
 חינוך לחשיבה –שילוב הוראה מפורשת של אסטרטגיות חשיבה בתחומי הדעת 

 

 זו בשיטה למידה-ההוראה נראית איך

 :השונות הגיל במסגרות הדעת בתחומי חשיבה אסטרטגיות לשילוב דוגמאות

 

 לימודית בפעילות והשערות שאלות שאילת אסטרטגית של שילוב - יסודי קדם

 

להנאתם בכל שנה בתערובת בוץ וקש שמכינה הגננת. לתהליך היצירתי של בגן יסמין מפסלים הילדים 
הפיסול נוספו ממדים של חקר וניסוי: בפני הילדים הוצבה בעיה שדרשה פתרון, שכן במקום הגננת, 
התבקשו הם לתכנן את החומרים ליצירת התערובת לפיסול מבוץ. המטרה הייתה שילמדו להשתמש 

ליצירת השערות המובילות לניסוי וכך ללמוד על תכונות החומרים. לדוגמה באסטרטגיה של שאילת שאלות 
הפעילות עוררה אצל הילדים סקרנות  ."?"מה יקרה אם ... נוסיף עוד מים או עוד קש לאדמה, ונערבב אותם

והתלהבות. תהליך זה מדגים כיצד שילוב של מיומנויות של חשיבה וניסוי בפעילויות הגן יוצר הבניה 
 .משמעותית של ידע

 

  בספרות ההשוואה אסטרטגית של מפורשת הוראה: ביניים חטיבת

 

 העוסקת לימוד יחידת במסגרת מטרות שתי לספרות למורה היו, אפרים במעלה הביניים בחטיבת' ט בכיתה
 היצירות הבנת את תלמידיה בקרב לקדם הייתה אחת מטרה: לילדים הורים בין היחסים במורכבות
 אמנותיים אמצעים ,מטפורה: כמו הדעת מתחום במונחים שימוש תוך, לילדו הורה בין בקשר העוסקות

 כללו האסטרטגיה הקניית שלבי. ההשוואה אסטרטגיית של מפורשת הוראה הייתה שנייה מטרה. וכולי
, רלוונטיים קריטריונים יצירת תוך והשונה הדומה מציאת, להשוואה המושאים, ההשוואה למטרת התייחסות

 שיח לתלמידיה המורה הדגימה שלב בכל. מסקנות והסקת וגרפיים חזותיים בייצוגים הקריטריונים ארגון
 לעשות חשוב למה? השוואה מבצעים אנו מתי: "כגון שאלות והעלתה האסטרטגיה אודות על מפורש

 במליאה יוןלד וחזרו בצוותים פעלו התלמידים". וכולי היומיום בחיי ההשוואה של המטרה מהי? השוואה
, להשוות..., מ בשונה..., ל בדומה: כמו במילים והשתמשו החשיבה בשפת שימוש עשו שלב בכל כאשר

 ביצירות פעיל ובאופן בהעמקה התלמידים עסקו הלימוד במהלך. ושוני דמיון נקודות ולזהות לסווג, להנגיד
 בנוגע ידע והן הספרותי הנושא של מעמיקה הבנה הן בנו וכך וילדים הורים בין בקשר העוסקות הספרותיות

 .היסודי( הספר בבית לתלמידים גם מתאימה זו כגון )פעילות. ההשוואה לאסטרטגיית

 

  גאוגרפיה בשיעור טיעונית חשיבה: עליונה חטיבה
 

 האם" :בדילמה התלמידים עסקו, המים משבר על הוראה ביחידת, השרון באזור התיכונים באחד' י בכיתה
 כל?". בישראל  המים משק למגבלות להתאימו אך אותו לקיים להמשיך או החקלאות ענף את לצמצם
 ונגד בעד טענות לנסח והתבקשה, אחרים ונתונים מאמרים עם מקורות קטעי קיבלה תלמידים קבוצת

 רמה: האלה ליכולות, היתר בין ,התלמידים נדרשו הפעילות בביצוע. לפחות נימוקים שני על המבוססות
 השיעור בהמשך. מנומקות טענות וניסוח שונים ממקורות מידע מיזוג ביצוע, הנקרא הבנת של גבוהה
 בעד קבוצה כל שהביאה הנימוקים את כללו המפות. טיעון מפות שתי נבנו ובמהלכו במליאה דיון התנהל

, שרכש החדשים במושגים שימוש תוך אישית עמדה לגבש התבקש תלמיד כל, מכן לאחר. ונגדה הדילמה
 דיון המורה קיימה השיעור סוף לקראת. וביקוש היצע, שפירים מים צריכת, בענף המועסקים שיעור: כגון

. התלמידים שעשו החשיבה ותהליכי הטיעון אסטרטגיית אודות על קוגניטיביים -מטא בהיבטים גם מפורש
 .הנושא על מנומק עמדה נייר לכתוב התלמידים התבקשו סיכום כמשימת

 

 משמעותית להוראה נתיבים

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/NetivimHoraaMefureshet.pdf

