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הוועדה מעריכה ומוקירה את פרופ' ענת זוהר (האוניברסיטה העברית) ,על יוזמתה בהקמת הוועדה,
בהיותה יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

תודות
הוועדה מודה לאנשי האקדמיה שעמם התייעצנו במהלך כתיבת המסמך (לפי סדר א"ב):
ד"ר דני בן-צבי (אוניברסיטת חיפה) ,פרופ' יונתן ברג (אוניברסיטת חיפה),
פרופ' אריאל הירשפלד (האוניברסיטה העברית) ,פרופ' אברהם הרכבי (מכון ויצמן למדע),
ופרופ' מנחם פיש (אוניברסיטת תל אביב).
כמו כן ,הוועדה מעריכה ומוקירה את כל אלו שקראו והעירו ובכך שיפרו את המדריך (לפי סדר א"ב):
אתי אברמוביץ ,חגית אוסקר-רז ,ורד אלבוחר ,צביקה אמדור ,עידו ארגמן ,רוחמה וילשטיין ,פרופ' ענת זוהר,
ד"ר רונית זיו-קריגר ,יהבית לוריא ,דר' צבי לירז ,פרופ' עפרה מייזלס ,ד"ר ארנה פליק ,נועה קלי ,ד"ר מלודי רוזנפלד,
ד"ר אסתי שדלצקי ועדית תמנה.
כל הפרקים במדריך זה נכתבו בשיתוף פעולה מלא בין כל חברי הוועדה .תודה מיוחדת למובילים בכתיבת הפרקים
הבאים :פרק  - 2ד"ר שרמן רוזנפלד ,ד"ר אביבה בריינר; פרק  - 3רון ויינברג ,כדן קרלמן,
אפרת טל; פרק  - 4ד"ר איריס זודיק ,דנה פרידמן; פרק  - 5ד"ר ליסה אמדור.
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מנהלים וצוותי הוראה יקרים,

"החוויה הגדולה ביותר שזכורה לי מתקופת הלימודים היא תהליך החקר שביצענו
באזור ים המלח ,כאשר חיפשנו תשובה לשאלה כמה שנים התקיימה ימת הלשון"
(הימה שחיברה את ים המלח וים הכינרת בתקופות גיאולוגיות קדומות) .את המשפט הזה אמרה לי
תלמידה שפגשתי שנים רבות לאחר שסיימה את לימודיה .מורים רבים ,שתלמידיהם התנסו בלמידה
בדרך החקר ,מספרים סיפורים דומים.
התכנית ללמידה משמעותית ,שמשרד החינוך מוביל בשנים האחרונות ,מאפשרת לבתי ספר לקדם
למידה מעמיקה של ידע ,מיומנויות ,ערכים והרגלים ומעודדת למידה פעילה וחווייתית כדי להכשיר את
הלומד להתמודד עם אתגרי המאה ה .21-חלק גדול מדרכי ההוראה-למידה-הערכה החלופיות מבוסס
על גישת החקר.
למידה זו דורשת תכנון ארוך טווח ברמות הארגון השונות של בית הספר .כדי להוביל זאת נדרשת
מנהיגות פדגוגית ומעורבות פעילה של המנהל וצוותו.
כמו כן נדרש פיתוח מקצועי לצוותי ההוראה .המזכירות הפדגוגית פיתחה תשתית של השתלמויות
מקוונות במודל "איחוד מול ייחוד" .המודל כולל מגוון השתלמויות המבוססות על למידה בדרך החקר
בכל תחומי הדעת.
מטרת המדריך "לקראת פיתוח תרבות חקרנית בבית הספר" שלפניכם ,היא להציג את העקרונות לביסוסה
של תרבות זו בבית הספר ולהציע דרכים לתכנונה ולהטמעתה .יש חשיבות לבנייה של תרבות ושפה
בית ספריות משותפות בכל תחומי הדעת ובכל שכבות הגיל .המדריך מציג את הרציונל ,את העקרונות
הפדגוגיים ,ואת קווי היסוד להטמעתה של תרבות חקרנית כחלק מהסדירויות הארגוניות של בית הספר.
נוסף על כך ,יש התייחסות לפיתוח המקצועי הנדרש ולמשאבים .הפרק האחרון במדריך מוקדש למשוב
ולהערכה של למידה חקרנית.
מדריך זה הוא יזמה של פרופ' ענת זוהר (בהיותה יו"ר המזכירות הפדגוגית) ,והוא פרי עבודה משותפת
של וועדה שכללה מומחים מהאקדמיה ,ממשרד החינוך ומהשדה .חברי הוועדה הם בעלי רקע וניסיון
בהובלת תהליכי חקר .נתונה להם הערכתנו ותודתנו העמוקה על השקעתם הרבה והמסורה ובראשם
ליו"ר הוועדה ,ד"ר שרמן רוזנפלד.
אנו מקווים שהמדריך יהיה שימושי בעבורכם הן ברמה הרעיונית הן ברמה היישומית ויסייע לכם בקידום
תהליכים פדגוגיים משמעותיים בבית ספרכם.
							

בברכה,

							
							
				

דליה פניג
סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית
מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי
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לקראת פיתוח תרבות חקרנית בבית הספר
תקציר

 .1החזון :מבוא ורציונל
מטרת מדריך זה היא להציג את הרעיונות המובילים של פיתוח תרבות חקרנית ושל הכלים ליישומם בבתי הספר,
בכל שכבות הגיל ובכל תחומי הדעת .קהל היעד של מדריך זה כולל מגוון רחב של בעלי עניין בתחום החינוך :מורים,
רכזי מקצוע ורכזים חברתיים ,מנהלי בתי ספר ,מפקחים ,מפתחי תכניות לימודים וראשי ארגונים ומוסדות חינוכיים,
המוזמנים לפעול יחד לפיתוח תרבויות חקרניות בבתי הספר.
המדריך מציג את הרציונל ,את המסגרת ואת קווי היסוד להטמעתה של תרבות חקרנית בבתי הספר לצד הצגת
המשאבים הנדרשים לביצועה .כמו כן ,יציג המדריך את הקשיים הכרוכים בהטמעתה.
תרבות היא מושג מוביל במדריך זה .זהו מושג השאול מתחום האנתרופולוגיה .תרבות היא סך כל הידע ,העמדות,
הערכים ,הסמלים וההתנסויות של קבוצת אנשים (משפחה ,ארגון ,חברה וכד').
חקר הוא תהליך למידה המּונע מסקרנות טבעית ,מהצורך להבין תופעות ו/או לפתור בעיות .תהליך החקר נע על הרצף
שבין הלא ידוע לבין גילוי או פיתוח של מידע חדש והבנתו.
תרבות חקרנית היא תרבות למידה שמתמקדת בתהליכי למידה של חקר ,פתרון בעיות ופיתוח תוצרים של למידה
משמעותית .בתהליכים אלו ,התלמידים פעילים :הם שואלים שאלות ומחפשים דרכים לענות עליהן ,מגדירים בעיות
ומחפשים דרכים לייצור פתרונות מתאימים ומפתחים מיומנויות חשיבה מגוונות ומתאימות .תרבות חקרנית מזמנת
שיח לימודי בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם ,שותפות בתהליך הלמידה ,חיזוק הכיתה כסביבה
לימודית ופיתוח בתי ספר הפועלים כקהילות לומדות המקושרות לסביבתן.
המחקר החינוכי והניסיון בשטח מראים שפיתוח תרבות חקרנית בבתי הספר יכול לתרום רבות לתלמידים ,למורים,
לבתי ספר ולקהילות הקשורות אליהם ,ועשוי להוביל תלמידים לפיתוח למידה משמעותית הנסמכת על סקרנות ,על
הנעה ,על יכולת למידה ,על חשיבה ביקורתית ,על יצירתיות ועל שיתופיות בלמידה .יכולות אלה ,הנרכשות בתהליכי
חשיבה וחקר שבהם יתנסו התלמידים במהלך לימודיהם ,ישמשו אותם בעתיד כבוגרים בחברה .בנוסף ,גישת החקר
מאפשרת מתן מענה לכלל התלמידים ,כולל תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים ובעלי לקויות למידה.
תרבות חקרנית בית ספרית יכולה להתבסס על שני צירים מרכזיים המשלימים אחד את השני :ציר תחומי הדעת וציר
בית ספרי .למידה חקרנית נכללת בתכניות לימודים של תחומי דעת רבים .תכניות הלימודים הינן באחריות המפקחים
המרכזים המקצועיים (מפמ"רים) ומוטמעות באמצעות השתלמויות מורים בתחומי הדעת השונים העוסקות בדרכי
הוראה-למידה-הערכה ובאמצעות הדרכה בית ספרית .אולם ,כדי שבתי הספר ַיפתחו תרבות חקרנית עקבית ובעלת
לפתח תרבות ארגונית התומכת רוחבית בחקר בתחומי הדעת השונים ,ואורכית בחקר בשכבות הגיל
לכידות ,עליהם ַ
השונות .זהו תהליך שינוי שעל מנהל בית הספר להוביל ,בתמיכה של המפקחים הכוללים והמפקחים המקצועיים;
התהליך ילּווה בפיתוח מקצועי מתמיד של צוות ההוראה.
פיתוח של תרבויות חקרניות בבית הספר מעלה מספר שאלות :מהן האסטרטגיות המתאימות להטמעת למידה
חקרנית? מהו השינוי הארגוני הנדרש מבית הספר? מהו תפקידו הרצוי של המורה בתרבויות חקרניות? המדריך דן,
בין היתר ,בשאלות אלו.

 .2הפדגוגיה של למידה חקרנית
למידה חקרנית מתמקדת בתהליכי למידה של חקר ,בפתרון בעיות ובפיתוח תוצרים של תהליכי למידה משמעותית.
בתהליכים אלו ,התלמידים פעילים :הם שואלים שאלות ומחפשים דרכים לענות עליהן ,מגדירים בעיות מחפשים
דרכים לייצור פתרונות מתאימים ,ומפתחים מיומנויות מגוונות ומתאימות ,כולל מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
הפרק מתיחס לפדגוגיה של למידה חקרנית ע"י דיון בנושאים הבאים )1( :למידת חקר )2( ,למידה מבוססת פרויקטים,
( )3שילוב מיומנויות עם ידע תכני )4( ,תובנות על הפדגוגיה של למידה חקרנית.
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הדיון על תובנות של למידה חקרנית מתיחס למרכזיות של שאלות ובעיות ,דגש על למידה תהליכית ,פיתוח הקשר
לעולם המבוגרים ,התייחסות לעניין אישי של התלמידים ,התיחסות לשונות התלמידים ,דגש על אירוע מסכם בפני
קהל אותנטי ,אתגרים ביישום ,והחשיבות של הערכה מעצבת והערכה מסכמת.

 .3התרבות הפדגוגית-ארגונית בבית הספר
ישנה חשיבות קריטית להתאמת הסדירויות הארגוניות של בית הספר להטמעת תרבות חקרנית [ב"סדירויות" כוונתנו
לפעילויות ולסדרים החוזרים על עצמם תדיר בתרבות הבית ספרית ,כמו מערכת השעות (זמן לשיעור ,מספר שעות
לפתח
למקצוע בשבוע) ,גודל הכיתה ,הקשר בין בית הספר לבין הסביבה הקרובה ועוד] .לשם כך ,כל בית ספר יכול ַ
תרבות ארגונית פדגוגית משלו ,התומכת בתהליכי חקר ולוקחת בחשבון את המאפיינים המייחדים את בית הספר .אנו
מציעים שתהליך זה יכוון על ידי הקווים המנחים הבאים:
המנהל יוביל ,ידריך וילווה את התהליך ויהיה שותף לו .כמנהיג הפדגוגי של בית הספר ,יהיה המנהל אחראי להובלת
בית הספר לפיתוח חזון פדגוגי משותף בנוגע למקומו של החקר בבית הספר ,ולהפיכתו למציאות .בתהליך זה יגייס
שותפים ,כגון צוות בית הספר ,המפקחים ,הרשות המקומית ,ההורים וקהילת בית הספר.
צוות בית הספר יהיה שותף לכל שלב בתהליך הבית ספרי ,התרבות הבית ספרית תעודד ותטפח את העבודה הקבוצתית
בקרב חברי צוות המורים.
להבנות את התרבות החקרנית הבית ספרית כתהליך בר קיימא ,חיוני לפתח עבודת צוות המבוססת על מחויבות
כדי ַ
ללמידה משותפת ,לשיתוף פעולה ,לתמיכה הדדית ,לפתיחות ולתעוזה .בתהליך זה ַיפתחו המורים את תפיסת התפקיד
המקצועי שלהם כמנחים שהתמחו בהובלת תהליכי חקר ובפיתוח מיומנויות לימודיות בקרב לומדים שונים.
מומלץ שתהליך השינוי הבית ספרי יהיה מתוכנן ,מדורג ,שיטתי ומלּווה בתהליכי הערכה ומשוב .שילוב תהליכי הערכה
במהלך היישום יעזור לצוות להעריך ולשפר את הישגיו ,לעבור תהליכי רפלקציה על אופן הפעילות ולממש את יעדיו.
התהליך יהיה כרוך בשימוש מושכל במשאבים :המנהל והצוות הבית ספרי ינצלו וינתבו בצורה מוׂשּכלת סוגים שונים
של משאבים ,כגון :משאבים פיזיים (חדרי מחשב ,ספרייה וכו'); משאבים של זמן ,כוח אדם ומקום; משאבים תוך-בית-
ספריים ומשאבים מתוך הקהילה והסביבה ,כדי לקדם את בית הספר למימוש יעדיו.

 .4התפתחות מקצועית
לקראת יישום תרבות של למידה חקרנית ,חשוב שבית הספר ישקיע זמן ומאמץ משמעותיים להכנת הצוות הפדגוגי,
כולל בעלי תפקידים מגוונים ,לקראת מטרה זו .ההתפתחות המקצועית צריכה להיות מושתתת על למידה המובילה
לתוצרים יישומיים חינוכיים.
מומלץ לפעול על פי העקרונות הבאים:
כמנהיג פדגוגי על המנהל להוביל את התהליך של פיתוח התרבות החקרנית בבית הספר ,כמנהיג פדגוגי.
המורה הלומד :המורים יתנסו בעצמם בלמידה חקרנית על מנת שיכירו את מאפייניה ,את הצמתים המרכזיים שבה
ואת הקשיים שבתהליך ,ויגבשו תובנות לקראת שילוב הלמידה החקרנית בתחום הדעת וההנחייה של התלמידים
בתהליכים .בנוסף ,הם ירכשו מיומנויות הוראה הקשורות להנחיית תהליך החקר.
פיתוח מקצועי של מנחים ,רכזים ומפקחים :תמיכה/הכשרה מקצועית בתחום הלמידה החקרנית צריכה להינתן
למנהלים ולרכזי המקצוע .גם על גורמים חיצוניים ,כגון המפקחים הכוללים ,להיחשף לתחום החקר ולדרישות
המערכתיות שאותן מכתיבה התכנית ,כדי שיוכלו בעתיד לסייע בתהליכי ההטמעה הבית ספריים.
מעורבות הצוות הפדגוגי :בנוסף למורים המקצועיים ולמחנכים ,הצוות הפדגוגי צריך לכלול רכזים פדגוגיים ,רכזי
מרכזי למידה ,ספרנים ,גורמים חיצוניים לבית הספר ועוד .ככל שמעורבותם של צוותים שונים בלמידה החקרנית
תהיה גבוהה יותר כך ההשקעה בפיתוח המקצועי שלהם תהיה רבה אף היא .בד בבד ,מעורבותם של צוותים אלה תגדל
ככל שיושקע מאמץ רב יותר בפיתוח המקצועי שלהם.
התפתחות מקצועית מתמשכת :הפיתוח המקצועי יהיה ארוך טווח ומתמשך .מומלץ שהפיתוח המקצועי של הצוות
הבית ספרי יתחיל עם צוות מוביל ראשון ,שיבצע עם התלמידים יזמה בהקף מצומצם שתלּווה בהפקת לקחים .בשלב
שני יורחב התהליך לצוותים נוספים .תהליך זה ,של התפתחות מקצועית מדורגת תוך התנסות בהובלת תהליכי למידה
חקרנית ,יכול להימשך ולכלול בסופו של דבר את כלל צוותי המורים בבית הספר .כאמור ,תכנית הערכה ומשוב תלווה
את תהליך ההטמעה המתמשך ותהיה חלק מובנה ממנו.
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היערכות והכנות :במהלך ההיערכות לקראת התהליך ,רכזי המקצוע יהיו מעורבים בבחירת נושאי לימוד מתאימים
לתהליך חקר בתחומי הדעת שלהם ובהכנתם .חשוב לקיים ימי עיון ומפגשים מקצועיים עם המפמ"רים (מפקח מרכז
בתחום דעת) ועם מורים עמיתים.

 .5משוב והערכה של למידה חקרנית
ההערכה בהקשר של הטמעת למידה חקרנית בבתי הספר תתקיים בשני מוקדים :הערכה ברמת בית הספר והערכת
הלומדים.
הערכה ברמה בית ספרית :ההערכה ברמת בית הספר תאסוף ותבדוק מידע לגבי מידת השילוב של למידה חקרנית
והשגת היעדים של פיתוח תרבות חקרנית בבית הספר ,הבנה של התהליכים המעורבים בשילוב החקר בבית הספר,
זיהוי נקודות חוזק וחולשה ועוד .תהליך ההערכה והמדידה הינו תהליך מעגלי בעל רמות שונות ,שיכול להתבסס על
ההצעה למחוון המופיעה במדריך זה.
הערכת לומדים :הערכה ברמת הלומדים תתמקד בקידום הלמידה ובבדיקת רמת הלמידה .לגבי קידום הלמידה ,ינתן
משוב ללומד בתהליך הלמידה שמתרחש תוך ביצוע למידה חקרנית ("הערכה מעצבת") .המידע שנאסף אודות תהליך
זה ,מהווה בסיס להנחיה מותאמת ללומד .בדיקת רמת הלמידה תכלול הערכה ע"י המורה ,הלומד ואולי גם לומדים
אחרים ,בהשוואה למחוון בנוי מראש ("הערכה מסכמת").

מקורות
בסוף כל פרק ישנה רשימת מקורות הרלוונטית לאותו פרק.
בסוף המדריך ישנה רשימת מקורות כללית על פיתוח תרבות חקרנית בבית הספר.
בנוסף ,מצורפת בסופו גם רשימת נספחים לחומרי עזר המיועדת למורה ולתלמיד ,בנושאי תכנון ,ביצוע וכתיבת עבודת
חקר בתחומי דעת שונים.

חזרה לתוכן העניינים
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פרק  :1החזון – מבוא ורציונל
פתח דבר
מטרת מדריך זה היא להציג מודלים וכיוונים לפיתוח תרבויות חקרניות בבתי הספר כאתגר חשוב למערכת החינוך
בארץ .השאלות הבאות מעצבות את המבנה של פרק זה.
 1.1מה פירוש המונח "פיתוח תרבות חקרנית בית ספרית"?
 1.2מהי למידה חקרנית?
לפתח תרבות חקרנית בבית הספר?
 1.3מדוע חשוב ַ
 1.4מהן הסוגיות המרכזיות באימוץ גישה זו?
 1.5מה ההנחות שעומדות בבסיס המדריך?
 1.6מה במדריך?
 1.7מהם המקורות המומלצים?

