תמיכה כלכלית (מלגות ותנאים נלווים) .כמו כן ,תוכניות אלו מכשירות מעט מורים,
מספר שאינו עונה על צורכי השדה.
 .3מעמד השותפים בתוכניות .במקצת התוכניות לבתי הספר אין אותו מעמד מבחינת קבלת
החלטות והתווית הדרך כמו למוסדות האקדמיים .לעומת תוכניות דור  ,1.0שנפתחו ביוזמות
מן השטח ,לרוב ,תוכניות דור  2.0הן יוזמות ארגוניות הנובעות "מלמעלה" כדי להשפיע על
השטח.
 .4ספרות המחקר טרם הוכיחה כי תוכניות החלופיות בכלל ותוכניות מעוגנות שדה בפרט עדיפות
על פני תוכניות מסורתיות.
לסיכום ,עלינו לתהות האם אכן התוכניות מעוגנות שדה הקיימות כיום מכינות את המתכשרים
למציאות ההוראה במאה העשרים ואחת  .האם ניתן לחשוב על דרכי הוראה חלופיות נוספות
שתתרומנה לשיפור איכות ההוראה ואפקטיביות ההוראה? לפי קרצמר וזייכנר ( & Kretchmar
 )Zeichner, 2016ראוי לחשוב על מודל חדש ,תוכניות הכשרה מדור  ,3.0שבהן יכשירו את
המתכשרים טוב יותר לעבודה עם תלמידים ,עם משפחותיהם ועם הקהילה ,באמצעות הישענות הן על
בית הספר והן על הקהילה המקומית .כל זאת נובע מההבנה שרפורמה בחינוך כיום אינה מספיקה כדי
לתת מענה לאתגרים הגדולים העומדים בפני מורים כיום (כגון התמודדות עם עוני ,עם רב-תרבותיות
ועם אוכלוסיות נחשלות במרכזים עירוניים) .בנוסף להכשרת מורים אפקטיביים בכיתה ,כפי שמציעות
תוכניות ההכשרה מעוגנות שדה מדור  ,2.0ראוי לחשוב על הוראה המכילה בתוכה רעיונות של תנועות
חברתיות רחבות ,למשל ,צדק חברתי ,דיור בר-השגה והעלאת שכר המינימום .גם הדגשים מתוכניות
מסוג  – 1.0דגש על הלומדים והלמידה ,שותפות הדדית עם בתי ספר ,גישות מרכזיות בחינוך – אינם
מספיקים עוד ,כי יש חשיבות גם להיסטוריה הקהילתית ולהקשרים שבו חיות הקהילות .נראה שבשלהי
העשור השני של המאה העשרים ואחת צריך להכשיר מורים המבינים שהם חלק ממאבק חברתי גדול
יותר ושיש להם אחריות לאתגר את פרקטיקות ההוראה שלהם.
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אפשרויות

נייד ,כיסוי

כמורים בשנה

מימון נוספות

הוצאות

השנייה

הקשורות

להוראה
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שלוש שנים
בשיקגו כחלק
מתוכנית

אין

אין

ההתמחות
חלקי ,בהתאם
למצב כלכלי
והישגים לימודיים.
מורים שבוחרים
ללמד מתמטיקה
ומדעים זכאים

מלגה בסך
20,000$
בשנת
ההתמחות
ומימון הוצאות
מחייה במכון
הקיץ ושכר מלא

סיוע מטעם
הארגון
במציאת מלגות
ומקורות מימון

להוצאת רישיון

למענק בתום

כמורים שנתיים

הוראה

התוכנית

עד ארבע שנים
מכון קיץ ,שנת

מכון קיץ,

משך תקופת

מכון קיץ ושנת

ההתמחות

התמחות

מכון קיץ ,שנת

שנת התמחות

שנת בסיס ,שנת

התמחות,

ושנה שנייה

התמחות ושלוש

מכון קיץ שני

של ליווי

שנים של התמחות

לפרקטיקום

כמורים

בליווי כמורים

מדעי

מורשים

מורשים

בשכר
הנחייה צמודה
הנחייה צמודה
והדרכה
פדגוגית
תמיכה למתכשרים

במהלך
התוכנית
ובשנים
הראשונות
אחריה

ושנתיים
התמקצעות
כמורים
והשלמת תואר
שני ורישיון

שנת התמחות
ושנת עבודה
כמורים עם
רישיון בשכר
מלא

הוראה מלא
הנחייה צמודה

והדרכה פדגוגית

הנחייה

והדרכה פדגוגית

מצד מורים

צמודה

במהלך שנות

מנוסים ,מדענים

והדרכה

ההתמחות.

