
מהו תפקידה של המורה  

המנחה תהליכי למידה בדרך החקר 

?נגיש? בסביבה עתירת ידע



שוניםמסוגיםומורכבותמגוונותחקרבתהליךתלמידיםהמנחההמורהשלמשימותיו

.השוניםהחומריםועםהתלמידיםעםאינטראקציותשל

גםלעשותניתןשאותה,ומיומנויותמושגיםשלהקניהדורשותמהמשימותחלק

תהליךלתקופתצמודה,בהכרח,שאינהתקופהולאורךאחריםלימודייםבהקשרים

.החקר

ולהשביחלהקנות,לחשיבהוכליםידעלהבנייתתהליכיםלפתח,להסביר,לכוון,לפרשהמורהעל

.הלומדשלעולמוולהרחבתלידענוחהגישההמאפשרים,הדיגיטאלילעולםכלים





:מרכזייםעקרונותשלושהעלמושתתתמשמעותיתלמידה

.ללומדרלוונטיות,והמלמדהלומדמעורבות,ולחברהללומדערך

הןהמאפשרת,ומאתגרתמעניינתוקוגניטיביתרגשיתחוויהללומדמזמנתזולמידה

.אחריםעםאינטראקציהבתוךלמידהוהןעצמאיתלמידה

לווכתורםערךכבעל,סקרנותכמעורר,כמאתגרהלומדידיעלנתפסהנלמד:ערך

.ולחברה

.הידעאתומבנה,מעמיקההבנהמפתח,הלמידהבתהליךפעילהלומד:מעורבות

,ומשתנהמתחדשבעולםוצרכיוהלומדלמאפיינימותאמתהלמידה:רלוונטיות

הענייןלתחומי,המושגיםלעולם,הלימודיםלתכניתומתקשרתקייםידעעלמסתמכת

.הלומדשלולרגשות



דבריםאודותעלמידעלקבלתמגוונותוחלופותאפשרויותישמהילדיםלרבים,בימינו

מקורמהוויםאינםכבר,הלימודספראו,בכיתהוהמורה,אותםומענייניםלהםשרלוונטיים

,משותפתליבהאיןאו,נדרשקנוניידעיותרשאיןאומרזהאין.ידעלהשגתעיקרי

.שוניםתוכןבתחומיירכשושכולםשחשוב

הספר והמבנה ההיררכי  , אך מעמדם הייחודי של המורה

.משתנים, של תהליך הקניית הידע



.משמעותיתללמידהוהמרכזיותהיעילותהדרכיםאחתהיאהחקרבדרךלמידה

ממקומושונהאך,חשובתפקידלמורהשבהלמידהדרך,הבנההמקדמתלמידהדרךזוהי

שאילת,דיוק,סקרנות:כמוחשיבהוהרגלינטיותשלפיתוחהדורשתלמידהדרך;המסורתי

עםולהתמודדותליוזמהמקוםונותנתלתלמידרבהבמידהללמידההאחריותאתהמעבירה,שאלות

.המורהמצדוהןהתלמידמצדהןאתגרים

ונסתרעמוקמשהו,(לנו)ידועשאינומשהולהביןואףלדעת,לגלותמחפשיםשבותהליךזהו

.הנחקרבנושאמידיעתנואומהבנתנו

כוללמהנלמדשבאמצעותםמגווניםמידעובמקורותשונותבדרכיםלהשתמשאפשרזאתלגלותכדי

.בוישמהאוהנחקרהדבר



עקרונות ההוראה  

הקונסטרוקטיביסטית  

(  הבניית ידע)
.  קיימים מופעים נוספים בהם המורה בא לידי ביטוי כמנחה



,  ובראן'גליל'חובראן 'ג" / על ההוראה"

".  הנביא"מתוך הספר 
,אין איש שיגלה לכם דבר

.אשר אינו כמוס ונם בחביון הגיונכם
,הפוסע בצללי המקדש בין חסידיו, המורה

.כי מאמונתו ואהבתו, אינו מגיש מחוכמתו
,לא יצווכם את חוכמתו, אם אכן נבון הוא

.אלא יכוון צעדיכם אל מפתן נפשכם אתם
,התוכן ישיח עמכם בהכרתו את החלל

.אך לא יוכל לתתכם את הכרתו שלו
בצליליו יורכם המשורר

,את הקצב הפועם בכל היקום
,אך לא יוכל לתתכם את האוזן

את הפעםהאוסרה
.ואת הקול המשמיע אותו
,וזה הבקי בעולם הספרות
,יספר על שקילה ומדידה

אך לא יוכל להוליך אתכם שמה
,כי בינת האדם האחד

.לזולתו לא תצמיח כנפיים
,חובקת כלהאלהיםואף שידיעת 

נושא כל אדם לבדו
את ידיעת האלוהים והכרת העולם בחובו



אודות  , איזו שאלה מתעוררת בכם. השיר מציג גישה להוראה

?  אפשרויות היישום של גישה זו בעבודתכם כמורים





?  האם יתאפשר לי להעניק אהבה לכל תלמידיי באשר הם ללא נגיעות אישיות•

? האם אפשר ליישם בכל מקצוע•

? מה קורה עם תלמיד שאינו מצליח לבטא דעה משלו•

?עד כמה למורה יש מנדט בכיתה•

?מה מקור התקציב•

?איך מתייחסים להטרוגניות האופיינית לבית ספרנו•

? קשיי קריאה? איך מתגברים על קשיי הבנה•

? איך מאפשרים למידה משמעותית בהתנסויות חוץ בית ספריות•

?איך לא שוכחים שנקודת המוצא הוא אמונה ואהבה•

?איך אפשר ללמד משהו בלי לכפות או להעביר את הדעה האישית שלי•

?כיצד ניתן לכל תלמיד את הכבוד והחשיבה האישית•

?  האם ניתן להעביר ידע מבלי להציג את הדעות האישיות שלי•

?אם לא דרך הראש דרך הרגליים"כיצד ניתן ליישם •

דוגמה לשאלות מחדר מורות 



?מה השאלה שלך