 1.1מה פירוש המונח "פיתוח תרבות חקרנית בית ספרית"?
תרבות היא מושג המתאר עמדות ,ערכים ,מטרות ופרקטיקות ארגוניות והתנהגותיות של משפחה ,קבוצה ,ארגון או
חברה שלמה .חקר הוא תהליך למידה המּונע מסקרנות טבעית ,מהצורך להבין תופעות ו/או לפתור בעיות .התהליך
החקרני נע על הרצף שבין הלא ידוע לבין גילוי או פיתוח של מידע חדש והבנתו.
תרבות חקרנית היא תרבות למידה ,חשיבה והתנהגות המתרחשת בכל רמות הארגון הבית-ספרי .התרבות חקרנית
מתמקדת בהבניית הידע בכל תחומי הדעת ע"י קהילות לומדים (כמו קהילות תלמידים וקהילות מורים) בתהליכים
חקרניים ,כגון )1( :שאלת שאלות (או זיהוי בעיות) שמעוררים סקרנות ומניעים את התהליך החקרני )2( ,חיפוש
תשובות (או פתרונות) דרך אסטרטגיות ומיומנויות מתאימות )3( ,הוראה-למידה שמפתחת חשיבה והבנה)4( ,
ניסוח תשובות (או פתרונות) באמצעות טיעונים מבוססים )5( ,הצעות לשאלות ובעיות חדשות )6( ,הצגת התהליכים
והתוצרים של הלמידה לקהלי-יעד שונים ומגוונים .תרבות חקרנית בית ספרית גם כוללת נורמות התנהגותיות אחרות
של מורים ותלמידים שתומכות בלמידה חקרנית.
במילים אחרות ,תרבות חקרנית מזמנת שיח לימודי בין המורים לתלמידים ,בין התלמידים לבין עצמם ,ובין מורים
לבין עצמם ,שותפות בתהליך הלמידה ,חיזוק הכיתה כסביבה לימודית ופיתוח בתי ספר הפועלים כקהילות לומדות
המקושרות לסביבתן .פיתוח של תרבות חקרנית בית ספרית מבוסס על התפיסה שחשוב שלתלמידים תהיינה
הזדמנויות רבות להגדיר בעיות ושאלות שמעניינות אותם במסגרת תחומי הדעת הנלמדים בבית הספר ,ללמוד לחפש
להן תשובות ולבנות עבורן פתרונות .חשוב שהתלמידים יבינו כיצד ידע נוצר ,בעודם מעמיקים בהבנתו .לפי תפיסה זו,
ישנה חשיבות שהתלמידים יפתחו מיומנויות למידה רבות ,כמו היכולות להעריך ולהצדיק טענות ,דעות ועמדות ,של
עצמם כמו גם של אחרים.
כמובן ,מה שנכון לגבי תלמידים נכון לגבי מוריהם .אחד הסממנים של תרבות חקרנית הוא שגם התלמידים וגם המורים
הם הלומדים .לא רק התלמידים מעלים שאלות אלא גם הצוותים המלווים אותם .בתרבות החקרנית לא רק התלמידים
לומדים ,אלא כל המשתתפים בעשייה לומדים" .תרבות חקרנית" היא תרבות למידה גם עבור התלמידים וגם עבור
המבוגרים בבית הספר.
אימוץ של תרבות חקרנית ופיתוחה מהווים תהליך הוא תהליך של שינוי שיכול להיות הדרגתי ,אך בסופו הוא אמור
להיטמע במרב רכיביה של המערכת הבית ספרית :ההנהלה ,הצוות החינוכי והתלמידים ,ולזלוג גם אל הקהילות
הסובבות אותה והקשורות עמה בקשר ישיר או עקיף.
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 1.2מהי למידה חקרנית?
במדריך זה ,המונח "למידה חקרנית" מתייחס ללמידה פעילה ומשמעותית המתמקדת בהבניה מעמיקה של ידע תוכני
ושל מיומנויות חקרניות .למידה חקרנית מתמקדת בתחליכי למידה של חקר ,פתרון בעיות ופיתוח תוצרים של תהליכי
למידה משמעותית ע"י התלמידים .בתהליכים אלו ,התלמידים פעילים :הם שואלים שאלות ומחפשים דרכים לענות
עליהן ,מגדירים בעיות ומחפשים דרכים לייצור פתרונות מתאימים ,ומפתחים מיומנויות חשיבה מגוונות ומתאימות,
והכל בתמיכה של תרבות חקרנית בית-ספרית.
קיימות גישות הוראה-למידה שונות ללמידה חקרנית .בסעיפים הבאים נדון בשתי הגישות העיקריות שמובילות
ללמידה חקרנית :למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים (.)PBL

 1.2.1למידת חקר
חקר הוא תהליך אנושי שמתחיל במצב של אי-ודאות מסוימת ומתקדם ליצירת מצב יותר ודאי .בהיסטוריה
האנושית ,התקדמות בכל תחום קשורה לתהליכי חקר .בשנים שבהן התרחשה "המהפכה המדעית" (במאות ה16-
וה ,)17-החל החקר להתפתח לתהליך של אישוש או הפרכה של השערות במהלך חיפוש אחר תשובות לשאלות
ואחר פתרונות לבעיות בתחומי דעת רבים .בכל אחד מתחומי דעת אלו התפתחו שיטות שונות של מחקר ופיתוח,
וכך התפתח הידע האנושי במדעים השונים :מדעי הטבע ,החברה ,הרוח והמתמטיקה .בכל תחומי הדעת החקר
מבוסס על מרכיבים דומים ,כדוגמה :שאלות או בעיות חקר ,איסוף נתונים ועדויות אחרות ,עיבוד ממצאים ,הסקת
מסקנות ומתן הסברים ,בניית טיעונים והכללות ,ולבסוף דיווח והצגה ,אך משמעות המרכיבים יכולה להשתנות בעת
העיסוק בתחומי הדעת השונים.
התהליך ההסטורי הזה ִמיסד את מה שידוע כיום כ"מדע" .ניתן להגדיר את המדע כ"מחקר שיטתי במקצוע מסויים,
מאורגן ומבוסס על עובדות ,תצפיות או ניסויים שסוכמו לחוקים ,לכללים ולאמיתות" (מתוך מילון אבן שושן).
תהליך זה השפיע גם על החינוך .אחד מאנשי החינוך הבולטים שאימץ גישה זו הוא ג'ון דיואי ( John 1952 –1859
 ,)Deweyשבתחילת המאה ה 20-טען שלמידה משמעותית היא למידה מבוססת חקר ,שבה התלמיד שותף פעיל
בחיפוש אחר תשובות לשאלות ואחר פתרונות לבעיות תוך נקיטת אסטרטגיות תקפות והפעלת יכולות חשיבה
גבוהות (  .)Dewey, 1910גישה חינוכית זו התפתחה בתחומי דעת מגוונים בכל העולם .בבית הספר ,למידת חקר
יכולה להתרחש דרך פעילויות חקרניות מגוונות ,כדי להבנות מושגים ועקרונות של אותו תחום דעת .כמו כן,
התלמידים ילמדו כיצד נוצר ידע בתחום דעת מסוים ,מהם התהליכים וכיצד מבצעים אותם .השיא של למידת חקר
הוא בהכנת עבודות חקר ,בהן מתבצע תהליך והכנת תוצר בדומה למקובל בחקר בקהילה המקצועית באותם תחומי
דעת (מדענים וחוקרים בתחומי דעת שונים כמו הסטוריה ,גיאוגרפיה ,ביולוגיה ,פיסיקה ,מדעי החברה ,ספרות וכו').
אחד המונחים המייצגים גישה זו כיום הוא "למידה בדרך החקר" ,שהתפתחה במזכירות הפדגוגית ומהווה דוגמה
מובהקת של למידה עתירת חשיבה והבנה (זוהר ; 2009 ,זוהר.)2006 ,

 1.2.2למידה מבוססת פרויקטים ()PBL
שורשי הגישה של למידה מבוססת פרויקטים נעוצים בתקופת הרנסנס במאה ה 16-בבתי ספר לארכיטקטורה
באיטליה .הגישה ,שהתמקדה לראשונה בהבטים טכנולוגיים ,שילבה מאוחר יותר גם ידע אקדמי ונכללה בתכנית
הלימודים בהנדסה בארה"ב ,במאה ה .18-החל בשנת  1880ועד שנת  ,1915בתקופה שבה פעלו ג'ון דיואוי וקבוצתו,
הופעלה למידה מבוססת פרויקטים בבתי ספר מקצועיים בארה"ב ( .)Knoll,1997בעקבות העבודה של דיואי וקבוצתו,
התפתחה הגישה של "שיטת הפרויקטים" (" ,)"The Project Methodשלימים התפתחה לProject Based(-
 .)Learning PBLהמונח בעברית הוא" :למידה באמצעות פרויקטים" או" :למידה מבוססת פרויקטים" (רוזנפלד ופליק,
 ;2002רם .)2011 ,גישה זו ,מתמקדת במושגים ובעקרונות מרכזיים בתחום דעת מסוים (או בתחומי דעת מסוימים),
משתפת תלמידים בפיתוח תוצר (פרויקט) דרך חקר ופתרון בעיות וביצוע משימות משמעותיות אחרות ,ומאפשרת
לתלמידים לעבוד בצורה עצמאית על מנת להבנות את הלמידה שלהם .בסיומו של התהליך מתקבלים תוצרים פרי
עבודתם של התלמידים ,ואלה מוצגים לציבור .בגישה זו הדגש מושם על ההתעניינות האישית המתעוררת בתלמידים
(פאטון .)2012 ,גישה זו גם שמה דגש על תהליך עבודה שמביא ליצירת תוצר המוצג באירוע מסכם ,בהשתתפות קהל.
לגישה זו שלושה מאפיינים חשובים( :א) טיוטות מרובות – העבודה הסופית מתבססת על גרסאות קודמות שעוברות
תהליך של שיפור מתמיד( ,ב) הצגת התוצר באירוע מסכם בפני קהל – אירוע זה מגביר את המוטיבציה והמחויבות
של התלמידים ומקשר אותם לעמיתיהם ,להוריהם ולאנשי הקהילה( ,ג) משוב ( – )critiqueהתלמידים מציגים את
עבודתם לעמיתיהם (תלמידים אחרים) על מנת לקבל משוב על התהליך ועל התוצר (פאטון.)2012 ,
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התוצרים (פרויקטים) שמכינים התלמידים יכולים להיות מגוונים מאוד – דו"חות ,פוסטרים ,מוצגים ,יצירות אמנותיות,
אתרי אינטרנט ,ספרים ,סרטי וידיאו ועוד – בתנאי שתוצרים אלו מתאימים למאפיינים החשובים של  :PBLרצינות
אקדמית ,אותנטיות ,למידה יישומית ,חקר פעיל ,קשר לעולם המבוגרים ,משוב והערכה .מחנכים וחוקרים רבים טוענים
ש PBL-מתאימה למאפיינים המיוחדים של המאה ה( 21-פאטון ;2013 ,רוזנפלד.) 2017 ,
בגישה זו ,תכנון הפרויקט מבוסס על פיתוח קשר הולם בין התוכן האקדמי שלו ,השאלה המובילה והתוצר(ים)
לפרויקט .פירוט על התהליך הזה נמצא בפרק .2

 1.2.3מה דומה ומה שונה בשתי הגישות?

לשתי גישות אלו ,למידת חקר ולמידה באמצעות פרויקטים ( ,)PBLדימיון ושוני .המטרה בכל אחת מגישות אלו היא
יצירת ידע חדש של התלמיד על ידי למידה פעילה וחשיבה משמעתיות .במילים אחרות ,התלמידים בונים ידע חדש
(עבור עצמם) דרך פיתוח מיומנויות כמו חשיבה מסדר גבוה ,אסטרטגיות /מיומנויות חקר ,אוריינות מידע ותקשורת,
חשיבה ביקורתית ,ויכולת לפתור בעיות (משרד החינוך .)2012 ,בשתי הגישות קיים דגש הן על תהליך העבודה
והחשיבה והן על התוצר .אך יש הבדל לגבי תוצרי הלמידה החקרנית :בדרך כלל למידת חקר מובילה לעבודה כתובה
(כמו דו"ח מדעי ופוסטר מדעי) ,ו PBL-מוביל למגוון תוצרים (תוצרים כתובים ,תוצרים בנויים ,תוצרי אמנות ,תוצרי
מדיה דיגיטלית ועוד) .כמו כן ,למידת חקר בדרך כלל מתמקדת במתן תשובה לשאלה ,ו PBL-עוסק גם במתן פתרון
לבעיה.
המדריך מתייחס ללמידה חקרנית כמכלול של גישות כמו למידת חקר ו ,PBL-ויורד לפרטים עד לרמת התלמידים,
המורים והמערכת הבית ספרית.

התלמידים:
למידה חקרנית בבית הספר יוצרת הזדמנות לתלמיד להיות מעורב באורח פעיל בחיפוש אחר מענה לשאלות ולבעיות
בעלות משמעות עבורו (שאלות הקשורות למציאות הסובבת אותו או לנושאים הקשורים לתכנית הלימודים) ,תוך
הפעלת חשיבה ברמה גבוהה .במהלך הלמידה החקרנית מתמודדים התלמידים עם פתרון בעיות בתהליך הכרוך
בניסוח שאלות ,באיתור ,באיסוף מידע ובבחינתו ,בבחירה של דרכי חקר ,בעיבוד מידע ובארגונו ובהצגת הידע החדש
שהתקבל .בלמידה חקרנית מפעילים התלמידים תהליכים מטה-קוגניטיביים ,ובהם תהליכי רפלקציה ,התורמים
להבנה מעמיקה יותר של המידע ושל תהליך הבניית הידע (זוהר ;2006 ,משרד החינוך.)2012 ,
המורים:
על מנת שהתלמידים יתנסו בתהליכי חקר משמעותיים ,על המורים לפתח דרכי הוראה-למידה-הערכה ההולמות את
הלמידה החקרנית בבית הספר ,לתת מענה לאוכלוסיות שונות של תלמידים ולהשתמש באסטרטגיות מתאימות של
ארגון הלמידה בכיתה.
המערכת הבית-ספרית:
על מנת לפתח סביבה לימודית מזמנת המאפשרת למורים להנחיל תהליכי למידה חקרנית משמעותיים ,על מנהל בית
הספר ועל הצוות החינוכי להוביל תהליכים מתאימים ,הן בהיבט התוכני והפדגוגי והן בהיבט הארגוני-מערכתי.

 1.3מדוע חשוב לפתח תרבות חקרנית בבית הספר?
ניתן למנות שתי סיבות מרכזיות לפיתוח תרבות חקרנית בבית הספר .הסיבה הראשונה קשורה למהות הלמידה.
והסיבה השנייה קשורה למהפיכת הידע .
לגבי מהות הלמידה ,להלן מספר יתרונות הקשורים להטמעת למידה חקרנית בבית הספר בהיבט זה:
משלבת הבניית ידע עמוק ומשמעותי תוך כדי פיתוח מיומנויות חשיבה ע"י התלמידים.
מאתגרת תלמידים ללמידה פעילה ,המאופיינת בתהליכי קוגניציה (כגון הבנה ,אחסון ,שליפה וזיכרון ארוך טווח)
שמובילים ללמידה מעמיקה .
יכולה לתרום להעלאת מוטיבציה ,לביטוי אישי ,למקוריות ,ליצירת הידע ולהתאמה לשונות בסגנונות הלמידה,
ביכולות ובכישורים .זאת מכוון שלמידה חקרנית מבוססת ,בין היתר ,על פיתוח העניין האישי של התלמידים.
מאפשרת למורים ליהנות מהנחיית תלמידים המגלים עניין בלימוד ומעוניינים להרחיב את הדעת.
●
●

●

●
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נותנת הזדמנויות לביטוי של אינטליגנציות מגוונות וסגנונות למידה שונים ,המאפשרים חוויות הצלחה למגוון רחב
של תלמידים.
מאפשרת למורים ולתלמידים כאחד ליהנות משיפור ניכר בשיח שביניהם ,ומכאן – באיכות היחסים שביניהם.
מאפשרת לבתי הספר ליהנות מאקלים לימודי ,עירני ודינמי.
מאפשרת לבתי הספר להעמיק את היחסים בין בית הספר והקהילה.

הסיבה השנייה לחשיבות פיתוח תרבויות חקרניות בבית הספר קשורה למהפיכה שמתחוללת כעת בחברה האנושית
כולה – מהפיכת הידע .בזכות הטכנולוגיות הדיגיטליות ,שהפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו ,הידע כיום הוא הרבה יותר
זמין ונגיש מאי פעם ,השינויים החברתיים סביבנו הרבה יותר מהירים ,העולם הרבה יותר גלובלי והדרישות מהאדם
העובד שונות מאלו שהיו בעבר .בשנת  ,2002נוסדה בארה"ב קואליציה של מנהיגים בחינוך ,ממשל ותעשיה במטרה
לדון במיומנויות הדרושות לכל תלמיד במאה ה .21-מיומנויות אלו כוללות שלשה מרכיבים )1( :מיומנויות למידה
(חשיבה ביקורתית ,יצירתיות ,תקשורת ושיתוף פעולה) )2( ,אורינות מידענית ,טכנולוגית ותקשורתית )3( ,כישורי
יּותּיּות ,מנהיגות,
חיים ועבודה (גמישות ,יזמה והכוונה עצמית ,מיומנויות חברתיות ובין-תרבותיות ,יצרנות ַוא ְח ָר ִ
מחויבות ואחריות) .למרות שמתווה זה עוצב עבור מערכת החינוך בארה"ב ,גם מדינות אחרות בעולם אימצו אותו או
גרסה דומה לו ,וכך גם מערכת החינוך בארץ (משרד החינוך.)2013 ,
נמצא שתלמידים עשויים להיתרם מהקשר בין תרבות חקרנית לבין המיומנויות של המאה ה ,21-כפי שמתואר כאן.
פיתוח תרבות חקרנית בבתי הספר משתלב במגמה המסתמנת בשנים האחרונות במערכת החינוך בארץ ובמערכות
חינוך רבות בעולם – מגמה המדגישה את פיתוח החשיבה וההבנה בקרב התלמידים ומתמקדת בלמידה חקרנית.

 1.4מהן הסוגיות המרכזיות באימוץ גישה זו?
בצד היתרונות של אימוץ תרבות החקר אין להתעלם משאלות העולות מיישום דרך זו.
נתייחס למספר סוגיות מרכזיות:

 1.4.1האם אימוץ תרבות חקרנית בבית הספר פירושה אי עמידה בדרישות הספק החומר?

בדרך כלל ,למידה חקרנית מתבססת על תכני לימוד מצומצמים יותר מאשר למידה מסורתית .למרות זאת ,המחקר
החינוכי מראה כי תלמידים הלומדים בדרך החקרנית מגיעים לפחות לאותה רמת הישגים במבחנים סטנדרטיים (ואפילו
הישגים גבוהים יותר) מההישגים באותם המבחנים של בני גילם שלמדו בפדגוגיות המסורתיות .יתרה מזו :תלמידים
אלו מפתחים מיומנויות מגוונות של למידה ,וביניהן מיומנויות של חשיבה ,פתרון בעיות ,ויסות עצמי ועבודת צוות,
במידה רבה יותר מאשר בני גילם שלמדו בשיטות לא חקרניות Boaler, 1997; Geier et al., 2008; Shneider( ,
.)et al., 2001
נראה שהסיבה לתוצאות אלו נובעת מהפדגוגיה של למידה חקרנית ,שהיא מבוססת על "למידה עתירת חשיבה
והבנה" .לפי הספרות המחקרית ,למידה מסוג זה גם מקנה לתלמידים יותר ידע איכותי ומעמיק וגם מפתחת להם יותר
כלים לרכוש ידע חדש ,בהשוואה תלמידים שלומדים בדרך מסורתית (זוהר ,2013 ,עמ' .)163-166
דיון על המאפיינים של פדגוגיה חקרנית יוצג בפרק .2

 1.4.2האם פיתוח תרבות חקרנית משנה את תרבות הארגון הבית ספרי?

ההטמעה של תרבות חקרנית בבית הספר דורשת שינוי בתרבות הארגון הבית ספרי .שינוי זה הוא שינוי הדרגתי וארוך
טווח .בתי ספר שונים זה מזה בהרכב הלומדים ,בהרכב המורים שבהם ,ביחסי הכוח הקיימים במוסד ובדרכי הניהול
והבקרה הנקוטים בהם .כל אלה צריכים להילקח בחשבון כאשר חושבים על מקומו של החקר בתכנית הלימודים ,על
היקפו ועל עיצוב הסביבה שלו.
ברוב בתי הספר מתקיימות פעילויות חקר ב"איים" נפרדים בתכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים .הטמעה מלאה
של תרבות חקרנית בבית הספר תביא לכך שהחקר יכול להיות מתוכנן כפעילות כוללת בית ספרית המשולבת בכל
מקצועות הלימוד ובכל הרמות של כיתות הלימוד.
השינויים הנדרשים בתרבות הארגונית הבית ספרית נידונים בפרק .3
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 1.4.3האם פיתוח תרבות חקרנית משנה את תפקידו של המורה?

המפתח תרבות חקרנית?
נשאלת השאלה :מה אמור להיות תפקידו של המורה בבית הספר ַ
פיתוח תרבות חקרנית משנה את תפקידי המורה :יחד עם הוראה פרונטלית במינון מתאים ,המורה "בונה פיגומים"
ומכוון את מהלכי החקירה של תלמידיו .הוא יכול לתווך בצורות מגוונות שייאפשרו ללומד לפתח בהדרגה את כישורי
החקר שלו ולהתקדם עד להיותו חוקר עצמאי.
לאופן שבו מוגדר תפקיד המורה העוסק בהטמעת תרבות חקרנית בבית הספר יש השלכה גם לגבי האופן שבו יש
להכשיר את המורים לתפקידם ,ולכן הוא גם מעניינם של המסגרות להכשרת מורים.
נושא זה קשור לשאלות של ההתפתחות המקצועית של המורה ,ואלה יידונו בפרק .4

 1.4.4כיצד נותנים משוב ומעריכים בלמידה חקרנית?