הנחייה צמודה

וחוקרים מטעם

פדגוגית

בוגרים הבוחרים

בשדה והדרכה

הנחייה צמודה

המוזיאון ומרצים

במהלך

ללמד בבתי ספר

פדגוגית במשך

וליווי מקוון

דיסציפלינריים

התוכנית

ציבוריים זוכים

ארבע שנות

ואישי

שותפים במהלך

ובתקופת

לתמיכה וליווי

התוכנית

התוכנית

ההתחייבות

במשך שלוש שנות

ובשנתיים של

שלאחריה

ההוראה

ההתמחות
הערכת התוכנית

התמחות

הראשונות

כן .ממצאים

כן .טרם פורסמו

כן .מטעם קרן

מעורבים

ממצאים

וודרו וילסון
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כן

כן

כן .מטעם
ארגון ריליי

תוכנית קרן
Teach First

 Teach Firstבניו

תוכנית חותם

טראמפ להכשרת

אנגליה

זילנד

בישראל

מורים
למתמטיקה

שנת פתיחת

2011
2002

2011

מיקוד בפריפריה

לא

כן

מיקוד עירוני

כן

כן

התוכנית

2010

בית ברל)
פריפריה חברתית
ופריפריה גיאוגרפית

כן

לא

כן

תעודת הוראה

תואר שני

Postgraduate

תואר שני ורישיון

אפשרות להשלים

בהוראת

diploma in

הוראה

תואר שני במוסד

המתמטיקה וכן

אקדמי בשותפות

תעודת הוראה

תואר שני בחינוך ו/או
סוג התואר/תעודה

( 2014מכללת

education

ארגון Teach for
ארגון ,Teach First
שותפים בתוכנית

 ,Allקרן טראמפ,

אוניברסיטאות ובתי

ארגון ,Teach First

הג'וינט ישראל,

קרן טראמפ,

ספר ציבוריים בלונדון,

בתי הספר הציבוריים

משרד החינוך קרן

מכללת ברל,

מנצ'סטר וויילס,

באוקלנד ובנורת'לנד

נעמי ותנועת "הכל

ומשרד החינוך

חינוך" ,וכן מוסדות

וגורמי ממשל

אקדמיים
שיפור החינוך בקרב
יעדי התוכנית

אוכלוסיות מעוטות

מענה לסוגיית חוסר

יכולת וצמצום פערים

השוויון בחינוך

חברתיים וכלכליים

קידום תהליכי למידה

הכשרת מורים

בקרב אוכלוסיות

מצוינים להוראת

תלמידים חלשות,

מתמטיקה בהיקף

חיזוק הפריפריה

מוגבר (5–4

ומצוינות חברתית

יח"ל)

אין .בשנה הראשונה
מחויבות ללמד
בתום התוכנית

מלמדים בהיקף של
אין

 80%משרה ובשנה

אין

כן

השנייה בהיקף של
משרה מלאה

מימון

משך תקופת
ההתמחות

הוצאות מחייה במכון

מלגת קיום במכון

הקיץ ,שכר בסיסי

הקיץ ,מלגת מימון

כמורים ללא רישיון

הוצאות מחייה במכון

לתעודת הוראה,

בשנה ראשונה ושכר

הקיץ ושכר כמורים

מלגת לימודים

מלא כמורים עם

חודשית בשנה

רישיון בשנה השנייה

הראשונה

מכון קיץ ,שנת

מכון קיץ ושנתיים

התמחות כמורים ללא

הכוללות שנת התמחות

רישיון ושנת עבודה

ללא רישיון ושנת עבודה

כמורים בעלי רישיון

כמורים במשרה מלאה

הוראה

בעלי רישיון
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הלוואה מותנית
מטעם משרד
החינוך ,שהופכת
למענק עם
השלמת
המחויבות ללמד
בפועל
שנה ראשונה

מכון קיץ ואפשרות

התמחות

להמשיך לתואר שני

(סמסטר קיץ,

במוסד אקדמי

סתיו ואביב) ושנה

בשותפות

שנייה כשנת
התמחות

ליווי צמוד והנחייה
מטעם אנשי התוכנית
תמיכה למתכשרים

והצוות הבית ספר וכן
הדרכה פדגוגית
מטעם הסגל
האוניברסיטאי

הערכת התוכנית

ליווי והנחייה מטעם
אנשי התוכנית ,הדרכה
פדגוגית מטעם סגל
אוניברסיטת אוקלנד,
ליווי מטעם מורה-מנחה
(וקריאה להרחיב את
אחריותו)

כן .מטעם ארגון

כן .מטעם ארגון

Teach for All

Teach for All

ליווי והנחיה
ליווי והנחייה צמודים

צמודים מצד אנשי

מטעם מנחים של

סגל המכללה,

התוכנית ,מורים

הדרכה פדגוגית

מצוות בית הספר

במשך שנתיים וכן

והסגל האקדמי

הנחייה וליווי

במוסד המכשיר

מטעם צוות בית
הספר

לא ידוע

לוח  :1תוכניות הכשרה מעוגנות שדה :השוואה מסכמת
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