משוב והערכה הם מרכיבים בלתי נפרדים בכל סוגי הלמידה .בכולם חשוב שהמטרות ,התוצאות הצפויות של תהליך
הלמידה ומאפייני ההצלחה יהיו ברורים למורים ולתלמידים גם יחד .אך בשונה מהערכה מסורתית ,הערכת למידה
חקרנית כוללת גם הערכת התהליך (הערכה מעצבת) וגם הערכת התוצר (הערכה מסכמת) וזו כוללת אסטרטגיות
מגוונות ,כמו מחוונים והערכה עצמית ,ואף משתפת את התלמידים בבניית המחוונים .כמו כן ,הערכת למידה חקרנית
מתייחסת גם להערכה בית ספרית וגם להערכת התלמידים.
דיון על סוגיות אלו יוצג בפרק .5

 1.5מה ההנחות שעומדות בבסיס המדריך?
מדריך זה שונה ממסמכים קודמים בכך שאין הוא מתמקד בלמידה  /הוראה בגישת החקר במקצוע זה או אחר ,אלא
הוא עוסק בהטמעה ,בפיתוח ובקידום הדרגתי של תרבות חקרנית במערך הבית ספרי כולו .אחת מהנחות היסוד של
המדריך היא כי כדי לקדם את התרבות החקרנית בבית הספר על המנהל להיות ראש החץ של צוות המורים בהובלת
התהליך הבית ספרי ,כאשר בכל בית ספר יחליטו המנהל וסגל המורים על אופן הפיתוח של תרבות מעודדת חקר
המתאימה לו.
הטמעת תרבות חקרנית בבית הספר מערבת בעלי עניין שונים במערכת החינוך :מנהלי בתי הספר והמורים ,המפקחים
הכוללים במחוזות ,המפמ"רים במקצועות השונים ,כמו גם צוות תומך של מידענים ותומכי מחשוב וכן אנשי הקהילה.
לכל אלה מיועד המדריך ,אשר מתווה כיוונים ומציע דרכים להטמעת תרבויות החקר במערך הבית ספרי כולו .אין
הכוונה של כותבי המדריך להצביע רק על היתרונות של דרך הוראה-למידה זו ,אלא גם להעלות דילמות ושאלות
פתוחות שעמן צפויים להתמודד מובילי השינוי בבית הספר .המטרה אפוא של המדריך היא לתת בידי אלו המעוניינים
בכך הצעות וכלים לפיתוח תרבויות חקרניות בבית הספר.
להלן ההנחות שעומדות בבסיס המדריך:
 1.5.1פיתוח התרבות הפדגוגית-ארגונית של בית הספר הוא תנאי הכרחי לפיתוח תרבות חקרנית .המפתח להצלחת
תרבות חקרנית בית ספרית טמון בהתייחסות מערכתית וביצירת תהליך נכון שלוקח בחשבון הן את דרך הלמידה
הייחודית ,הן את מאפייני המורה והן את המערך הבית ספרי.
 1.5.2ההתפתחות המקצועית היא תנאי הכרחי לפיתוח תרבות חקרנית בבית הספר .השותפים לפיתוח תרבות חקרנית
הם כל "בעלי העניין" :תלמידים ,מורים ,ספרנים ,לבורנטים ,אנשי תחזוקה ,מנהלים ,מפקחים ,הורים ,מחלקות החינוך
ברשויות ,יחידות משרד החינוך וכד' .מעורבותם של כל אלה בתהליך של פיתוח התרבות הפדגוגית-ארגונית היא
חיונית ומשמעותית .חשוב לתת לבעלי העניין האלה הזדמנויות להתפתחות מקצועית מתאימה.
 1.5.3הערכה ומשוב לאורך זמן .חשוב שיתקיים שיפור מתמיד ומתמשך בעת פיתוח תרבות חקרנית בבית הספר.
שינויים אורכים זמן .אנו סבורים כי נדרשת תקופה של לפחות  3-5שנים להטמעת שינוי מערכתי משמעותי .כדי
שיחול שיפור מתמשך יש לשלב הערכה ומשוב לאורך תהליך השינוי כולו.
 1.5.4חשוב לתת ביטוי לשונות .שונות קיימת בין תלמידים ,מורים ,בתי ספר וקהילות .חשוב שקוראי מדריך זה ימצאו
דרכים מתאימות לתת ביטוי לייחודיותם ואף להשתמש בה כמשאב מעצים בפיתוח תרבות חקרנית בבתי הספר שלהם.
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 1.5.5ישנן שלוש הסתייגויות:
חשוב לציין שאין בכוונתנו להביא לכך שכל הלמידה במערכת החינוך תתנהל בדרך חקרנית .מהטעמים שהוזכרו
לעיל יש ,לדעתנו ,חשיבות רבה לשים את הלמידה החקרנית במקום מרכזי יותר בבתי הספר  -בהיקפים שונים,
במקצועות השונים ובשכבות הגיל השונות.
חשוב לציין שהמדריך משלב היבטים אקדמיים לצד היבטים ישומיים ,אך אין הוא כתוב במתכונת של "ספר בישול".
המדריך מתייחס לעקרונות הפעולה הנתמכים על ידי תיאוריה ומחקר חינוכי מחד גיסא ,ומיומנויות מפורטות
מאידך גיסא.
בהמשך לנאמר ,מספר נושאים לא טופלו במדריך .לדוגמה ,לא עסקנו בנושא של זיהוי משאבים ואיתורם לפיתוח
סבביבות לימוד חקרניות .משאבים אלו – כולל משאבים פיזיים (כמו עיצוב מרחבים ומעבדות) ,אנושיים (כמו
גיוס מומחים ואנשי הקהילה) ,ודיגיטליים (כמו השימוש המושכל של טכנולוגיות חינוכיות) – יכולים לתרום רבות
לפיתוח תרבות חקרנית בביה"ס.

●

●

●

 1.6מה במדריך?
הפרק הנוכחי ,פרק  ,1מציג את המבוא למדריך ואת הרציונל שלו ,וכולל את ההגדרות של מונחים בסיסיים
המוזכרים בו.
פרק  2מציג מושגים חיוניים של הפדגוגיה של למידה חקרנית .פרק זה גם סוקר את תכניות החקר במסגרת תכניות
הלימודים בתחומי הדעת השונים.
פרק  3מציג מתווה לתרבות הפדגוגית-ארגונית בבית הספר לצורך פיתוח והטמעה של תרבויות חקרניות.
פרק  4מציע מתווה להתפתחות מקצועית במישור הבית ספרי – כולל מנהלים ,צוותי המורים והמפקחים – במטרה
לסייע להם בהובלה של תהליכי שינוי בבית ספרם.
פרק  5מציג מתווה למשוב ולהערכה ,הן במישור של הערכה בית ספרית והן במישור של הערכת התלמידים המעורבים
בלמידה חקרנית.
מקורות מתאימים מופיעים בתוך כל פרק ובסוף המסמך.
בסוף המדריך ישנה רשימת מקורות כלליים הקשורים לפיתוח תרבות החקר הבית ספרית.
כמו כן ,הנספחים כוללים כלים ייחודיים לקידום תרבויות חקרניות בבית הספר.

13

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
הספר-בבית

 החזון – מבוא ורציונל:1 פרק
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פרק  :2הפדגוגיה של למידה חקרנית
כפי שהודגש בפרק הקודם ,למידה חקרנית כוללת גישות כמו למידת חקר ו ,PBL-גישות שמתמקדות בתהליכי חקר,
פתרון בעיות ופיתוח תוצרים של תהליכי למידה משמעותית .בתהליכים אלו ,התלמידים פעילים :הם שואלים שאלות
ומחפשים דרכים לענות עליהן ,מגדירים בעיות ,מחפשים דרכים לייצור פתרונות מתאימים ,ומפתחים מיומנויות
מגוונות ומתאימות ,כולל מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
למידה חקרנית קשורה למצב התחלתי של אי-ודאות המתקדם לעבר יצירת מצב ודאי יותר .כתוצאה מכך ,הסביבה
הלימודית של למידה חקרנית תהיה פחות ודאית ויותר מורכבת מהסביבה הלימודית של למידה שעיקרה מסירת ידע
ושאיננה חקרנית .אם כן ,כיצד יצליחו המורים לעצב סביבות למידה כאלו עבור תלמידיהם? התשובה נעוצה ברכישת
ידע וניסיון של המורים בפדגוגיה של למידה חקרנית ,שתתמוך בלמידה החקרנית של תלמידיהם.
למידה חקרנית יכולה להיות בהיקפים שונים ולבוא לידי ביטוי בכמה אופנים:
( )1במהלך לימוד נושא מסוים או נושא בין-תחומי :תלמידים יכולים ללמוד מושגים בשילוב אסטרטגיות חשיבה
(מיומנויות) מתאימות באמצעות משימות חקר קצרות ,במהלך שיעורים בודדים .נושא החקר יכול להיות מתוך
נושא הלימוד או מתוך נושא בין-תחומי ,מכיוון שלא אחת תלמידים מגלים סקרנות ביחס לתופעה או לבעיה
מסוימות ולאו דווקא ביחס לתחום דעת מסוים.
( )2בתהליכי חקר :התלמידים יכולים לחקור שאלות ו/או בעיות שמעניינות אותם ,בתחומי דעת מגוונים .הלמידה
יכולה להוביל לעבודת חקר מלאה ,הכוללת דו”ח עבודה כתובה ו/או פוסטר והצגה בעל פה ,או למשימות חקר
חלקיות ובהקפים שונים.
( )3בתהליכי למידה מבוססת פרויקטים ( :)PBLתלמידים יכולים להתמקד בשאלה מובילה ובפיתוח תוצרים יצירתיים
שנותנים לה מענה .בתהליך הזה ,התלמידים לומדים מושגים המשולבים בנושאי הלימוד בעזרת אסטרטגיות
חשיבה מתאימות .התוצרים יכולים להיות להיות מגוונים ומלווים בהצגה בכתב ו/או בעל-פה.
פרק זה מתמקד בתהליך של עיצוב סביבות למידה חקרניות ,כלומר :סביבות של למידה פעילה ומשמעותית המתמקדת
בהבניה מעמיקה של ידע תוכני ומיומניות חקרניות .הפרק יחולק לחלקים הבאים:
 2.1למידת חקר
 2.2למידה מבוססת פרויקטים – PBL

 2.3שילוב מיומנויות עם ידע תכני
 2.4תובנות על הפדגוגיה של למידה חקרנית
 2.5מקורות
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פרק  :2הפדגוגיה של למידה חקרנית

 2.1למידת חקר
יסוד הסקרנות ודרך הגילוי כמתודה משותפים למחקר אקדמי ולחקר בבית הספר .התלמיד צריך לחוות את
האותנטיות של פיתוח הידע והבנייתו ואת ההרפתקה היצירתית והאינטלקטואלית הכרוכה בתהליך החקר .בעניין זה,
רבים מהחוקרים טוענים שלחקר במובן זה אין גבולות של גיל ,וכי ניתן לזרוע את זרעי התרבות החקרנית החל בשלבי
הלימוד הראשונים במערכת החינוך ,אפילו בגן הילדים.
נהוג לאפיין את תהליך החקר כמסע משאלה לתשובה ,כפי שמוצג בתרשים.

איור  2.1תהליך החקר
תופעה  שאלה מובילה
רקע עיוני ומושגים בסיסיים
שאלת חקר ותכנון החקר (כולל שיטות)
ביצוע החקר
הצגת תוצאות (נתונים) וניתוחן
דיון בתוצאות והסקת מסקנות (בניית טיעון מבוסס)
מתן הסבר לתופעה והמלצות לעתיד
החקר מייצג מרכיבים משותפים למקצועות הלימוד ולתחומי הדעת (הדיסציפלינות) השונים ,בצד אפיונים ייחודיים
לתהליך החקר בכל אחד מתחומי הדעת .על מנת ליישם את החקר בצורה מיטבית במקצועות הלימוד השונים בבתי
הספר חשוב להכיר הן את המאפיינים הכלליים והן את מאפייני החקר הייחודיים לכל תחום.
השוני המהותי בין תהליכי החקר בתחומי הדעת השונים נעוץ במרכיבים הייחודיים ,בשיטות המחקר ובסוגי הראיות
המובאות בתחומי דעת השונים אלה מאלה .לכל תחום דעת דרכי חקר ייחודיות משלו ,דרכי הוכחה ,דרכי דיווח וסגנון
כתיבה.
העלאת שאלת חקר הינה משותפת לכל תחומי הדעת ,אך כל תחום ידע מגדיר מהי שאלת חקר מתאימה בתחומו,
ומחפש את המענה באמצעות דרכי החקר המקובלות באותו תחום דעת וסוג הראיות שנאספות כדי להשיב עליה.
נדגים זאת בתחומי דעת שונים:
באשכול מדעי החיים והטבע מקובל לחפש את המענה לשאלה או לשאלות החקר בעזרת ניסוח השערות חקר ,שהן
תשובות המשוערות (טענות) לשאלות החקר .הטענות נבדקות בעזרת תצפיות וניסויים ,במדידות ובמתודולוגיות
נוספות לצורך יצירת נתונים ,ארגונם ,עיבודם ופרשנותם .כדי לבדוק את ההשערות ,החוקר מתכנן גם ניסויים בתוך
מערכת מבוקרת.
באשכול מדעי החברה קיימות מטרות מגוונות למחקר .המשותף לכולן הוא הרצון להבין את התנהגות האדם ואת
הדרך שבה הוא פועל ומשפיע בכל הרבדים החברתיים הגלויים והסמויים; דרכי החקירה במדעי החברה דומות בחלקן
למדעי הטבע ,ומתבססות על ניסוי ותצפית כדרך לייצור בסיס נתונים ,ניתוחם בדרכים סטטיסטיות ופרשנותם .בחלקן,
דרכי החקירה של מדעי החברה (כדוגמה ,במחקר איכותני) דומות למדעים הפרשניים; הן עוסקות בניתוח טקסטים
ומודלים שייצר האדם בפעילותו החברתית ובהגותו העיונית (טקסטים כתובים וחזותיים).
באשכול מדעי הרוח (כגון ספרות ,היסטוריה ,תנ”ך ,ופילוסופיה) המטרה הכוללת היא לחקור ולפרש את החוויה
האנושית .באשכול זה יש ערך לריבוי פרשנויות מבוססות .יש חתירה לשלמות אבל לא לאמת מוחלטת ואוניברסאלית.
המיומנויות המרכזיות הן :ניתוח טקסטים ,פרשנות ,וביסוס.
ניתן לומר שמקצועות הלימוד מתאפיינים בדרכי חקר שונות ,מכיוון שהטיעונים במקצועות אלו מתבססים על אופי
ראיות התואם את השאלות שנשאלות באותו מקצוע .למשל ,מדעי החיים והטבע הם בעיקרם מדעים ניסויים ולכן
מסתמכים בהם בעיקר על עדויות נצפות וניסויים .במדעי החברה נעשה גם כן שימוש בניסויים ובעדויות נצפות,
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ויחד עם זאת נעשה בהם שימוש רב בפרשנות .מושגים כמו ‘תת-מודע’‘ ,זהות’ או ‘סכמה קוגניטיבית’ הם דוגמאות
לכך .הפילוסופיה שואלת שאלות על מהות החיים ומשמעותם ,וחוקרת בעיקר באמצעות היקשים לוגיים .מדעי הרוח
מובילים את החקר הפרשני שמבוסס על ניתוח טקסטים ,כאשר הנימוקים שעליהם מסתמכות הטענות הם פעמים
רבות ביאורים והסברים.
בשונה מהמחקר האקדמי ,הנועד לחידוש ,לגילוי ולקידום הידע האנושי ,מטרתו העיקרית של החקר כתרבות בית
ספרית הוא הלימוד המשמעותי ,המעמיק ,המורכב והמסקרן ,הנעשה באמצעות ההתנסות בתהליכים שונים של
למידת חקר .החוקר באקדמיה מכיר את תחום הדעת שבו הוא עוסק ,את העקרונות ואת כלי החקר הייחודיים לו.
לעומתו ,התלמיד בבית הספר אינו מכיר אותם ,כך שלמעשה אופייה של למידת חקר בבית הספר הוא סימולציה
והתנסות בתהליכי חקר ,כשהמטרה העיקרית היא הרחבת הידע ,העמקתו והבנייתו אצל הלומד ,תוך כדי העצמת
הסקרנות האישית ותחושת הגילוי ,כל אלה לצד רכישת מיומנויות חקר .גם אם אין התלמידים יכולים לדעת את כל
האמת ,אין פירושו של דבר שהם חסרי יכולת לדעת אמיתות חלקיות .תלמיד החוקר את תהליך הדגירה של ציפור
על ביציה מגלה עולם מופלא .עולם זה ידוע למומחים רבים וגם למתעניינים אחרים ,אך התלמיד עצמו עובר תהליך
של גילוי עובדות ומציאּות .התהליך של הלמידה החקרנית שאותו עובר התלמיד חשוב לכשעצמו ,וניתן להסתפק גם
בתוצרים חלקיים.
בביה”ס ,למידת חקר יכולה להתמקד בתהליך שלם של חקר שמוביל לעבודה כתובה ,או במשימות חקר חלקיות,
בהקפים שונים .חשוב להימנע מביצוע למידת חקר בצורה “טכנית” ו”שטחית” ,כאשר התלמידים מתמקדים בעיקר
בתוצר ובסממנים חיצונים שלו ,ומשתמשים בתהליכי העתקה ,כמו “גזור והדבק” .כדי להבטיח למידת חקר מעמיקה
ומשמעותית ,חשוב למורים ללמד את אסטרטגיות החשיבה (מיומנויות) הקשורות לחקר  -כמו שאילת שאלות חקר,
תכנון החקר ,מיזוג המידע ,ניתוח הנתונים ,ובניית טיעון מבוסס  -באופן מפורש( .משרד החינוך ,2015 ,עמ’ .)29-34
טבלה  2.1מפרטת מיומנויות הקשורות לחקר (מתוך “מסמך אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה” של משרד החינוך,
 .)2009דיון מקיף על למידת חקר ודוגמאות של מחקרים בנושא (מתחומי המתמטיקה ומדעי הטבע) נמצאים בספר
של זוהר ( .)2006חומרי עזר למורה ולתלמיד בנושא תכנון ,ביצוע וכתיבת עבודת חקר במקצועות השונים ,נמצאים
בנספח מספר  1בעמוד .60

טבלה  :2.1אסטרטגיות חשיבה (מיומנויות) הקשורות לחקר
מתוך אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה (משרד החיונוך)2009 ,
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שם המיומנות

תיאור המיומנות

 .1שאילת שאלות

ניסוח שאלות העוסקות בתופעות ,בסוגיות או בדילמות בהן נדרש המשך בירור או חקר .

 .2השערה

ניסוח היגד המהווה תשובה אפשרית לשאלה/בעיה או מתן הסבר אפשרי לתופעה.

 .3בידוד משתנים

בדיקה של מידת ההשפעה של גורם מסוים על תופעה/תהליך/התרחשות באמצעות ניסוי
או מחקר ,כאשר משנים רק את הגורם הנבדק בעוד ששאר הגורמים המעורבים נשארים
קבועים .זוהי פעולה מקדימה לביצוע ניסוי שמטרתו לקבוע לאיזה גורם יש קשר סיבתי עם
התוצאה.

 .4ייצוג המידע ו/או
הידע בדרכים מגוונות

ייצוג הידע שנבנה על-ידי התלמידים בדרכים מגוונות .המידע שהלומדים אוספים ומארגנים
או הידע שהם מעבדים ומבנים  ,יכול להשתקף בדרכי ייצוג שונות כמו טקסט ,טבלה ,גרף,
תמונה ,צליל ,ייצוג מולטימדיאלי וכד .

 .5מיזוג (אינטגרציה)

חיבור בין רעיונות מרכזיים ופרטי מידע חשובים ממקור מידע אחד או ממקורות רבים כדי
ליצור ידע חדש.

 .6הסקה

גיבוש טענה המבוססת על קשרים בין פרטי מידע .

 .7טיעון

הטיעון כולל טענה או טענות ,ראיות ונימוקים התומכים בה או בהן .הטיעון אמור לשכנע
בצדקתה של טענה מסוימת או לסתור אותה .ההצדקה לטענה או לסתירתה מבוססת על
הנימוק שנבנה באמצעות נתונים מבוססים.
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 2.2למידה מבוססת פרויקטים ()PBL

למידה מבוססת פרויקטים ( PBL - (Project-Based Learningניתנה ליישום באמצעות מודלים חינוכיים שונים.
למודלים אלה כמה מאפיינים משותפים .חוקרים במכון באק לחינוך בארצות הברית ,המתמחים בהתפתחות מקצועית
של מורים ב PBL-ונחשבים למתקדמים בתחום ,הגדירו למידה מבוססת פרויקטים כך:

"למידה מבוססת פרויקטים ( )PBLהיא גישת הוראה-למידה המתמקדת במושגים ובעקרונות מרכזיים
של תחום דעת מסוים ,משתפת תלמידים בפתרון בעיות ובביצוע משימות משמעותיות אחרות ,מאפשרת
לתלמידים לעבוד בצורה עצמאית כדי להבנות את הלמידה שלהם .הלמידה מסתיימת כשהתלמידים
מציגים את תוצריהם בפני קהל אותנטי".
()Thomas, Megendoller, & Michalson, 1999
ל PBL-כמה מאפיינים כמו אותנטיות ,רצינות אקדמית ,למידה יישומית ,חקר פעיל ,קשר לעולם המבוגרים ,ומשוב
והערכה (ראה נספח  3להרחבת מאפיינים אלו).
כמו בלמידת חקר ,הגישה של  PBLיכולה להתחיל עם שאלות שיובילו לתשובות .עם זאת PBL ,מתחיל לעתים קרובות
בבעיות שמובילות לתהליך מציאת פתרונות .בשני התהליכים ,תלמידים עוסקים במחקר פעיל .הגישה השנייה מבוססת
על גישה שמכונה “פיתוח טכנולוגי” ,תהליך התיכון ( )designאו “פתרון בעיות” (ראה איור  .)2.2תהליך התיכון ידוע
בתחום הטכנולוגיה ,אך הוא גם יכול להשתלב בתחומים רבים אחרים.
בעיה
זיהוי בעיה וצורך
ניסוח דרישות ואילוצים

חקירה
בדיקת פתרונות קיימים
בדיקת חומרים למוצר

בנייה
רעיונות
בחירת פתרון
תכנון
בניית דגם

הערכה
הערכת החקירה
הערכת הבעיה
הערכת הרעיונות
הערכת הדגם

איור  .2.2השלבים של תהליך התיכון (פתרון בעיות) (מיודוסר.)2000 ,
כפי שרואים באיור ,תהליך התיכון (נודע גם כ”פתרון בעיות”) הוא תהליך שתחילתו בזיהוי ובהגדרת בעיה וצורך וסופו
בפיתוח מוצר אשר עונה על הצורך במסגרת הדרישות והאילוצים שהוגדרו .התהליך מתחיל בבעיה מורכבת שיש לה
יותר מפתרון אחד ,ויש יותר מדרך אחת לפתור אותה .לפי האיור ,שלב החקירה כולל בדיקת פתרונות קיימים ובדיקת
חומרים למוצר ,ושלב הבנייה מתחיל בהעלאת רעיונות ,כאשר פותרי הבעיה מעלים כמה רעיונות לפתרונּה ,ומתוכם
הם יבחרו את הפתרון המתאים ביותר לבעיה או לצורך (“בחירת פתרון”) ,במסגרת הדרישות והאילוצים .במילים
אחרות ,פיתוח ותכנון מובילים לבניית הדגם .בניית דגם (נודע גם כ”אב-טיפוס”) כוללת שתי מטרות :הצגת הרעיון,
ובדיקת היתכנות (בדיקת הפעולה והתפקוד של המוצר) .השלב של הערכה מתבצע כמה פעמים במהלך התהליך.
הפותרים מעריכים את הדרישות ואת האילוצים שהועלו ,מעריכים אם הידע הדרוש לפתרון הבעיה קיים ,מעריכים
האם הרעיונות עונים על הדרישות והאילוצים ,בוחרים את הפתרון המתאים ביותר ,מעריכים את החומרים המתאימים
ביותר ,מעריכים את הפתרון ואת הדגם או המוצר ומעריכים את תהליך פתרון הבעיות .אם המוצר לא עומד בדרישות
ובאילוצים ,פותרי הבעיה חוזרים לשלבים הקודמים ומבצעים מעגלים של שיפור ,עד שהמוצר כן עומד בדרישות
ובאילוצים (מיודוסר.)2000 ,
התיאור הנ”ל אומנם ידוע בעיקר בפיתוח מוצר טכנולוגי ,אך הוא תקף ,בשינויים קטנים ,בפיתוח כל תוצר שנותן מענה
לבעיה .תוצרים אפשריים לתהליך ה ,PBL-וללמידה חקרנית ככלל ,נמצאים בטבלה .2.2
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טבלה  :2.2תוצרים אפשריים בPBL-
תוצרי כתיבה דו”ח מדעי ,מכתב ,עלון פרסום ,יומן רשת ,מאמר מערכת ,נייר עמדה ,עלון הדרכה ,סיפור קצר,
עיתון וכדומה

תוצרי דיבור

הרצאה ,הצגה ,נאום ,דבר תורה ,דיבייט (דיון תחרותי) ,מהדורת חדשות בשידור חי ,פאנל דיון,
שיעור ,קריאת שירה ,קידום מכירות וכדומה
דגם או מודל ,מוצר לצרכן ,המצאה ,מכשיר ,מוצג ,תערוכה במוזאון ,משחקים ,גן בוטני וכדומה

תוצרי בנייה
תוצרי אמנות רישום ,ציור ,פיסול ,עיצוב גרפי ,קולאז’ ,מופע מוזיקלי ,מחול וכדומה
תוצרי מדיה הקלטת אודיו ,מצגת ,כתבה מצולמת ,הפקת וידאו ,הנפשה ,אתר במרשתת ,תוכנת מחשב,
יישומון ,ספר דיגיטלי ,מסלול תיירותי דיגיטלי (עם  QRקוד) וכדומה
דיגיטלית

תהליך תכנון פרויקט מבוסס על פיתוח קשר הולם בין התוכן האקדמי שלו ,השאלה המובילה והתוצר(ים) .דוגמאות
של קשר זה מובאות בטבלה 2.3

טבלה  :2.3דוגמאות של הקשר בין תוכן אקדמי ,שאלה מובילה ,ותוצר(ים) בPBL-

(מתוך רוזנפלד)2016 ,

שם הפרויקט תוכן אקדמי
בית קפה חוסן

שאלה מובילה

תוצר(ים)

שיפור מיומנויות הבעה בכתב ובעל מהן התכונות של חוסן אישי עבור הצגה בכתב ובעל פה באירוע בית
דמות הסטורית ,עבור חבר משפחתי קפה עם בני המשפחה וחברי הקהילה
פה באנגלית (שפה זרה).
ועבורי?

נגישות לבעלי
צרכים מיוחדים

חוק הנגישות כמענה לאנשים עם
צרכים מיוחדים.

באיזו מידה מבני הציבור בבאר
שבע עומדים בדרישות חוק
הנגישות לאוכלוסיות מיוחדות?

הצגת דווח על נגישות מבני הציבור
בעיר ,בפני ראש העיר וצוות המחלקה
בעירייה האחראי על הנושא.

בנק הדם

מדע ואמנות :מערכת הדם והלב,
מחלות הקשורות לדם וללב ,כימיה
ואנטומיה של תאי דם ,היסטוריה
של אמנות.

כיצד יכולה אמנות לשמש כלי
לפיתוח מודעות של אזרחים לגבי
החשיבות של תרומות דם ,מחלות
לב ודרכים למנוע אותן?

סרטי וידאו ופוסטרים אמנותיים
בנושא התוכן האקדמי (תרומות דם,
בנק הדם ,מחלות דם וכו’) במוזיאון
אמנות בעיר

כדי להתמודד עם אתגרי התכנון של  PBLואת יישומו חשוב להכיר את השלבים הכלולים בלמידה זו ,את אפשרויות
התכנון של הלמידה הזו ואת הדרכים ליישומן (ר’ להלן טבלה  .)2.4כמו כן ,מומלץ מאוד להכיר את האפשרויות
לשילוב מושכל של טכנולוגיות דיגיטליות ומקוונות בגישה זו ואת האתגרים שטכנולוגיות אלה מציבות ללומדים.

טבלה  :2.4למידה מבוססת פרויקטים  -שלבי פיתוח ויישום
(מבוסס על )Mergendoller, Markhan, Ravitz, & Larmer, 2006

שלב בפרויקט
שלב 0
פיתוח הפרויקט

שלב 1
השקת הפרויקט
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פעילויות של המורים
• קביעת מטרות ,תכנים ,מיומנויות ,היקף ,וסדירויות
• ניסוח השאלה המובילה והתוצר
• תכנון משוב והערכה
• ארגון משאבי הלמידה
• בחירת המודל של צוות התלמידים
• גירוי העניין וההתלהבות
• קביעת ציפיות גבוהות
• הצגת המטרות ,לוח זמנים ,והערכת תלמידים
הנחיית שימוש במקורות מידע
עזרה לתלמידים בהגדרת משימות ובמתן משוב
מתן ‘פיגומים’ ללמידה ולעבודה
פיתוח מיומנויות של ייצוג הפרויקט
ארגון התערוכה

שלב 2
יישום הפרויקט

•
•
•
•
•

שלב 3
הערכה ורפלקציה

• ארגון הערכה מסכמת
• רפלקציה על הלמידה ועל התהליך
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בביה”ס ,למידה מבוססת פרויקטים – כמו למידת חקר – גם כן יכולה להוביל ללמידה “טכנית” ו”שטחית” .כדי להימנע
מכך ,חשוב להתמקד בהבניית תהליכי החקר ופתרון הבעיות שמובילים לתוצר .כמו שמומלץ בלמידת חקר ,יש
חשיבות בהבניית ידע בסיסי ובהבניה מפורשת של מיומנויות ותהליכי חשיבה .ניתן לעיין בחומר רקע נוסף על תכנון
ויישום של ( PBLמשרד החינוך; 2015 ,פאטון ;2012 ,רוזנפלד.)2016 ,

 2.3שילוב מיומנויות עם ידע תכני
למידה חקרנית מבוססת על שילוב מיומנויות (כולל אסטרטגיות חשיבה) עם ידע תכני .חשוב להבין שכל תחום
דעת נבנה מתכנים ומהתהליכים של למידה חקרנית שהובילו לבניית תכנים אלו .כדברי פרופ’ תמיר ,אחת הדמויות
המרכזיות בחינוך בישראל ,שפיתח את הנושא של למידת חקר:

"החקר אינו בשום פנים ואופן שיטה המעמידה את התהליכים במקום התכנים .גישה כזו מנוגדת הן
לרוח המדע והן למציאות .התכנים (הידע ,העקרונות והרעיונות) של כל דיסציפלינה הם חלק בלתי
נפרד ממנה ,ולמידתם היא תנאי להבנה נאמנה של הדיסציפלינה ולכל מחקר מדעי שייערך בתחומיה.
למחקר ולפתרון בעיות דרוש בסיס איתן של ידע ועקרונות רלוונטיים .ההוראה בדרך החקר מדגישה
אפוא את השילוב של תכנים ותהליכים במסגרת דיסציפלינה מסוימת" (תמיר ,2007 ,עמ’ .)40
השילוב של מיומנויות וידע תכני הוא תנאי הכרחי עבור כל למידה משמעותית .הסיבה לכך היא כי תלמידים צריכים
להבנות ידע באופן פעיל ,כדי שיוכלו להבין ולהשתמש בידע זה .המחקר החינוכי ( )Bransford et al., 1999מראה
כי אם התלמידים מקבלים ידע בצורה פסיבית (למשל ,אם הם רק משננים מידע) ,הם לא יוכלו להבנות “ידע פעיל”
כלומר ,ידע שאפשר להשתמש בו .על מנת שתלמידים ירכשו ,יזכרו וישתמשו בידע משמעותי ,הם צריכים להפעיל
מיומנויות חשיבה הקשורות לידע זה.
בתרבות חקרנית ,שילוב בין מיומנויות וידע תכני יתקיים ברוב השיעורים בבית הספר .ניתן להשתמש במסמכים
המדגימים כיצד ניתן לפתח אסטרטגיות חשיבה ומידענות בתחומי הדעת השונים הנלמדים במערכת החינוך :מסמך
“מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים” ומסמך “אסטרטגיות לחשיבה מסדר גבוה” (משרד החינוך .)2009 ,במסמכים אלו
ניתנת הדרכה מעמיקה לגבי תהליכי החשיבה השונים ,השלבים בכל תהליך והמיומנויות הדרושות בכל אחד מהם.
למשל ,בשיעור אזרחות ,ניתן למזג את המיומנות של העלאת אפשרויות מגוונות עם המושגים של מפלגות וקבוצות
האינטרס בעזרת מטלה כגון“ :בשנים האחרונות חלה ירידה בכוחן של המפלגות ועלייה בכוחן של קבוצות האינטרס.
העלו הצעות שונות ומנומקות לחיזוק כוחן של המפלגות ”.מחקרים מראים שמתן מטלות כאלו מסייעות לכל התלמידים
לפתח חשיבה ,לא רק לתלמידים “החזקים” .התלמידים “החלשים” כביכול יכולים להרוויח לא פחות ,ואולי יותר
מתלמידים אחרים ,במיוחד כאשר ההוראה כוללת דיון מפורש של היבטים מטא-קוגניטיביים על אודות המיומנות
(למשל ,שיום ואפיון המויומנות ,מתי וכיצד להפעיל אותה ,רפלקציה על השימוש במיומנות ,וכו’) (משרד החינוך,
 ,2015עמ’ .)100-105
חשוב לציין כי חשוב לשלב מיומנויות נוספות עם ידע תוכני בתהליך של למידת חקרנית ,בתחומי דעת שונים .לדוגמא,
מיומנויות המאה ה 21-כגון שיתוף פעולה ועבודת צוות ,שימוש בכלים דיגיטליים ותקשורת.
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 2.4תובנות על הפדגוגיה של למידה חקרנית
בהתבסס על האמור לעיל ,אפשר לסכם ולהציע כמה תובנות על הפדגוגיה של למידה חקרנית ,שכוללת גישות כמו
למידת חקר ו:PBL-
 .1המרכזיות של שאלות ובעיות בעולם שמחוץ לבית הספר ,שאלות מובילות לתשובות ובעיות מובילות לפתרונות.
יחד ,שאלות ובעיות מהוות את הבסיס לידע האנושי .כפי שמתואר בפרק זה ,סביבות ללמידה חקרנית מבוססות
גם הן על שאלות ובעיות :שאלות חקר בלמידת חקר ושאלות מובילות (שלעיתים רבות מגדירות בעיות) ב.PBL-
אחת המטרות המרכזיות של למידה חקרנית היא לעורר את התלמידים לחפש ולשאול שאלות ,להגדיר בעיות,
ולדעת כיצד להתמודד איתן.
 .2הדגש על למידה תהליכית למידה חקרנית מדגישה את החשיבות של שלבים מרכזיים בתהליך כמו ניסוח שאלות
ובעיות ,סקירת רקע והקשרים ,תכנון ,ביצוע ,עיבוד נתונים (או ניתוח טקסטים) ,בניית טיעונים מבוססים והצגת
העבודה בדרכים שונות .תמיכה מתאימה לתלמידים בתהליכים אלו תוביל גם לתוצרים בעלי ערך לימודי גבוה וגם
לפיתוח הרגלי למידה חקרנית לטווח הארוך.
 .3פיתוח הקשר לעולם המבוגרים למידה חקרנית עוסקת במקרים רבים בסוגיות של עולם המבוגרים מחוץ לכותלי
ביה”ס (למשל ,פרויקט שמתיחס לשאלה המובילה ” :איך נוכל ליצור מוצרים שיפתרו בעיות של אנשים עם צרכים
מיוחדים?”) .שיתוף פעולה עם מומחים בתחומי חקר מגוונים וחברי הקהילה מחוץ לביה”ס הוא אחד המאפיינים
של למידה חקרנית מאתגרת ורלוונטית ,גם לתלמידים וגם למורים.
 .4התייחסות לעניין אישי של התלמידים למרות שהמורה הוא שבונה את המסגרת ללמידה חקרנית ואת לוח הזמנים
לביצועה ,המסגרת הזו מאפשרת לתלמידים לעבוד מתוך העניין האישי שלהם ,ולקבל החלטות חשובות לגבי
הלמידה .חשוב שהלמידה תעורר עניין גם אצל התלמידים וגם אצל המורה .לכן ,חשוב שהמורה ישקיע מאמץ
לחבר את התלמידים לנושא שנבחר ללמידה החקרנית ,כלומר ,ייעצב פעילויות שמזמינות את התלמידים לשאול
שאלות ו/או להגדיר בעיות ,ולהשתתף בלמידה החקרנית מתוך מוטיבציה פנימית.
 .5התיחסות לשונות התלמידים בתכנון למידה חקרנית בבית הספר חשוב לקחת בחשבון את שונות התלמידים :כיצד
הם מעדיפים ללמוד ,מהו הרקע הקודם שלהם ומהי מידת העניין האישי שלהם .למשל ,ישנם תלמידים שמאוד
מצליחים בהוראה פרונטלית ומתקשים דווקא בסביבות של למידה חקרנית ,ולהיפך :תלמידים שבדרך כלל אינם
מצליחים בלמידה פרונטלית יכולים להפתיע את מוריהם ביזמה ובכישרון שהם מפגינים בביצוע עבודת חקר
(.)Rosenfeld and Rosenfeld, 1999
 .6דגש על אירוע מסכם בפני קהל אותנטי באירוע המסכם יוצגו תוצרי הלמידה על ידי הלומדים בפני קהל אותנטי:
חברי הקהילה ,מומחים מקצועיים בתחומי דעת מתאימים ,מורים ,הורים וחברים לספסל הלימודים .אירוע מסכם
כזה מעורר מוטיבציה ,מדרבן את התלמידים לעבוד בצורה רצינית יותר ,מאפשר לחברי הקהילה לשאול שאלות
(שעל התלמידים לענות) ,ומפתח קשרים אמיתיים בין התלמידים לחברי הקהילה.
 .7אתגרים ביישום כדי לסייע למורים ליישם למידה חקרנית בצורה איכותית ,דרושה מערכת תמיכה שתכלול ארבע
פעולות (:)Barron & Darling-Hammond, 2006
(א) יצירת תמיכה מתאימה לתלמידים (יצירת ‘פיגומים’) בפיתוח המיומנויות הנדרשות
(ב) מציאת איזון נכון בין הוראה ישירה ובין הזדמנויות לחקירה
(ג) הנחיית קבוצות קטנות של תלמידים
(ד) פיתוח מדדים וכלי הערכה מתאימים לעיצוב תהליך הלמידה
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 .8החשיבות של הערכה מעצבת והערכה מסכמת בתהליך של למידה חקרנית ,התלמידים נותנים ומקבלים משוב
מתמיד .הם יוצרים טיוטות מרובות ,שמשתפרות ומבשילות בעקבות המשובים שהם מקבלים ממורים ,מלומדים
אחרים ומעצמם  -הן לַ תהליך (הערכה מעצבת) והן לַ תוצר (הערכה מסכמת) .בעת תכנון המשוב וההערכה יש
לשאול :מהן הדרישות הרצויות מהלמידה ומהעשייה? ככל שהתפוקות והתוצרים הרצויים מהלמידה ומהעשייה
של הפרויקט יהיו מפורטים ,כך לתלמידים יהיה ברור מה עליהם לעשות ,ותהליך ההערכה יצליח לתמוך בלמידה
טוב יותר .פרק  4מרחיב בנושא של משוב והערכה.
פיתוח התרבות של למידת חקרנית בבתי הספר תלוי בצוותים של מורים ומנהלים שעובדים יחד כדי לפתח ,ליישם
ולשפר את הפדגוגיה של למידה חקרנית הלכה למעשה .במילים אחרות ,קיים צורך שצוותים אלו ישלבו את הפדגוגיה
של גישות כמו למידת חקר ו PBL-עם התרבות הפדגוגית-ארגונית של בית הספר .זהו הנושא של הפרק הבא.
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פרק  :3התרבות הפדגוגית-ארגונית בבית הספר
מבוא
בדרך כלל ,כאשר מדברים על פיתוח תרבות החקר בבתי הספר ,מתייחסים ללומד (כיצד נכון ללמוד? מהי למידה
משמעותית? כיצד מפתחים לומד עצמאי?) ולמורה (כיצד נכון ללמד?) .אבל נושאים ושאלות אלו בלבד אינם
מספיקים .כפי שנכתב בפרק  ,1אחת ההנחות של מדריך זה היא שפיתוח התרבות הפדגוגית-ארגונית של בית הספר
הוא תנאי הכרחי לפיתוח תרבות למידה חקרנית בו .פרק זה יעסוק בהיבטים אלו.
כדי להטמיע את תרבות החקר בבית הספר כתרבות ארגונית ,חשוב להתייחס להיבטים הבאים:
תפקיד המנהל
		
3.1
עבודת צוות
		
3.2
תפקיד המורה
		
3.3
הטמעת התהליך של למידה חקרנית
		
3.4
הקצאת משאבים
		
3.5
12
בית הספר כארגון לומד
		
3.6
הפרק מתייחס לכל אחד מהיבטים אלה בנפרד.

 3.1תפקיד המנהל
תפקידו של מנהל בית הספר הוא ,בין היתר ,להוביל את הפדגוגיה הבית ספרית .המנהל מוביל ,מלווה ,והינו שותף
לתהליך.

מדוע חשוב שהמנהל יהיה שותף לתהליך? כיצד משרתת התרבות הארגונית את תהליך הטמעת
למידה חקרנית? איזו תרבות ארגונית יכולה לקדם למידה חקרנית? מה חלקו של המנהל בתרבות זו?
מה צריך לעשות מנהל הרוצה לקדם תרבות למידה חקרנית בבית ספרו?
הדמות המרכזית בנוף בית הספר היא המנהל .ככזה יש לו תפקיד מרכזי ביצירת החזון הבית ספרי ובמימושו ,בהטמעת
שינויים ,רפורמות וחידושים וביישומם .מנהל בית הספר ,לצד שאר חברי הצוות ,מפתח "אני מאמין" חינוכי המכתיב
תכנית עבודה מפורטת המיישמת את החזון .חזון זה ישקף תפיסות ואמונות המדגישות את חשיבות הלמידה החקרנית
כאורח חיים בבית הספר.
המנהל צריך להאמין כי זו הדרך הנכונה ,להעמיד את התכנית בקדימות ראשונה ולהיות שותף מלא ביישומה.
הטמעה של תרבות למידה חקרנית מצריכה שינויים רבים ,שחלקם מנוגדים למבנה הקלאסי של בית הספר .כדי
"לפרוץ" מבנה זה .חשוב שלמנהל ולצוות המורים תהיה תפיסת עולם חינוכית המכוונת ללמידה חקרנית ובאה לידי
ביטוי ביצירת חזון ארגוני משותף ,אשר מטפח מחויבות לטווח ארוך ,יוצר זהות משותפת ומגבש תכנית עבודה מעשית.

 3.1.1הובלה וליווי של תהליך השינוי
13

מנהל בית הספר יעמוד בראש צוות מוביל שיהיה אחראי על הגדרת השינוי  ,הבניית תהליך ההטמעה וליווי התהליך
מראשיתו .מומלץ שהמנהל יעבור פיתוח מקצועי ,הכולל התנסות בנושא למידה חקרנית (ראה פרק  4פיתוח מקצועי
של מנהלים).
על המנהל לוודא כי הצוות המוביל מבין את המשמעויות של תהליך השינוי .על המנהל וצוות הניהול ליצור אווירה
אשר מעודדת את השינוי ,ומאפשרת התקדמות בקצב אישי ומקום לשאלות ותהיות .ההנהלה צריכה לתת מקום
לדיון על רמות שונות של השינוי ,לשתף את הצוות הבית ספרי ולתת לו מקום להעלאת התנגדויות ,ולביטוי חששות
 12על עקרונות ארגון לומד ראהhttp://www.cet.ac.il/self-regulation/Units/unit8-expand.htm :
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והסתייגויות (התייחסות להתנגדויות כמעודדות שינוי) .בנוסף ,עליה ליצור בבית הספר מסגרות עבודה אשר תאפשרנה
תהליכי למידה של הצוות ,כמו :למידת עמיתים ,ישיבות צוות ,השתלמות מוסדית והדרכה  /ייעוץ אישי או ארגוני.
זיהוי מוקדם של שותפים פנימיים וחיצוניים היכולים לתרום לתהליך ,וגיוסם ,הינם מרכיבים הכרחיים בתהליך הכנסת
הלמידה החקרנית לבית הספר .שותפים פנימיים יכולים להיות מורים נושאי תפקידים ,כמו רכז פדגוגי ,רכזי מקצוע,
רכז מחשוב ,צוות מרכז משאבים וצוות ניהול.
שותפים חיצוניים יכולים להיות יועצים אקדמיים ,אנשי הפיקוח של בית הספר ,הרשות המקומית ,ועד ההורים ,מערך
ההדרכה של המזכירות הפדגוגית ,חברי הקהילה ועוד.
ככל שבעלי העניין והשותפים יהיו רבים יותר ,כך הסיכויים להצליח בהטמעת התהליך גבוהים יותר.
יחד עם זאת ,כדי לבנות תהליך מקיף וממושך יש לבסס את מעמדם של השותפים הפנימיים ,שכן הם אלה אשר
ימשיכו את התהליך גם בהעדר שותפים חיצוניים או כאשר הם מתחלפים.
את תהליך השינוי רצוי ללוות עוד מראשיתו בתהליך בקרה והערכה .14ניתן לקיים הערכה על ידי צוות הערכה פנים
בית ספרי ,או על ידי גוף חיצוני .תהליך ההערכה מיועד לתמוך בשיפור מתמיד של ההטמעה ,תוך בחינת התוצאות
והלימתן ליעדים שהוגדרו ולחזון הבית ספרי.

לסיכום
כדי להוביל להטמעת תרבות של למידה חקרנית בבית הספר ,על המנהל לקדם את התהליכים הבאים:
הכרת מהות הגישה ,האמונות והתפיסות אשר עומדות בבסיסה.
הצבת תרבות הלמידה החקרנית במרכז העשייה הבית ספרית.
שיתוף מושכל של הצוות בגיבוש החזון ,בניסוח המטרות וביישומן.
פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית כדרך חיים.
הנהגת עבודת צוות ופיתוח למידה ארגונית.
פיתוח גמישות מערכתית :ארגון מרחבי למידה ,ארגון הזמן ,גיוס כוח אדם ,הנהגת שיתופי פעולה וכו'.
הקמת צוות בהובלת המנהל.
זיהוי שותפים פנימיים וחיצוניים וגיוסם למהלך.
בקרה והערכה של תהליך השינוי על כל שלביו.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

 3.2עבודת צוות
הצוות יהיה שותף בכל שלבי התהליך ובפיתוח תכניות הלימוד .תרבות בית הספר צריכה לעודד עבודה בצוות
ולטפח אותה.

במה תורמת עבודת הצוות להטמעת תהליך הלמידה החקרנית וכיצד היא משרתת אותה? מדוע חשוב
לשתף את הצוות בתהליך? כיצד יכול הארגון לעודד עבודה בצוות? במה תורמת עבודת הצוות לתהליך
השינוי?
עבודת צוות הינה גורם חשוב בניהול מערכת בית ספרית ,ומרכיב חיוני בהטמעת הלמידה החקרנית( .שלום)1996 ,
מזכירה במחקרה את החוקרים גודלד וסרג'ובני ,באומרם כי רק מורים המגבשים "ביחד" התנסויות חדשות ומשימות
חדשות ,יוכלו להוביל את מערכת החינוך לשינוי ולשיפור מתמידים .שותפות זו מעניקה כוח ,תמיכה ויכולת התמודדות
עם קשיים העולים לכל אורך הדרך בעת ביצוע תהליך שינוי.
כדי להתגבר על החסמים העומדים בפני הטמעת הלמידה החקרנית יש להקדיש מקום נרחב למקומה של עבודת
הצוות כמקדמת כל שינוי בכלל ולמידה חקרנית בפרט .לצורך כך יש לבסס דפוסי עבודה וארגון המקדמים עבודת
צוות .מסגרות ארגוניות כאלה צריכות לקחת בחשבון ,בין היתר ,את הרכב הצוות (צוותי מקצוע ,צוותים בין-תחומיים),
למנות רכזי צוותים ,ולהקצות זמן קבוע לישיבות הצוותים השונים.
כדי שעבודת הצוות תהיה יעילה ,משמעותית ופורייה ,יש להעמיד מבנה ארגוני היוצר מחויבות הדדית ,מעודד שיתוף
 14ראה פרק  5על הערכה.
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פעולה ומשוב בין עמיתים ורפלקציה מובנית בתהליך .השותפים לעבודת הצוות צריכים להיות מנוסים בצורת עבודה
זו .שליטה בחומרי העבודה ו/או בתוכני הנושאים הנידונים אינה מבטיחה שהמורים אכן יודעים לשתף פעולה בצוות,
ולפעול יחד לקראת מימושה של מטרה משותפת .לא די בידע הדיסציפלינארי כדי להבטיח קבלת תוצר מעולה
בעבודת הצוות .ידוע שצוותים שחבריהם עובדים יחד במשך תקופה ארוכה ,יעילים בדרך כלל יותר מצוותים העובדים
יחד תקופה קצרה בלבד (זנדר.)1982 ,
ייתכן שהצוות יידרש ליועץ מבחוץ ,למנחה או למדריך שיסייעו לו לרכוש מיומנויות של תקשורת פורייה ותהליכי
חשיבה יעילים.

מה מאפיין את עבודת צוות המורים בתרבות הלמידה החקרנית?

15

מחויבות – חברי הצוות כולם מחויבים זה לזה וכן להצלחת התהליך.
למידה משותפת – שיתוף בידע ,בדעות וברעיונות ,סקירה וניתוח משותפים של בעיות לימודיות וארגוניות.
תמיכה – במצב של עמימות וחוסר ודאות שינוי עלול להוות קושי ברמה האישית ,ולהביא לאיבוד הביטחון האישי
והמקצועי .אנשים הנמצאים בתהליך שינוי זקוקים להרבה מאוד תמיכה .עבודה בצוות מאפשרת להביע דעות ולמצוא
אוזן קשבת.
תיאום – עבודת הצוות כרוכה במשא ומתן בין המורים ומושתתת על בירור משותף של מטרותיהם ושל מושגי היסוד
המנחים את עבודתם .חיוני לפתח שפה משותפת בין המורים.
פתיחות – למידה חקרנית מזמינה פתיחות ,צפייה הדדית בשיעורים ולמידת עמיתים .כל אלה תורמים לשיפור תהליך
החקר ואיכות ההוראה.
העזה – פיתוח רעיונות שונים פורצי דרך ,ויכולת לעבוד בכיתה בתנאים של חוסר ודאות.

לסיכום
עבודת הצוות ושיתופו בקבלת ההחלטות חיוניים להצלחת השינוי .פיתוח הצוות מבוסס על ההנחה כי לכל אורך הדרך
יש ללמוד ,להשכיל ולפתח עמדות .הקבוצה מהווה מקור תמיכה בלתי נדלה .על המנהל לדאוג למבנה ארגוני ולנהלים
ודרכי עבודה שיתמכו בהתפתחות הצוות :ישיבות קבועות במערכת ,ליווי ,השתלמות והדרכה.
16
כדי למסד את השינוי ולהופכו לחלק קבוע מבית הספר ,יש להעביר את האחריות מסוכני חוץ לסוכני פנים .כאשר
צוות בית הספר יישא באחריות הרעיונית ,הרגשית והמעשית ,יתקבע השינוי ויימשך לאורך זמן .לשם כך יש להכשיר
אנשים ,מתוך צוות המורים ,שיהיו מסוגלים ללוות את התהליך ואף להובילו.
עם זאת ,הדרכה פנימית או חיצונית תסייע מאוד ,ותתמוך בתהליך בעיקר בשלביו הראשונים.

 3.3תפקיד המורה
המורה צריך להבין את תפיסת התפקיד שלו בתהליך הלמידה החקרנית .הסוגיה היא לא רק תפיסת התפקיד אלא תוך
פיתוח ידע המורה ,החיוני להובלה של תהליכי חקר בכיתה.

מה המאפיינים של תפקיד המורה בלמיד חקרנית? מה מקומו של המורה בתהליך?
בלמידה חקרנית המורה ממוקד בהובלת התהליך ,בהכוונתו ובהקניית מיומנויות הלמידה .המורה מנחה ומכוון את
התלמידים ואין הוא מקור הידע היחיד.
בתרבות למידה זו ,ובדרך להטמעתה ,משתנים דפוסי ההוראה והפעולה של המורה ,האוריינטציה התפקידית שלו
כבעל מקצוע ,ומקומו מול התלמיד בתהליך ההוראה.17
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 15מאפיינים אלה מהווים סיבה ותוצאה כאחד – עבודת צוות נכונה תיצור תרבות של חקר ,ומאידך ,כאשר מתקיימת תרבות חקר נשמרים
מאפינים אלה ומניבים רווח כפול לבית הספר.
 16פוקס והרץ-לזרוביץ( ,תשנ"ב).
 17ברוקס ,ז' ג .ברוקס ,מ ג' .)1997( .לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית .משרד החינוך ומכון ברנקו וייס.
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השינוי במאפייני התפקיד ,מ"מורה שהוא מקור הידע ותפקידו להעביר אותו" ל"מורה מנחה ,המכוון את התלמידים
אל גילוי הידע" ,משפיע על עמדותיו של המורה כלפי תלמידיו וכלפי שותפיו להוראה ,ועל אופן תפקודו וזהותו
המקצועית.
על המורה שאינו בקיא או מנוסה בגישה זו לסגל לעצמו דרכים חדשות ,המתאימות לתפיסה חינוכית זו ,ולהתנסות
בשימוש בהן .עליו לבחון את תפקידו מחדש ולהבין את מקומו בכיתה ואת הקשר ההדדי בינו לבין התלמיד .ומכאן
18
חשיבות ההכשרה והפיתוח המקצועי של המורה.

מה מאפיין מורה בלמידה חקרנית?
המורה הינו המנחה והתלמידים מובילים את הלמידה.
המורה אינו בעל הידע הבלעדי .הוא לומד יחד עם תלמידיו ותפקידו לכוון את הלומד.
המורה מומחה למיומנויות למידה וחקר והוא מבנה אותן עם התלמידים.
המורה לומד תהליכי הוראה-למידה-הערכה חדשים ,מפתח אותם ומתנסה בהם.
המורה מקיים דיאלוג ישיר מול כל לומד או מול קבוצת לומדים מצומצמת.
חשוב מאוד להקפיד על פיתוח מקצועי של מורים במטרה להפכם למיומנים בפיתוח תהליכי למידה ממוקדי חקר .כמו
כן ,יש לבחור מורים אשר יוכשרו להובלת חבריהם בצוותים המקצועיים .גם תפקיד מרכז המקצוע משתנה במעבר
לתרבות למידה חקרנית .מוקד העבודה בצוות משתנה ,ואינו מצוי בתכנים מהותיים בתחום הדעת של המקצוע אלא
בפיתוח תהליכי למידה-הוראה-הערכה חדשים .להובלת הצוותים יש לייעד מורים בעלי מוטיבציה לשינוי ויכולת
הובלת צוות ,בעלי יכולת הנחיה ופיתוח תכניות וכן בעלי יצירתיות.
●
●
●
●
●

לסיכום
תרבות למידה חקרנית מחייבת את המורים לשנות את תפיסת התפקיד שלהם ,ולסגל לעצמם דפוסי עבודה חדשים,
השונים מאלו שהתאימו לתרבות הלמידה המסורתית.
כדי להכשיר את המורה ולתמוך בו בתהליך ,יש לקיים מסגרות הכשרה ולמידה מתאימות .לכך ייוחד הפרק הבא.

 3.4הטמעת התהליך של למידה חקרנית

18
19

על תהליך השינוי להיות הדרגתי ,מתפתח ומלווה בהערכה .בית הספר יתנהל כארגון לומד.
מה צריך לכלול המהלך בבית הספר? כיצד מבנים תהליך מדורג? מי השותפים למהלך? מהם תהליכי
ההערכה היכולים לקדם את תהליך ההטמעה?
כל תהליך של שינוי משמעותי ,ובכלל זה הטמעת למידה חקרנית ,יש לבצע באופן מובנה ,הדרגתי ולאורך זמן.
21
אנו ממליצים על מהלך הכולל תכנון ,יישום והטמעה בשלבים הבאים:
 .1הקמת צוות מוביל וגיבוש תכנית עבודה בית ספרית
 .2גיוס צוות חלוץ
22
 .3פיתוח דגם ראשוני והתנסות בהפעלתו
 .4הרחבה  -גיוס צוותים נוספים
 .5שימור ,פיתוח ועיצוב
18
19
20
21
22

27

20

ראה פרק  4על התפתחות מקצועית.
קורלנד והרץ-לזרוביץ ( .)2006למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי .עמ'  .41:230-271מכון מופ"ת.
התהליך המוצע להלן משקף את ניסיונם של הכותבים .אין להניח כי זהו התהליך האפשרי היחידי .יש לשים לב לעקרונות הצבת
יעד שאפתני ומערכתי לסוף התהליך ,ולגזור ממנו תהליך הדרגתי מתאים תוך טיפול בהתנגדויות ,תוך שיתוף הצוות ותוך השתלמות
ולמידה מתמידות.
ראה להלן טבלה מסכמת.
ראה להלן פרק  4על התפתחות מקצועית.
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שלב  :1הקמת צוות מוביל וגיבוש תכנית עבודה בית ספרית
מועד :תחילת שנה"ל [חודשים ספטמבר  /אוקטובר] בשנה הראשונה
מנהל בית הספר יקים צוות אשר יוביל את המהלך בבית הספר וילווה אותו.
רצוי לזמן לצוות גורמים מרכזיים בבית הספר :מנהל פדגוגי ,23יועצת ,רכזי מחשוב ומרכז משאבים ,רכזי מקצועות
שנראה שיש ביכולתם להוביל מהלך בתחומם ,וודאי מורים שיש להם ניסיון כלשהו בלמידה חקרנית .רצוי לזמן גם
גורמים חיצוניים כמו מפקח ,נציג הרשות המקומית וכו'.
יש לקיים תהליך למידה עם הצוות על עקרונות החקר ,תוך שימוש בדגמים קיימים.
הצוות:
יציע את המבנה הארגוני המתאים להשגת המטרות הנגזרות מהחזון.
יכין תכנית עבודה המתייחסת להטמעת החקר בבית הספר בהיבט מערכתי וארגוני.
יתכנן את התהליך הבית ספרי וילווה אותו.
●
●
●

שלב  :2גיוס צוות חלוץ
מועד :חודש מרץ בשנה הראשונה
אנו ממליצים להטמיע את הלמידה החקרנית בבית הספר בשלבים .להתחיל בצוות אחד ובכל שנה להרחיב את מספר
הצוותים ,בהתאם לכוח האדם אשר מוכן לקחת על עצמו את המשימה ובהתאם למשאבים.
הצוות המוביל יקיים חשיפה לכלל מורי בית הספר ,במטרה לגייס צוות הרוצה להוות קבוצת חלוץ.
בחשיפה יוצגו עקרונות החקר ,תתקיים התנסות בחקר ויוצגו דגמים שונים של פעולה.
רצוי ונכון לשלב ביקור בבית ספר שכבר פועל בגישה זו ,או להזמין מנהל ,מורה או מדריך שעבר תהליך דומה בבית
ספרו.
בסוף שלב החשיפה יוצג העיקרון שעל פיו יאורגן החקר בבית הספר ,ויוצע לצוותים לקחת על עצמם פיתוח נושא
חלוץ (כדאי לזהות צוות "בשל" לנושא ,ולהציע לו מראש את המשימה).
24

שלב  :3פיתוח דגם ראשוני והתנסות בהפעלתו
מועד :חודש יוני בשנה בראשונה – חודש יוני בשנה בשנייה
הצוות המפתח הראשון ,בליווי רכז ההוראה ו/או מדריך מנחה חיצוני ,יתכנן שנה ראשונה של התנסות .יש להתייחס
לצדדים תוכניים ,ארגוניים ופדגוגיים.
שלב זה חייב לכלול למידה ,תכנון ראשוני של התנסות והתנסות בפועל (רצוי לקיים התנסות קצרת מועד בכיתה
ולהסיק ממנה מסקנות להמשך).
25
שלב זה ילווה על ידי רכז ההוראה  /מדריך  /בעל תפקיד אשר ידאג להערכת התכנית באמצעות רפלקציה של הצוות
והתלמידים ,וכן באמצעות משובים בנקודות זמן בתהליך.

שלב  :4הרחבה  -גיוס צוותים נוספים
מועד :חודשים מאי-יוני בשנה השנייה
תוך כדי שנת ההתנסות הראשונה יש להחליט כיצד מרחיבים את המהלך.
האפשרויות:
"לעלות כיתה" – כלומר :שני מחזורים יעסקו באותו תחום דעת.
"להישאר כיתה" – שנה נוספת של התנסות באותה שכבת גיל לאור לקחי השנה הראשונה.
המתנסים.
הוספת תחום דעת – צירוף מקצוע נוסף למעגל ֽ
כמובן שניתן לשלב בין האפשרויות השונות ,כל זמן שהדבר נעשה מבחירה ומרצון חופשי של המורים.
 23רכז הוראה – במקומות שונים נהוג לתת שם אחר לתפקיד :רכז פדגוגי וכד'.
 24תחום דעת אחד  /מקצוע  /נושא בין-תחומי וכו' .שכבה אחת  /שתי כיתות וכו'.
 25ראה פרק  5משוב והערכה
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שלב  :5שימור ,פיתוח ועיצוב
יש לקיים למידה משותפת של הצוותים המתנסים לשם הפריה הדדית ,פיתוח כלים משותפים להנחיה ומשוב .מכאן
ואילך יש להרחיב את המסגרות הפועלות בדרך חקר תוך שמירה על מטרות התכנית ועל העיקרון המארגן שעליו
הוחלט .חשוב לקיים מערכת מובנית של צפייה ,בקרה ומשוב; מערכת הבוחנת את ההתקדמות ,לומדת מטעויות
ומשפרת את ההתנסות הראשונית.
חשוב לדאוג להשתלמות למורים חדשים ולמורים מנוסים בהוראת חקר .הוראה בדרך החקר מחייבת תחזוקה מתמדת.
בשלב מסוים תעלה הדילמה האם לחייב מורים ללמד בדרך של למידה חקרנית (לאחר השתלמות) או לאפשר להם
בחירה? לשאלה זו אין תשובה חד משמעית .מחד ,מורה שלא בוחר בדרך זו יתקשה ללמד בה .הוראה חקרנית מחייבת
השקעה רבה של זמן ,נכונות ויצירתיות .מורה שכפו עליו להצטרף לדרך זו יתקשה לתפקד ויפגע במהלך ,בצוות
ובתלמידים .מאידך ,אם התקבלה החלטה על מהלך כזה ,צריך להיות ברור למורים שזו הדרך ,וכי במוקדם או במאוחר
יצטרכו להשתלב או למצוא אפיקי הוראה אחרים בתוך בית הספר או מחוצה לו.
סיכום השלבים של הטמעת התהליך נמצא בטבלה .3.1

טבלה  :3.1סיכום שלבים בהטמעת התהליך של למידה חקרנית
מועד ביצוע

שלב
 1א  -הקמת צוות
א  -חודש אוקטובר  .1גיבוש צוות מוביל;
מוביל;
שנה ראשונה של
 .2תהליך הלמידה של הצוות;
הטמעת התהליך;
ב  -גיבוש
תכנית
ב  -נובמבר-פברואר
עבודה בית
ספרית;
2

3

4
5

תוצרים

מהלכים

הצוות :
יציע את המבנה הארגוני המתאים להשגת
המטרות הנגזרות מהחזון.
יכין תכנית עבודה המתייחסת להטמעת
החקר בבית הספר בהיבט מערכתי וארגוני.
יתכנן את התהליך הבית ספרי וילווה אותו.

גיוס צוות
חלוץ

מרץ שנה ראשונה

חשיפה לכלל בית הספר:
הצגת עקרונות החקר והמודל המוצע;
ביקור בבית ספר מדגים

החלטה על עיקרון בית ספרי מארגן;
הקמת צוות מתנסה ראשון

פיתוח דגם
ראשוני
והתנסות
בהפעלתו

יוני שנה ראשונה -
ספטמבר;
ספטמבר  -יוני שנה
שנייה;

פיתוח דגם ותכנית הוראה לשנה
ראשונה;
התנסות בהוראת חקר;
ליווי התוכנית;

תכנון ראשוני של ההתנסות;
הערכת התכנית;

הרחבה  -גיוס
צוותים נוספים

מאי-יוני שנה שנייה

דיון בשאלת ההרחבה

הקמת צוות נוסף ופיתוח תכנית שנה שנייה;

שימור ,פיתוח
ועיצוב

לעד....

למידה ארגונית;
הערכה ומשוב של התכנית;
שינוי ושימור;

הקמת צוותים נוספים;
פיתוח תכניות נוספות;

כפי שציינו קודם בהערה  ,20ניתן כמובן לבחור בתהליך אחר .לדוגמא ,השתלמות בית ספרית שבמהלכה מתקיימים
מתקיימות התנסויות קצרות טווח של למידה חקרנית .לאחר ההשתלמות ,יתכנן הצוות המוביל את המשך ההטמעה
בהתאם למספר המורים המעוניינים להיכנס לתהליך הטמעה ראשון.

 3.5הקצאת משאבים
יש להקצות משאבים מתאימים לצרכים הנובעים מתרבות הלמידה החקרנית.

מהן ההשלכות של תרבות הלמידה החקרנית על המערכת הבית ספרית? כיצד המערכת והארגון
צריכים להיערך כדי לשרת את פדגוגיית החקר? מהם המשאבים הנדרשים לקיום למידה חקרנית?
כיצד רותמים את הארגון לקידום מטרות של למידה חקרנית? מה נדרש לשם כך?
בתי ספר מסורתיים מאורגנים לרוב בסדירויות קבועות ( .)Sarason, 1982ב'סדירויות' הכוונה לפעילויות ַוהסדרים
החוזרים על עצמם תדיר בתרבות הבית ספרית ,כמו מערכת השעות (זמן לשיעור ,מספר שעות למקצוע לשבוע),
גודל הכיתה ,הקשר בין בית הספר לבין הסביבה הקרובה ועוד .ברבים מבתי הספר התלמידים ישובים מול הלוח,
29
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בכיתות קבועות ,המורים לכל כיתה קבועים ,המקצועות קבועים ,יש ידע שצריך להעביר ,שיעורים ,הפסקות ,מבחנים
ועוד .אולם ,למידה חקרנית מזמינה גמישות של הסדירויות הללו ולעתים אף שבירה שלהם :מספר התלמידים למורה
משתנה ,המקום בו מתרחשת הלמידה משתנה ,וכן המשאבים הנדרשים (מחשבים ,מעבדה ,ספרייה).
ארגון הסדירויות האלו והתנאים הארגוניים צריכים לעודד את המטרה של צמיחת תרבות חקרנית בבית הספר .להלן
נציג את הקצאת המשאבים של זמן ,מקום ומשאבים (מרחב למידה) וקהילה וסביבה הנדרשים לצורך השגתה של
מטרה זו.
יישום המטרה של צמיחת תרבות חקרנית בבית הספר אמור לבוא לידי ביטוי בהקצאת המשאבים הנחוצים:

 3.5.1זמן
●

●

●

●
●
●

●

●

הגדרה של זמן ברור במערכת למקצוע/ות בתחומי החקר (הכוונה לשעות במערכת המוקדשות לחקר שלא ניתן
26
להמיר בשעות אחרות משיקולי הספק חומר במקצועות אחרים).
בניית יחידות שיעור באורך מתאים (בשונה מיחידת השיעור המקובלת ,שיעור חקר דורש זמן רב יותר ,צמדים של
שעות או שעות מלאות).
תוספת שעות או ארגון אחר של שעות ההוראה במקצוע המשלב חקר (גם על חשבון שעות הוראה בנושאים
אחרים); חקר דורש יותר זמן ויותר מפגשים בשבוע ,בעיקר משום שמדובר בתהליך הנחיה שאורך זמן .עם זאת,
ייתכן שבגילאים הבוגרים יותר ניתן יהיה להסתפק בקשר מקוון ובפחות שעות הנחיה בפועל.
הקצאת זמן להערכות המורה ולעבודה בצוותים; הקצאת זמן קבוע במערכת לישיבות צוות.
הקצאת זמן להכשרה ,השתלמות ,ולהדרכה של הצוות (מורים ,מנהל ,בעלי תפקידים אחרים).
הקצאת מורים (עבודה בהרכבים כיתתיים ובין-כיתתיים ,בקבוצות ועם תלמידים יחידים) :חשוב לזכור כי כדי
שיתקיים תהליך משמעותי ,ההנחיה צריכה להיות בקבוצות קטנות ככל האפשר.
שילוב בעלי תפקידים שונים בצוות החינוכי (למשל :מידען ,ספרן ,איש טכנולוגיות מחשוב וכו') בעשייה החינוכית
החקרנית.
הקצאת בעלי תפקידים או לחילופין בניית תפקידים יעודיים לטיפול ולעיסוק בנושא על מאפייניו וצרכיו המיוחדים
(למשל :רכז עבודות גמר ,רכז למידת חקר בבית הספר ,רכז צוות ,מתאם למידת חקר ,רכז השתלמויות בנושא וכו').

 3.5.2מקום ומשאבים (מרחב הלמידה)
מרחב הלמידה צריך לאפשר:
אינטראקציה של עמיתים ועבודה משותפת (לתלמידים ולמורים).
נגישות לכלים טכנולוגיים (עמדות מחשב ,עמדות אינטרנט ,שימוש במחשבים ,מדפסות וכו').
ניידות של התלמידים במהלך הלמידה וגישה למקורות מידע (מעבדה ,ספרייה ,סדנת אמנות ,רשת אינטרנט וכו').
התאמת המבנה הפיסי לצרכים המיוחדים של למידת החקר (גודל קבוצות הלימוד :עבודה במליאה ,בקבוצות
קטנות וכד') ,עבודה בספרייה (ממוחשבת  /מודרנית -ללא ספרייה ראויה וחדרי מחשבים מקושרים לאינטרנט
לא ניתן לבצע תהליכי חקר) ,עבודה בחדרי משאבים ,נגישות לשימוש במאגרי מידע ,מחשבים ומערכות אינטרנט,
חדרי עבודה למורים – כיחידים וכצוותים.

●
●
●
●

 3.5.3קהילה וסביבה (אליה שייך בית הספר)
יש לשקול 27עזרה ותמיכה של גורמים חיצוניים:
הורים ,קהילת היישוב ,ספרייה ציבורית מקומית.
גופים מוסדיים שונים :אוניברסיטה ,מפעלים ,מוסדות ציבור ,מוסדות תרבות ,גופי הנחייה והדרכה למורים ,גופי
הנחיה והדרכה לתלמידים.
●
●

" 26האויב" הגדול ביותר של תרבות החקר הוא "ההספק" .כדי להגן על האפשרות לקיים תהליכי חקר משמעותיים יש צורך לדעת לוותר
על תכנים ,ולשמור על המסגרת שנקבעה .בנושא זה ,ראה פרק  ,1עמ' .9-10
 27לשקול משום שלעיתים עצם הקשר ושמירה עליו מחייבים עיסוק ואנרגיות רבות ולעיתים העומס מכביד ויכול להקשות במקום להקל.
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פרק  :3התרבות הפדגוגית-ארגונית בבית הספר

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

 3.6בית הספר כארגון לומד
כיצד רותמים את הארגון לקידום מטרות הלמידה החקרנית?
סעיף זה דן בדרכים שבהן המערכת הארגונית של בית ספר הפועל בדרך של למידה חקרנית משרתת את הלמידה.
טענתנו היא כי לשאלות פדגוגיות יש לתת גם תשובות מערכתיות וארגוניות ,ולא רק תשובות פדגוגיות.
דוגמאות :
אחת הדרכים להגברת המוטיבציה של התלמיד היא הצגת תוצרי הלמידה בפומבי .ניתן להניח כי ההנעה של תלמיד
היודע כי תוצרי עבודתו יוצגו בפני הציבור 28תהיה גבוהה יותר .לכן יש ליצור נקודות זמן שבהן מוצגות עבודות
התלמיד :תערוכות אמצע וסוף שנה ,הזמנת הורים ואורחים נוספים להצגות תוצר ,תערוכה מתחלפת .זו גם עשויה
להיות דרך להגברת המוטיבציה בקרב מורים מתנגדים להצטרף לתהליך.
דרך נוספת להעלאת המוטיבציה היא יצירת אווירה של ייחודיות לתכנית .ניתן לעשות זאת על ידי התייחסות מובלטת
באמצעי הפרסום הבית ספריים :עלון ,אתר בית הספר ,מכתבי ההנהלה וכו'.
כדי לאפשר למידה חקרנית יש לאפשר שימוש חופשי במחשבים ובמשאבים אחרים ,כמו ספרייה וסדנת אמנות .יש
להעמיד אמצעים אלו לרשות התלמידים ולארגן את המערכת כדי שתאפשר זאת.
כדי שתלמיד יהפוך למוביל את הלמידה בעצמו ולאחראי לה ,יש לאפשר לו לשאת באחריות במלואה .מתוך כך
עולה השאלה :אם תלמיד אינו מתקדם בקצב ראוי ,האם על המורה לדווח להוריו? לשתף אותם? אם הנורמה בבית
הספר היא דיווח להורים כאשר אין התקדמות לימודית ,הרי שבתהליך כזה ,פנייה להורים במקום לתלמיד תביא
להסרת האחריות שלו (לדוגמה ,מערכת "משוב" יכולה ,בתנאים מסויימים ,להוות סתירה לתפיסה האומרת שהאחריות
ללמידה נמצאת בידי הלומד) .יש לקבוע עמדה ומדיניות ארגונית בעניין זה.
דוגמא אחרת להתנגשות בין נורמות בית הספר לעקרונות למידה חקרנית :בלמידה כזו התלמיד אמור להיות אדון
לזמנו ,ולנוע בין הכיתה לחדר המחשבים או הסדנה על פי בחירתו .הוא יכול לבחור האם וכמה זמן הוא מקדיש
לעבודה בכיתה וכמה – בבית .אולם ,אם הנורמה הבית ספרית היא שאסור להסתובב על פי בחירה בזמן השיעור ,וזמני
השיעורים מוגדרים ומופרדים בצלצול ובהפסקות ,נוצרת התנגשות .בכל מקרה ,המערכת תצטרך לתת לכך תשובות
ולהתאים את התרבות הארגונית לנורמות של בית הספר.
תעודות והערכות :יש לתת את הדעת על דרכי ההערכה בלמידה חקרנית ,אולם בהקשר הארגוני צריך לחשוב כיצד
הערכה זו תבוא לידי ביטוי בתעודה ,שהרי אי אפשר להסתפק באמירה כגון - 85" :תלמיד טוב ,מבצע את המוטל עליו".
29
הערכה מסוג אחר בתעודה היא דרך נוספת לתת ייחודיות לתכנית וגם היא עשויה להגביר מוטיבציה.

 3.7סיכום
בפרק זה הצבנו עקרונות להחלת מהלך מערכתי על בית הספר .התייחסנו למרכיבים של פיתוח תרבות פדגוגית-
אירגונית בבית הספר :תפקיד המנהל ,עבודת צוות ,תפקיד המורה ,הטמעת התהליך ,הקצאת משאבים והיחס לבית
הספר כארגון לומד.
ברור כי כל ארגון שונה מרעהו ולכן יצטרך לקיים תהליך המתאים לו.
השאלות הבאות קשורות לפרק ומחייבות דיון בית ספרי .לחלקן ניתן למצוא הד במדריך זה ,אולם נראה שלכל בית
ספר/מנהל/צוות יכולים להיות פתרונות ותשובות אחרות ,אך בכל מקרה הנושא מחייב דיון משותף:
האם כל הצוות צריך להיות שותף לתהליך? באילו שלבים? בכולם? בחלקם?
כיצד מטפלים בהתנגדויות מצד מורים?
האם לחייב מורים ללמד בדרך החקר?
האם לפנות לגופים חיצוניים לשם תמיכה בתהליך?
כיצד שומרים על יציבות של הצוות? כיצד לטפל בעומסי העבודה שנוצרים?
באילו מקצועות נכון להחיל למידה חקרנית ובאילו לא? מה לגבי מקצועות שבהם יש מורה יחיד?
האם יש לתגמל צוות מפתח? רכז מקצוע?
כיצד ניתן להשתמש בשעות פרטניות לצורך תמיכה בחקר וחיסכון במשאבים?
כיצד מתאימים את הלמידה החקרנית לרמות שונות של תלמידים?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

.Sizer, Theodore, R. Horace's School: Redesiging the American High School, Houghton Mifflin, 1995 28
פרופ' סייזר מציג בספר זה ,בין השאר ,את גישתו באשר לתערוכה הלימודית ככלי ליצירת מוטיבציה לימודית.
 29ראה פרק  5על הערכה.
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פרק  :4התפתחות מקצועית
רעיונות מרכזיים
●

●

●
●

●

●

●

המורה כלומד :תנאי הכרחי לפיתוח מקצועי של מורים להנחיה ולהוראה בגישה חקרנית הוא התנסות כלומדים
בתהליך חקרני משמעותי.
המורה כמעצב :כתוצאה מהתפתחותו המקצועית של המורה ובתנאים מסוימים ,חשוב שהמורה יעצב התנסויות
ויחידות חקרניות עבור תלמידיו.
עבודת צוות :צוות מורים המקיים השתלמות משותפת ,מהווה מערך תמיכה המעודד למידה ,פיתוח וצמיחה.
מעורבות המנהל :קיימת חשיבות למעורבות מנהל בית ספר בהתנהלות הצוות המוביל ,ובהכשרתו לתפקיד הנדרש
ממנו בעת הטמעת הגישת החקרנית בבית הספר.
מעורבות הצוות המוביל :במסגרת ההתפתחות המקצועית של הצוות המוביל ,תיבנה תכנית להפעלה משולבת של
תכניות חקרניות ייחודיות שמפותחות בבית הספר ,ותכניות ללמידה חקרנית המתקיימות במסגרת תחומי הדעת.
הכשרת בעלי תפקידים :נושאי תפקידים ,כגון :ספרנים ,מידענים ,מורים במרכזי למידה ,רכזי מקצוע ועוד ,יהיו
שותפים להכשרה.
חשיפה לגורמים שונים :גורמים חיצונים לבית הספר זקוקים אף הם להיכרות עם תפיסת העולם של גישת החקר
והשלכותיה על מנת לתמוך בתהליך ולהוביל להצלחתו.

פתח דבר
פיתוח תרבויות בית ספריות מחייב שינויים רבים :שינויים ארגוניים ,שינוי בחלוקת המשאבים ושינויים פדגוגיים .על
מנת לתמוך בשינויים אלו יש צורך בפיתוח מקצועי של כל בעלי התפקידים השונים המעורבים בתהליך :מנהלי בתי
ספר ,מורים ונושאי תפקידים נוספים בבתי הספר (כגון :ספרנים ,מידענים ,מורים במרכזי למידה ועוד) ,כמו גם גורמים
התומכים בבית הספר מחוץ למערכת (כגון :מפקחי בתי ספר ,הורים ועוד).
קיימות שלוש אפשרויות לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה לקראת פיתוח תרבויות חקרניות בבית הספר:
פיתוח מקצועי בגישה חקרנית בתחומי דעת :פירוט בנושא זה ראה בפרק .2
פיתוח מקצועי להטמעת תרבויות חקרניות בית ספריות :הפרק הנוכחי יתמקד בפירוט השתלמויות אלה.
שילוב והתאמה :בתי ספר יכולים לשלב בין השתלמויות בתחומי הדעת לבין השתלמויות ייחודיות בית ספריות.
●
●
●

הפרק יעסוק בנושאים הבאים:
הרקע לפיתוח מקצועי בבית הספר
4.1
תנאים רצויים לפיתוח מקצועי בבית הספר
4.2
מאפייני ההשתלמות
		
4.3
פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים
4.4
סיכום
4.5
מקורות
		
4.6
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 4.1הרקע לפיתוח מקצועי בבית הספר
בהשתלמויות ישתתפו כל נושאי התפקידים הרלוונטיים .היקפן של ההשתלמויות יותאם למידת המעורבות של כל
אחת מקבוצות נושאי התפקידים השונות בתהליכי החקר .ככל שמעורבותן גדולה יותר ,כך תהיה ההשתלמות שלהן
בהיקף רחב יותר .כך לדוגמא :המורים ,השייכים למעגל הראשון ,יקבלו את מרבית התמיכה וההכשרה .לעומתם,
מפקחי בתי הספר ישתתפו ביום עיון או יוזמנו לאירועים רלוונטיים (איור .)4.1

איור  4.1מעגלים לפיתוח מקצועי בבית הספר
מפקח

מ

קצוע

מנ
הל,

ם
מידעני  /ספר
נים
רכז פדגוגי ,ר
כזי
מ ו רי ם

מערך ההשתלמויות המוצע מותאם במקביל לתהליך שינוי המלּווה בשיפור מתמיד וארוך טווח .ההשתלמויות תימשכנה
לאורך שנים אחדות אשר במהלכן יתרחש תהליך של פיתוח מקצועי במקביל לתהליך היישום בכיתות .איור  4.2מתאר
את אחת האפשרויות לתהליך הכשרה של בעלי תפקידים שונים במערכת בית ספרית בזיקה לפיתוח תרבות חקרנית.

איור  4.2תהליך רב-שלבי אפשרי להכשרה בפיתוח תכנית חקרנית ייחודית בבית הספר
הוראת תלמידים
בכיתות

פעילות במסגרת
בית הספר

פעילות עם גורמים
מחוץ לבית ספר

שלב :1
ליווי והשתלמות לצוות
מוביל (מנהל ,רכז פדגוגי,
רכז מקצוע ,מורה מפתח)
לפיתוח רעיון תהליכי
החקר בבית הספר

הצגת תוצרים
של תלמידים:
תערוכה ,יריד

פיילוט ראשון של
הוראת תלמידים ע"י
צוות מורים מוביל I

שלב :2
ליווי והשתלמות לצוות
מורים מוביל ומפתח

פיילוט שני והרחבה
של הוראת תלמידים ע"י
צוות מורים  IוII-

שלב :3
ליווי והשתלמות לצוות
מורים שני

התרחבות הוראת
גישת החקר בכיתות
בהתאם לצוותי המורים

שלב :4
ליווי והשתלמות לצוות
מורים שלישי וכן הלאה...

הערכה ובדיקה מתמדת של התפתחות תהליכי
הלמידה וצוותי המורים
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השתלמות לרכזי
מקצוע לפיתוח יחידות
לימוד בגישת חקר
מפגש
עם בתי ספר
מיישמים

יום עיון למפקחי
בתי הספר ומפמ"רים
בתחומי הדעת
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הסבר לתרשים:
התרשים המצורף מתאר פעילות אפשרית של הכשרה בבית ספר אשר שמה לה למטרה פיתוח של תהליכי חקר בקרב
התלמידים .בתרשים ניתן לראות שלוש עמודות מרכזיות :פעילות בכיתות עם התלמידים המייצגת את היישום בפועל
ואת תוצאותיו (עמודה ימנית) ,פעילות הכשרה במסגרת הבית ספרית של המנהל ,הצוות המוביל והמורים (עמודה
אמצעית) ופעילות עם גורמים מחוץ לבית הספר (עמודה שמאלית) .התרשים מציג רק חלק מן הפעילויות וקשרי
הגומלין האפשריים ,אך יכול להעיד על פעילות אפשרית בכל אחד מן הקהלים.
כדי שבית הספר ַיפתח ויטמיע תרבויות חקרניות לאורך שנים ,חשוב שכל צוות המוזכר בתרשים יקבל תמיכה
ארוכת טווח .מן התרשים עולה החשיבות של ליווי צוותי המורים השונים והתפתחותם בשלבי היישום של התרבויות
החקרניות בבית הספר .על בסיס המודל המוצג על ידי פליק ,אלון ורוזנפלד ( ,)2006הצוותים ישתלמו בהשתלמויות
המשך שיאפשרו רצף בהתפתחות המקצועית לאורך זמן:
שלב א :המורה כלומד בגישת חקר
שלב ב :המורה כמנחה תהליכי חקר בכיתה
שלב ג :המורה כיוזם תהליכי חקר בבית הספר
לאורך כל התהליך חשובה גם עמידה בקשר רציף עם גורמים מחוץ לבית הספר:
ראייה מערכתית בכל הנוגע לקיום תרבויות חקרניות בבתי ספר
קשר עם מפקחי בתי הספר בשל היותם בעלי ִ
נוספים.
סיורים הדדיים או סיורים בבתי ספר המיישמים תרבויות חקרניות .סיורים אלו יכולים להוביל להפריה הדדית,
להעלאת רעיונות חדשים וגישות חדשות וליישומם בשטח.
ביקור בתערוכות המזמן היכרות עם תהליכים ועם תוצרים של חקר בבתי ספר שונים ,אשר יכול להוות מקור
להשראה וללמידה.
קשר עם ההשתלמויות לביצוע חקר בתחומי דעת שונים :בתחומי דעת רבים עבודות חקר ותהליכי חקר הם חלק
בלתי נפרד מתכנית הלימודים ,לכן חשוב לשלב את פיתוח התרבויות החקרניות בבית הספר יחד עם ההשתלמויות
לביצוע החקר בתחומי דעת אלו.
●

●

●

●

 4.2תנאים רצויים לפיתוח מקצועי בבית הספר
על מנת להטמיע תרבויות חקרניות בבית הספר חשוב לכלול בהשתלמויות ובהכשרה מקצועית מתאימה את כל
צוות בית הספר .בהשתלמויות ישתתפו מורים מקצועיים ,רכזי מקצוע ,רכזים פדגוגיים ,מנהל וצוות ההנהלה ,כמו
גם צוותים תומכים כדוגמת מידענים ותומכים טכניים אחרים (אחראי מחשבים ,לבורנטים וכדומה) .צוותים שונים
ישתלמו בהתאם למידת מעורבותם בפיתוח ויישום תהליכי החקר בבית הספר.
בבחירת המורים יש לתת עדיפות ,בשלב הראשון ,למורים יוזמים ,חדשנים ,יצירתיים ופתוחים לרעיונות חדשים.
מורים החשים בנוח בתנאי אי ודאות ,והמחפשים דרכים חדשות להוראה ,מתאימים מאוד לשלבי הפיתוח והיישום
הראשוניים .המלצה זו נתמכת במחקרה של יעל פורמן שהרבני ( ,)2009המעיד כי מורים יזמים וחדשניים נוטים
להמשכיות ולהתפתחות ביישום גישה חקרנית גם בסביבת הוראה שאינה תומכת .בסבבים הבאים של הכשרת חדר
המורים ניתן לבחור במורים בעלי מאפיינים של התמדה ושל השרשת תהליכים שפותחו על ידי הצוות הראשון .בשלב
מאוחר יותר ישולבו מורים נוספים בהשתלמויות וכן בביצוע פעילויות חקר בכיתות.
תנאי הכרחי להכשרת מורים להנחיה ולהוראה בגישה החקרנית הוא התנסותם כלומדים בתהליך חקר משמעותי .חשוב
שהתנסות זו תהיה דומה ככל האפשר להתנסות של התלמידים בעתיד .ההתנסות צריכה להיות מלהיבה ומעשירה
מחד ,ומאידך צריכה להכיל את מצבי אי הודאות והתסכול המלווים גם תלמידים בעת תהליכי למידה חקרנית .תהליך
זה חייב להיות מלווה בהנחיה מתאימה ,שתהווה מודל לחיקוי על ידי המורים ,כאשר הם ילַ מדו בעתיד בכיתותיהם.
ככל שהתנסות זו תהיה משמעותית יותר ,תסייע בגיוס המורים לדרך ההוראה בגישת החקר ,למרות העומס והקשיים
שהיא מציבה .מורים שנהנו בעצמם מלמידה מסוג זה ,ירצו להעניק חוויה דומה לתלמידיהם.
קיימת חשיבות למעורבות מנהיג פדגוגי (המנהל או דמות מטעמו) בהשתלמויות להטמעת גישת הלמידה החקרנית
בבית הספר .רצוי שאחד מאנשי הצוות שישתתף בהשתלמות ,יהיה שותף לתהליכי קבלת ההחלטות :מנהל בית הספר,
רכז פדגוגי או דמות מובילה אחרת בבית הספר .לנציג זה חשיבות רבה בצמתים החשובים של קבלת ההחלטות ,כמי
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שיוכל להציג בפני המערכת את צרכי המורים המלמדים בגישת חקר ואת צרכי תלמידיהם .במחקר שבדק גישות
מנהלים ,נמצא כי לגישת המנהל השפעה מכריעה על מוטיבציית המורה .מורים שקיבלו עידוד ותמיכה ממנהלים
יוזמים ,שינו את גישתם באופן חיובי (שהרבני.)2009 ,
השתתפות בהשתלמות משותפת של צוותים מקדמת את המשך עבודת הצוות .כך נוצר פורום מקצועי המאפשר
דיאלוג ,תמיכה ,יצירה ולמידה .צוות מורים זה יכול להוות צוות מוביל ,מנחה ומייעץ לצוותים או למורים אחרים
בהמשך.

 4.3מאפייני ההשתלמות
בהכשרת סגלי הוראה להנחיה ולהוראה בגישה של למידה חקרנית ,יושם דגש על:
 4.3.1למידה תוך כדי הפקת תוצר
 4.3.2השתלמות ארוכת טווח
 4.3.3תהליך המלּווה בשיפור מתמיד
 4.3.4ליווי ותמיכה
 4.3.5היקף השתלמות מומלץ

 4.3.1למידה תוך כדי הפקת תוצר
תהליך ההשתלמות יהיה מורכב משלושה שלבים עיקריים ,שלכל אחד מהם תוצר שונה.
השלב הראשון -התנסות בלמידה חקרנית משמעותית :המורים כלומדים.
בשלב זה התוצר יהיה תוצר לימודי בדומה למה שנדרש מן התלמידים ,אך ברמתו של מורה .המורים חווים תהליך
המדמה את כל שלבי הלמידה החקרנית ,ומתמודדים עם הקשיים כלומדים .התוצר יכלול משוב לרפלקציה והבנת
תהליכי הלמידה ודרכי הטיפול בקשיים שעלו.
השלב השני  -פיתוח יחידת לימוד בגישה חקרנית .בשלב זה המורים ַיפתחו יחידת לימוד ניסויית בלמידה חקרנית
בליווי של מנחה מומחה תוך קבלת משוב רציף של מורים עמיתים.
השלב השלישי  -יישום הלמידה החקרנית בכיתות .בשלב זה ייושמו תהליכי הלמידה בבית הספר תוך ליווי ותמיכה
של אנשי מקצוע ועמיתים .התוצר יהיה דו"ח ,שעוקב אחר תהליך היישום ואחר תוצרי התלמידים יחד עם ניתוח
התובנות מהתהליך ומהתוצרים.
שלושת השלבים יחד יאפשרו לבנות קהילת מורים המנהלים דיאלוג ,חשיבה ולמידה משותפים סביב הגישה החקרנית.
קהילה לומדת זו תלַ ווה את המורים גם בתום ההשתלמות ובעת ההוראה בכיתות ,ותהווה מקור לתמיכה ולהמשך
התפתחות מקצועית.

 4.3.2השתלמות ארוכת טווח
השתלמות ארוכת טווח מאפשרת שינוי תפיסתי אצל המורים ,שינוי שלא יכול להתרחש בזמן קצר .לכן חשוב
שההשתלמויות תימשכנה לאורך מספר שנים .כמו כן ,השתלמויות ארוכות טווח תלווינה את המורה המלמד למידה
חקרנית בשלבים שונים של התפתחותו המקצועית :בשלבים המוקדמים ,בהיכרות עם התהליך הבסיסי ועם הקשיים
שהוא מזמן לתלמידים ולמורה ,ובשלבים מתקדמים בבניית מערך חקר מורכב יותר לצורך עבודה עם תלמידיו.

 4.3.3תהליך המלווה בשיפור מתמיד
תהליך ההתפתחות המקצועית של המורים יאפשר שיפור מתמיד בהבנה וביישום של למידה חקרנית .בשלב ראשון,
המורים יעברו התנסות כלומדים .הם ישתתפו ברפלקציה על ההתנסויות ועל הקשיים שהם חוו כלומדים .בשלב הבא,
המורים יפתחו יחידות לימוד ודרכי הוראה מתאימות להפעלה בכיתותיהם .הם יְ יַ ׂשמו אותן בכיתות ויפיקו לקחים
שאף אותם הם יישמו בתהליך של שיפור .כך ,לאורך זמן ובצורה מדורגת תעלה רמת המקצועיות של המורים המצויים
בתהליך.
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 4.3.4ליווי ותמיכה
תמיכה מקצועית תינתן בשלבים הראשונים על ידי מדריכים או מורי מורים המכירים את התהליך ואת הקשיים
המלווים אותו .בשלבים המאוחרים יותר הליווי יינתן על ידי צוות תומך מתוך צוות בית הספר ,שיוכשר לתפקיד.

 4.3.5היקף השתלמות מומלץ
כאמור ,ההשתלמות בנויה משלושה חלקים מרכזיים :חלק א :התנסות כלומדים; חלק ב :פיתוח תהליך למידה חקרנית.
חלק ג :יישום הלמידה החקרנית בכיתות .על כן ,המלצתנו להקדיש לפחות  30שעות השתלמות לכל חלק ,כלומר,
לפחות  90שעות.

 4.4פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים
כפי שצויין ,התפתחות מקצועית חשובה גם מעבר לצוות המורים .להלן הערות הקשורות ל )1(-רכזי מקצוע/רכז
פדגוגי )2( ,מנהלי בתי ספר ( )3מפקחים.

 4.4.1השתלמות רכזי מקצוע/רכז פדגוגי
מטרות:
 .1הבנה מהי למידה חקרנית ברמות חשיבה גבוהות.
 .2מתיאוריה למעשה – מה המשמעויות היישומיות של גישת למידה זו לשדה?
 .3הכשרת הרכז כמנחה מומחה בבניית תהליכי חקר בתחום הדעת.
 .4יצירת פורום רכזי מקצועי.
 .5יצירת צוות מוביל בית ספרי המורכב ממנהל  /רכז פדגוגי ורכזי מקצוע להובלת התהליך הבית ספרי.
במסגרת ההשתלמות ,אנו מציעים לרכזי המקצוע לפתח יחידת לימוד בגישה חקרנית המשלבת אסטרטגיות ברמות
חשיבה גבוהות בתחום עיסוקם .באמצעות תהליך פיתוח יחידת הלימוד יוכלו הרכזים להתנסות בצורה משמעותית
ברעיונות התיאורטיים ויפנימו את משמעות יישום תהליכי החקר בבית הספר .ההשתלמות תכשיר את הרכזים להנחיה
של תהליכי פיתוח יחידות לימוד בגישה חקרנית .תוצר ההשתלמות יהיה מגוון תהליכי למידה בתחומי הדעת של
הרכזים המפתחים ,אותם יוכלו ליישם בבית ספרם (גם בתחומים שונים מתחום רכז המקצוע שנשלח מטעם בית
הספר) .בנוסף ,יודגש תפקידו של הרכז הפדגוגי בהנחיה ובקידום הגישת החקרנית בבית ספרו.
היקף השתלמות מומלץ 30 :שעות

 4.4.2השתלמות למנהלי בתי ספר
חשוב להדגיש כי בית הספר אינו פועל בחלל ריק ,ומגמות שונות עשויות לעתים להכתיב מדיניות שאינה טבעית
עבורו .גם כאשר היזמה לשינוי הינה של בית הספר ,וגם כאשר התהליך מוכתב מבחוץ ,קיימת חשיבות רבה למנהיגותו
של מנהל בית הספר ,כפי שצוין בפרק  .3בין היתר ,נדרש המנהל לשינוי בנכונות ובחשיבה לגבי ארגון מחודש של
תהליכי הלמידה בבית הספר ,לאור התפיסה החינוכית ,הרואה את תהליך הלמידה החקרנית כתהליך מרכזי .בית
הספר הוא מערכת הוליסטית ,לכן שינוי בחלק אחד של המערכת מחייב שינוי במערכת כולה.
שילוב למידה חקרנית בבתי הספר מחייב שינויים מקיפים בארגון הקיים ,בהכשרת המורים ובעיבוד חומרי הלימוד.
על כן קיימת חשיבות למעורבות מנהל בית הספר ולהכשרתו לקראת הובלת המערך הבית ספרי להטמעת גישה זו.
מעורבותו תבוא לידי ביטוי הן במסגרת ההשתלמות למורים והן בהשתתפותו בהשתלמות למנהלים .לשם כך ,חשוב
לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
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גיוס המנהלים לרעיון
א .יצירת צורך אצל מנהלי בתי הספר בשילוב למידה חקרנית ברמות חשיבה גבוהות בבתי הספר.
ב .חשיפה למשמעויות היישום בבית הספר (התפתחות מקצועית של מורים ,שינויים ארגוניים ,הקצאת משאבים
וכדומה).
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הובלת השינוי
א .חשיפה למודלים המשלבים בניית תכנית עבודה ארוכת טווח.
ב .איתור התנגדות לשינויים ומתן כלים יעילים להתמודדות עם התנגדות לשינוי.

מטרת תהליך ההכשרה הינה לאפשר לכל מנהל בית ספר לבחון את הקיים בבית ספרו ואת הדרכים להתאמתו לשינוי
ולשילוב תרבויות חקרניות.

 4.4.3חשיפה למפקחים
כפי שצוין ברעיונות המרכזיים ,אנו מייחסים חשיבות רבה לתמיכתם של גורמים חיצונים לבית הספר ,אשר זקוקים
אף הם להיכרות עם תפיסת העולם של גישת החקר ועם השלכותיה על מנת לתמוך בתהליך ולהוביל להצלחתו .לשם
כך ניתן לשלב בתהליך גם חשיפה המיועדת למפקחים ,על מנת לערבם בתהליכי השינוי ,וכדי שיהיו לעזר למנהלי בית
הספר אל מול המערכת.
מטרות:
 .1חשיפת המפקחים לדרישות מערכתיות ,הנובעות מיישום למידה חקרנית בבתי הספר.
 .2יצירת פורום מפקחים ,הבוחן את המצב הקיים בבתי הספר אל מול הרצוי.
 .3חשיבה משותפת על דרכי פעולה לקידום ולשילוב למידת החקר בבתי הספר.
מטרתה העיקרית של החשיפה למפקחים הינה לבחון את הדרישות המערכתיות של יישום למידה חקרנית בבתי הספר
ובניית פורום חשיבה של מפקחים אשר יוביל דרכי פעולה להטמעת גישת החקר בבתי הספר.
היקף השתלמות מומלץ :שלושה ימי חשיפה מרוכזים.

 4.5סיכום
●

●

●

●
●
●

●
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ישנן השתלמויות בתחומי דעת שונים ,שמטרתן לפתח את מיומנויות החקר בקרב מורים .כמו כן קיימת אפשרות,
שכל בית ספר יפתח לעצמו השתלמות בית ספרית לצורך פיתוח תרבויות חקרניות והטמעתן .חשוב שהנהלת בית
הספר תשלב בצורה מוׂשּכלת בין שני כיוונים אלה.
תנאי ראשוני מומלץ בתכנון שילוב הלמידה החקרנית בבית הספר הוא לתת למורים להתנסות בתהליך חקר
אותנטי עבורם ,על מנת שיחוו את החוויה ,כפי שהתלמידים יחוו אותה מתחושות התסכול ועד לתחושות ההצלחה.
מומלץ לקיים השתלמויות בית ספריות לצוותי מורים בהתאם לַ ָשלב שבו נמצא בית הספר מבחינת התפתחות
התרבויות החקרניות שבו.
בשלבי ההכשרה הראשוניים של צוות בית הספר מומלץ לבחור במורים יוזמים ,חדשניים ויצירתיים.
חשוב מאוד ,שדמות מרכזית בבית הספר תרכז את הצוות המוביל ותשתתף בהשתלמויות.
מומלץ לשלב בצוות מורים מתחומי דעת שונים וכן בעלי תפקידים נוספים מבית הספר ,כגון :מידענים ,מורי מרכז
למידה וכדומה ,כך שכל אחד מהנוכחים יספק נקודת ראות שונה על תהליכי הלמידה וההוראה בגישת חקר.
ההשתלמויות תאפשרנה ליווי ותמיכה לאורך תהליכי השינוי שעוברים צוותי בית הספר .ההשתלמויות תהיינה
ארוכות טווח ,ותימשכנה לאורך תהליך של שיפור מתמיד בהתפתחות המקצועית של המשתלמים.

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
הספר-בבית

 התפתחות מקצועית:4 פרק

 מקורות4.6
. משרד החינוך,2009-2006 )" דו"ח חינוך לחשיבה ("אופק פדגוגי.)2009( ,) (עורכת. ע,זוהר
 עבודת.טווח של השתלמויות ממושכות למורי מדעים- השפעות ארוכות: עניין של זמן.)2009( . י,פורמן שהרבני
. הטכניון, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים,דוקטורט
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פרק  :5משוב והערכה של למידה חקרנית
הקדמה
בבואנו לבצע משוב והערכה של למידה חקרנית בבית ספר ,השאלה הראשונה שתישאל היא לאיזו הערכה אנו
מתכוונים? בשפה האנגלית נעשה שימוש בשני מונחים שונים Evaluation :ו.Assessment-
המונח  evaluationמתייחס לעתים להערכה ברמת בית הספר וכולל ,בין היתר ,הערכת פרויקטים ותכניות המופעלות
בבית הספר ,הערכת פעילויות בית ספריות והערכת מהלכים פדגוגיים וארגוניים בית ספריים.
המונח  assessmentשמור ,בדרך כלל ,להערכת לומדים ,והוא כולל ,בין היתר ,הערכת הישגיהם ,התקדמותם
והתפתחותם.
בהתאם להבחנה זו ,הפרק יחולק לשני חלקים:
הערכה ברמת בית הספר ()Evaluation
5.1
הערכת התלמידים ()Assessment
5.2
על אף ההבדלים ,נראה בהמשך שיש גם לא מעט דמיון.
סיכום
5.3
מקורות
5.4
נספחים
5.5

 5.1הערכה ברמת בית הספר ()Evaluation
ניתן להבין את הערכה ברמת בית הספר ע"י:
 5.1.1שאלות מרכזיות
 5.1.2תהליך ההערכה הבית-ספרית
 5.1.3מודל ההערכה

 5.1.1שאלות מרכזיות
ההערכה ברמת בית הספר מונחית ,בין היתר ,על ידי שאלות מרכזיות שיש לתת עליהן את הדעת בטרם מתחילים
בתהליך הערכה .להלן מספר שאלות מנחות (נבו:)1989 ,
כיצד מגדירים את ההערכה?
קיים מגוון של הגדרות לגבי הערכה ,וכל אחת מהן מוסיפה היבט נוסף להבנתנו את המושג .טיילר ( )1950הגדיר
"הערכה" כתהליך הקובע את מידת השגתן של מטרות חינוכיות .מתוך כך יש צורך להתייחס למטרות של המהלכים
המוערכים בבית הספר .הגדרה אחרת גורסת שההערכה היא זיהוי ,הפקה ואספקת מידע שימושי ,העוזר להכריע בין
אלטרנטיבות ( .)Stufflebeam, 1968מתוך הגדרה זו עולה כי יש צורך להתייחס לשימושיות של המידע המסופק על
ידי ההערכה עבור הגורמים הרלוונטיים בבית הספר.
כך למשל ,יכול בית הספר לבחון את המטרות שאותן רצה לקדם באמצעות תהליכי למידה חקרנית
ולבדוק את מידת השגתן .אם בבית הספר הגדירו מטרות כמו :פיתוח מיומנויות של שאילת שאלות
חקר ,חיפוש מידע ,עבודת צוות ופיתוח האוטונומיה של התלמיד – ניתן לבדוק באיזו מידה המשימות
הניתנות לתלמידים ודרכי ההוראה בכיתה מזמנות לתלמידים פיתוח של כישורים ומיומנויות אלה .גם
ברמת הכיתה ,המורה יכול לבחון באיזו מידה היא מאפשרת לתלמידים בחירה ,עד כמה היא מאפשרת
או מעודדת עבודת צוות וכדומה.
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לסיכום ,בהקשר הבית ספרי ,ניתן לשלב את ההגדרות הללו ולקבוע כי מומלץ שהערכה ברמת בית ספר תתייחס הן
למטרות של המהלכים הנהוגים בבית הספר ,הן למידע הנחוץ למנהל ולצוות בית הספר והן לשיפוט מושא ההערכה,
תוך כדי אספקת מידע לגבי ערכו מבחינת בית הספר.

מי מבצע את ההערכה?
יש חשיבות למינוי אדם שיהיה אחראי על ביצוע ההערכה ,ואמנם ,במסגרת רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה הוגדר
תפקיד חדש בבית הספר :רכז הערכה ,שאמון על תהליכי ההערכה שמתקיימים בו .יחד עם זאת ,אפשרי שמנהל בית
הספר יחליט למנות צוות שיהיה אחראי על ביצוע ההערכה של פרויקט מסוים או של תכנית מסוימת .למשל ,אפשר
למנות צוות שתפקידו יהיה להעריך את מידת ההטמעה של תרבות חקרנית בכיתות .אם תהליכי החקר מתרחשים
במספר תחומי דעת בבית ספר ,ניתן לצרף לצוות זה נציג מכל תחום דעת .מהלך זה יבטיח את קיומה של ראייה
מערכתית של הלמידה החקרנית בבית הספר .מכיוון שכל מהלך של הערכה מצריך לא רק מיומנות אלא גם זמן לא
מבוטל ,מומלץ שחברי הצוות ,בין אם אלה מורים או בעלי תפקידים אחרים ,יהיו משוחררים מחובותיהם האחרות
בצורה זו או אחרת.
מהם תפקידי ההערכה?
ההערכה יכולה לשמש במספר תפקידים (נבו ,)1989 ,ועל המנהל להחליט ביחס לתפקיד או לתפקידים שאותם תמלא
ההערכה בבית ספרו .כמו כן ,ההערכה יכולה לשמש למספר תפקידים בו זמנית .התפקידים המרכזיים של הערכה
בהקשר החינוכי הם:
הערכה של תהליכי למידה חקרנית מערכתיים המתבצעת לצורך הערכה מעצבת תתייחס למתן מענה
לשאלות כמו :באיזו מידה קיימים חומרי למידה ההולמים את מטרות ההוראה בבית הספר? באיזו מידה
יש למורים כישורים ההולמים את הצרכים של קידום תהליכי חקר? באיזו מידה המורים /התלמידים
מרוצים מתהליכי החקר? באיזו מידה מסגרות הזמן הניתנות ללמידה חקרנית הולמות את הצרכים?
באיזו מידה מצליחים המורים לתת משוב לתלמידים על תוצריהם? מתן מענה לשאלות אלו עשוי לסייע
בשיפור תהליכי החקר בבית הספר ובכיתה.
הערכה של תהליכי למידה חקרנית כיתתיים המתבצעת לצורך הערכה מעצבת תתייחס לשאלות
הנוגעות לפיתוח הכישורים של התלמידים :באיזו מידה לתלמידים יש ידע קודם הנדרש בתהליכים
אלו? באיזו מידה התלמידים שולטים במיומנויות המצופות מהם? מהם כישורים ומיומנויות אלה? מיהם
התלמידים המתקשים?
א .תפקיד מעצב – הערכה מעצבת מתבצעת לשם שיפור ,וזאת על ידי אספקת משוב בונה ,כאשר המיקוד הוא על
התהליך והדגש על אספקת מידע שיש בו כדי לשפר .הערכה זו מיועדת בדרך כלל לשימוש פנימי בבית הספר.
ב .תפקיד מסכם – הערכה מסכמת ,או "הערכה לאחר מעשה" ,מתמקדת בתוצר ושמה דגש על האפקטיביות של
המהלך השלם ,ובדרך כלל מספקת מידע אודות השגת המטרות של המהלך.
ארבעה תפקידים נוספים של ההערכה הם:
ג .תפקיד פסיכולוגי-חברתי – הערכה שמשמשת להגברת המוטיבציה והעלאתה.
ד .תפקיד ִמנהלי – הערכה שמשמשת להפגנת סמכות.
ה .תפקיד מקדם הבנה – ההערכה שמספקת תובנות לגבי התופעה המוערכת.
ו .תפקיד מקדם הפצה – הערכה שמאפשרת הפצת רעיונות ושיתוף בלקחים שהופקו.
הערכה מסכמת של תהליכי הלמידה החקרנית המערכתיים עשויה להתייחס לקבלת החלטה בדבר המשך יישום
תהליכי החקר בבית הספר או להוות סיכום לתהליכי החקר שהתקיימו בשנת לימודים מסוימת.

כך למשל ,ניתן לבחון את אחוז התלמידים שמגלים רמות שונות של שליטה בתהליכי החקר (רמה
מצטיינת ,רמה מתקדמת ,רמה תקינה ,רמה בסיסית ומתחת לרמה בסיסית) .הערכה מסכמת של תהליכי
חקר בכיתה עשויה להתייחס להתפלגות ההישגים של התלמידים בכיתה ,לציון הממוצע הכיתתי
והשוואתו לציון הממוצע של הישגי התלמידים בכיתות שונות או בתחומי דעת שונים.
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למי מיועד המידע?
הערכה ברמת בית ספר מיועדת לקהלים שונים ,ביניהם המנהל עצמו ,המפקח הממונה על בית הספר ,צוות בית הספר,
ההורים ,כמו גם גורמים שונים במשרד החינוך ,בעיריות ובקהילה .המידע שנאסף באמצעות ההערכה יותאם לצרכים
הדיפרנציאליים של קהלי היעד השונים .בנוסף ,דרך ייצוג ממצאי ההערכה תותאם לצרכים הספציפיים של קהלי
היעד השונים.
מהו מושא ההערכה?
זיהוי ברור של מושא הערכה הוא החלק החשוב בפיתוח ובתכנון פעולות הערכה .הגדרת ה"דבר" שאותו רוצים
להעריך מסייעת להחליט מהו סוג המידע הנחוץ וכיצד לנתחו .בהקשר של חקר ,ניתן להגדיר מספר מושאים להערכה.
לדוגמה ,אפשר להגדיר את היישום של עבודות חקר בשכבות הגיל השונות (שאלות הערכה יתייחסו,
למשל ,למידה שבה המורים מיישמים את החקר בכיתות ,לסוג המשוב שניתן לתלמידים תוך כדי
תהליך ביצוע החקר ,למידת הליווי של המורה בתהליך ביצוע החקר של התלמידים וכו') ,את הכישורים
שמתפתחים בעקבות ביצוע עבודות חקר (שאלות הערכה יתייחסו ,למשל ,למידה שבה כישורים אלו
רלוונטיים לתחומי דעת שונים ,למידת היישום של כישורים ספציפיים וג'נריים בתחומי דעת שונים
ובמטלות לימודיות מגוונות) ,את העמדות והאמונות של המורים בהקשר של חקר ,את התועלת שצומחת
לתלמידים מכך ועוד.

אילו החלטות יתקבלו על בסיס ניתוח ממצאי ההערכה ופרשנותם?
המידע שנאסף באמצעות ההערכה ישמש את הקהלים השונים בתהליך קבלת החלטות .מגוון ההחלטות שיכולות
להתבסס על נתונים הוא גדול מאוד.
המנהל ישתמש בממצאי ההערכה כבסיס להחלטות לגבי היבטים כמו :הקצאת משאבים ,חלוקת שעות
הוראה ,שיבוץ מורים; פיתוח מקצועי של סגלי הוראה; פיתוח חזון בית ספרי; קיום מהלך הסברה בקרב
תלמידים והורים ועוד.

 5.1.2תהליך ההערכה הבית ספרית
תהליך ההערכה מתבצע באופנים שונים ,בדרך כלל בהתאם להקשר נתון ולצרכים שנגזרים מן ההקשר .יחד עם זאת,
בהקשר הבית ספרי ניתן להתייחס להערכה באופן כללי כאל תהליך מעגלי שממנו אפשר להפיק תועלת ושכולל
מספר שלבים מרכזיים :הגדרה  /הגדרה מחדש של יעדים; תכנון דרכים לאיסוף מידע (כולל כלי הערכה וקביעת
קריטריונים הנגזרים מן היעדים); הפעלת כלי הערכה לאיסוף נתונים; ניתוח הנתונים ופרשנותם; מתן משוב לשיפור
ולהמשך ההתקדמות וחוזר חלילה .תהליך ההערכה מוצג באופן גרפי באיור  ,5.1ואחריו מפורטים ההסברים לגבי כל
אחד מן השלבים השונים שמרכיבים את התהליך המעגלי של ההערכה.

איור  5.1התהליך המעגלי של ההערכה
תכנון דרכים
לאיסוף מידע
(פיתוח כלים)

הפעלת כלי
הערכה לאיסוף
נתונים
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הגדרה/
הגדרה מחדש
של היעדים

הערכה לשם שיפור
מתמשך ומתמיד

ניתוח
הנתונים
ופרשנותם

מתן משוב
לשיפור ולהמשך
התקדמות
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הגדרה/הגדרה מחדש של יעדים
לדעת אנשי חינוך רבים ,אין הערכה ללא הצבת יעדים (קיימות גישות אחרות ,אך לא כאן המקום לדון בהן) .כמו כן ,רוב
העבודה בבית הספר כוללת בראש ובראשונה השגת מטרות ויעדים .בהקשר של למידה חקרנית ,על המנהל והצוות להבהיר
לעצמם את המטרות הרלוונטיות להטמעת הלמידה החקרנית בבית הספר באופן כללי ,וכן לפרטן בתחומי הדעת השונים.
לדוגמה ,אפשר להגדיר את היישום של עבודות חקר בשכבות הגיל השונות (שאלות הערכה יתייחסו,
למשל ,למידה שבה המורים מיישמים את החקר בכיתות ,לסוג המשוב שניתן לתלמידים תוך כדי
תהליך ביצוע החקר ,למידת הליווי של המורה בתהליך ביצוע החקר של התלמידים וכו') ,את הכישורים
שמתפתחים בעקבות ביצוע עבודות חקר (שאלות הערכה יתייחסו ,למשל ,למידה שבה כישורים אלו
רלוונטיים לתחומי דעת שונים ,למידת היישום של כישורים ספציפיים וג'נריים בתחומי דעת שונים
ובמטלות לימודיות מגוונות) ,את העמדות והאמונות של המורים בהקשר של חקר ,את התועלת שצומחת
לתלמידים מכך ועוד.
תכנון דרכים לאיסוף מידע
בעת ביצוע הערכת הלמידה החקרנית בבית הספר ,יש צורך בתכנון מדוקדק של דרכים לאיסוף המידע הרלוונטי
לה .צוות ההערכה יוכל להפעיל כלים מוכנים ,או לחילופין יידרש להכין כלים שמתאימים לצרכים הספציפיים .מגוון
הכלים והאמצעים הוא רחב ביותר ,ועל כן נדרש מצוות המעריכים להיות בקיאים במגוון השיטות והדרכים לאיסוף
המידע .לרוב ,השיטות והדרכים לקוחות מעולם המחקר ,ובאופן כללי נחלקות לכלים כמותיים ולכלים איכותניים.
ניתן לבחון את כישורי עבודת הצוות של התלמידים בכיתה ו/או את מידת שיתוף הפעולה ביניהם
באמצעות תצפית או באמצעות ראיונות עמם .על מידת ההתפתחות של כישורים רלוונטיים לחקר ניתן
ללמוד באמצעות ניתוח תוצרי ביניים ותוצרים סופיים של התלמידים.
הפעלת כלי הערכה לאיסוף נתונים
באופן כללי ,על המעריכים לעמוד בארבעה סטנדרטים מרכזיים כאשר הם מפעילים דרכים לאיסוף מידע:
א .תועלת ( )utilityורלוונטיות ( – )relevanceהקפדה על איסוף מידע שיש בו כדי ליידע את המשתמשים העתידיים,
ולספק להם מידע שהוא בעל ערך עבורם ואף ניתן לשימוש .עיקרון זה עונה על שאלה כמו :האם כל המידע שנאסף
או ייאסף הוא באמת רלוונטי וניתן לשימוש?
כך למשל ,ניתן לאסוף מידע חשוב על ידי ראיונות עם תלמידים .אולם יש לכך השלכות הנוגעות
למשאבי הזמן .לכן ,ייתכן שבית הספר יבחר להעביר שאלונים לתלמידים למרות מודעותו למגבלה
שלהם או לעובדה שתלמידים בגילאים אלה הם לעיתים תכופות חסרי מוטיבציה כדי להשיב עליהם.
ב .אפשרות ביצוע ( – )feasibilityהקפדה על איסוף מידע באופן שניתן לביצוע ללא קשיים מיוחדים .עיקרון זה עונה
על שאלה כמו :מהן אפשרויות הביצוע ,והאם התנאים לביצוע ההערכה הם מספיקים ונאותים?
ג .דיוק ( – )accuracyהקפדה על איסוף נתונים מדויקים .עיקרון זה עונה על שאלה כמו :האם כל המידע שנאסף או
ייאסף מספק תמונה מדויקת ככל הניתן?
ד .הגינות מוסרית וחוקית ( – )ethical and legal fairnessהקפדה על איסוף מידע שאין בו כדי לפגוע בפרט
או במוסד .לכן ,יש צורך לדאוג לכך שהנתונים יוצגו ברמה כללית ולא ברמת הפרט (ביחס לתלמיד או למורה
ספציפיים) .כך למשל ,מידע בדבר הכישורים הנחוצים למורים יוצג ברמת הכלל ולא ברמת המורה הבודד.

ניתוח המידע ופרשנותו
השלב שאחרי איסוף המידע כולל שני היבטים שתלויים זה בזה :ניתוח ופרשנות .היבט אחד הוא הניתוח של המידע
שנאסף .על הניתוח להיות מותאם לסוגי הכלים ששימשו לאיסוף המידע .אפשר להבחין בין ניתוח כמותי ,שנשען
בעיקר על פעולות סטטיסטיות ,לבין ניתוח איכותני ,שנשען בעיקר על זיהוי קטגוריות ,ושבחלקו כבר כולל את שלב
הפרשנות.
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כך למשל ,בשאלה לגבי שביעות רצון של תלמידים ,יהיו תשובות שונות מניתוחים שונים .מניתוח כמותי
ניתן ללמוד ,למשל ,כי  70%מהתלמידים מביעים שביעות רצון מתהליכי החקר .מניתוח איכותני של
תשובות מלאות של תלמידים ניתן ללמוד ,למשל ,כי שביעות רצונם מתייחסת לעניין שיש להם בנושא
שבחרו ,להעדפת כתיבת עבודה במקום היבחנות ,ליצירת תוצר אישי המבוסס על תהליכי למידה ועוד.
על המעריך לארגן את הממצאים באופן שיהווה בסיס להיבט השני ,שהוא הפרשנות .בפרשנות ישאל את עצמו
המעריך ,או בעלי עניין אחרים ,מה אנו למדים מתוך התבוננות בנתונים על בית הספר ועל התהליכים המתרחשים בו.
הפרשנות משמשת בסיס הן להפקת התועלת ממהלך ההערכה והן עבור מתן משוב לקהלים הרלוונטיים .יש לבצע את
הניתוח והפרשנות בתשומת לב מרובה ובזהירות ,כי גם המשוב וגם המסקנות יהיו מבוססים עליהם.
התועלת המרכזית במהלך של הערכה היא בכך שההחלטות שיתקבלו יהיו מבוססות על מידע אמין ותקף ובכך היא
תתרום להשבחת התהליכים הבית ספריים.

דוגמאות לתועלת שעשויה לצמוח מן ההערכה :באמצעות זיהוי נקודות חוזק וחולשה ניתן להציע דרכים
להתמודדות .כך ,למשל ,ניתן להתאים טוב יותר את הקצאת המשאבים בהתאם לצרכים שהתגלו ,כמו
הידוק ההלימה בין מסגרות ההוראה לצרכים פרטניים של התלמידים :מתן שעות פרטניות מתאים
לקידום קבוצה קטנה של תלמידים ,או מסגרת למידה של שעתיים רצופות ולא שעה בודדת מאפשרת
לתלמידים משך זמן הולם לעיסוק בחקר .באמצעות תיאור איכות התהליכים וביצועם יוכל המנהל
להסיק מסקנות לגבי המשך ההטמעה .נקודות נוספות של תועלת כוללות עשויות להיות :מידת ההטמעה
והצעה של דרכים להרחבה (או צמצום בעת הצורך); תרומה הדדית בין תחומי דעת שונים; תרומה
להתפתחות ,להתקדמות ולהגברת הישגי התלמידים; הגברת אספקטים מוטיבציוניים של למידה ועוד.

 5.1.3מודל הערכה

ישנם מודלים רבים להערכה ,ביניהם )1( :מודלים מּונְ חי שאלות ( )questions oriented) (2מודלים מונחי שיטות
( )methods oriented) (3מודלים מונחי שליחות חברתית ( )social mission oriented) (4מודלים מונחי ערכים
(.)Values oriented
כאן נרחיב על סוג מסויים של מודל מּונחה ערכים בהיותו מודל רלוונטי בהקשר הבית ספרי .המודל הוצע על ידי
סטפלבים כבר בשנות ה 60-והוא ידוע בשם (( )CIPP Context, Input, Process, Productהקשר ,תשומה ,תהליך,
תוצאה) ( .)Stufflebeam, 2002לכל אחד מן ההיבטים הללו ניתן להציע שאלות רבות שינחו את ההערכה של למידה
חקרנית בבית הספר ,ומקצתן יוצגו כאן.

שאלות שמתייחסות להקשר ()Context
 מהן המטרות בהטמעת למידה חקרנית? האם המטרות מנוסחות? האם הן מנוסחות באופן ברור וידידותי? האם הן מוסכמות על הצוות? האם הןמוסכמות על כל הנוגעים בדבר? וכו'.
 כיצד למידה חקרנית נותנת ביטוי לחזון בית הספר? האם תכנית העבודה הבית ספרית מאפשרת את הלמידה החקרנית ומקדמת אותה? כיצד למידה חקרנית משתלבת עם החינוך לחשיבה? האם למידה חקרנית מקדמת את החינוך לחשיבה? מהם תנאי הקדם הנחוצים ליישום מוצלח של תרבות למידה חקרנית  ,והאם התנאים האלה קיימים בבית הספר? אילו גורמים מעורבים בתהליך הטמעת תרבות למידה חקרנית (תפקידיהם בבית הספר ,הכשרתם ,תחומי אחריותם;מהי תרומתם? מה מידת תרומתם לתהליך? וכו').
 מהם תחומי האחריות והסמכות של מי שאחראי על הטמעת למידה חקרנית? כיצד מוגדר תפקיד המנהל בהטמעת תרבות הלמידה החקרנית? -מהי מידת שיתוף הפעולה בין כל הגורמים הקשורים להטמעת למידה חקרנית?
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שאלות שמתייחסות לתשומות ()Input
 באיזו מידה המשאבים שעומדים לרשות הגורמים המעורבים בתהליך הטמעת תרבות הלמידההחקרנית (שעות הכשרה ,פיתוח מקצועי ,וכו') מתאימים?
 מהן האמונות של המורים כלפי למידה חקרנית וכיצד הן משפיעות על תהליך הטמעת למידה חקרניתבבית הספר?
 מה הניסיון הקודם של המורים ביישום למידה חקרנית וכיצד הוא משפיע על תהליך הטמעת למידהחקרנית בבית הספר?
 כיצד המורים יכולים להיתרם מפיתוח מקצועי בהקשר של למידה חקרנית ומהו סוג הפיתוח המקצועי הנחוץ כדילהבטיח שמורים יְ יַ ׂשמו באופן מיטבי את הלמידה החקרנית בכיתותיהם? באיזו מידה לצוות ָה ָאמון על תהליך
הטמעת למידה חקרנית יש הכישורים הנחוצים לצורך כך?
 כיצד למידה חקרנית משתלבת במערך התכנון הכולל של תוכנית העבודה הבית ספרית? כיצד למידה חקרניתמשתלבת במערך התכנון של כל אחד מן המורים?
 כיצד למידת חקרנית משתלבת בחינוך לחשיבה?שאלות שמתייחסות לתהליך ()Process
 מה היו הגורמים שקידמו את השגת המטרות ,ומה היו הגורמים שבלמו אותה? כיצד קידם בית הספר את הגורמים המקדמים ,וכיצד התמודד עם הגורמים הבולמים? האם המורה מספק משוב אפקטיבי ,ומקדם את כישורי החקר? באיזו מידה המשאבים שעומדים לרשות הגורמים המעורבים בתהליך הטמעת תרבות הלמידה החקרנית (שעותהכשרה ,פיתוח מקצועי וכו') מנוצלים?
 כיצד מתמודד צוות המורים עם בעיות שוטפות שמתעוררות במהלך הטמעת הלמידה החקרנית בבית הספר? אילו פעולות ננקטו על מנת להטמיע את הלמידה החקרנית בבית הספר ,ומהי מידת האפקטיביות שלהן? מהיהתרומה של גורמים מקצועיים בהטמעת הלמידה החקרנית בבית הספר?
 מהם המנגנונים שמבטיחים התמדה בתהליך של הטמעת למידה חקרנית בבית הספר?שאלות שמתייחסות לתוצרים ()Product
 באיזו מידה הושגו המטרות של הטמעת התרבות של למידה חקרנית? אילו תוצרים מתקבלים בתום התהליך של למידה חקרנית ,הן בתחומי הדעת השונים והן בהקשר בין-תחומי? באיזו מידה היה שיתוף פעולה בין מורי בית הספר? באיזו מידה זוהו מורים מובילים ,ובאיזו מידה הם קידמו אתתהליך למידה חקרנית אצל כלל המורים?
 באיזו מידה קידמה למידה חקרנית את ההישגים וההתפתחות של התלמידים בכלל? באיזו מידה קידמה למידהחקרנית את המוטיבציה של התלמידים?
 מהי מידת שיתוף הפעולה בין כל הגורמים הקשורים ללמידה חקרנית? מה מידת שיתוף הפעולה של המורים עםהנהלת בית הספר? מה מידת שיתוף הפעולה של המורים בינם לבין עצמם?
 אילו מנגנונים קיימים ואילו פעולות ננקטות על מנת להבטיח את המשך קיומה של תרבות למידה חקרנית ,ומהימידת האפקטיביות שלהם?
 מהן האמונות של המורים כלפי למידה חקרנית ,והאם חל שינוי בתפיסותיהם במהלך הטמעת למידה חקרנית בביתהספר?
 באיזו מידה תרבות למידה חקרנית באה לידי ביטוי במשימות ובפעילויות השוטפות הניתנות על ידי המוריםבכיתות? מה מקומם של כישורי חשיבה בהקשר של למידה חקרנית?
 באיזו מידה השילוב של למידה חקרנית מקדם את המוטיבציה ללמידה בכלל? האם חל שינוי בהיבטיםהמוטיבציוניים של הלמידה בקרב התלמידים בעקבות הלמידה החקרנית?
 באיזו מידה קיימת התייחסות לשונות בקרב התלמידים? האם חל שינוי בהתייחסות לתלמידים בעלי צרכיםמיוחדים בעקבות הלמידה החקרנית?

44

פרק  :5משוב והערכה של למידה חקרנית

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

 5.2הערכת לומדים ()Assesment
הערכת הלומדים בהקשר של למידה חקרנית מציבה אתגר משמעותי בפני המורים הודות למורכבותה ולמגוון הדרכים
ותחומי הדעת שבהם אפשר ליישם אותה .הערכה בהקשר זה דורשת מן המורה ,בין היתר ,שליטה מלאה בתחום הדעת
שבו מתבצע החקר ,בצד הבנה מעמיקה בכל הנוגע לכישורי הלומד הדרושים לביצוע החקר (למשל :ניסוח שאלת חקר,
איסוף מידע ,ארגונו וכדומה) .נוסף לכל אלה ,נדרשת מן המורה הבנה של תפקיד ההערכה בקידום תהליכי החקר מצד
אחד ,והבנה מעמיקה של תהליך ההערכה ,שכולל קביעת יעדי ההערכה ,איסוף ראיות לגבי השגת יעדים אלה ,מתן
פרשנות לראיות שנגזרות מביצועי התלמידים וכן מתן משוב בונה לתלמידים ,מצד שני.
קצרה היריעה להציע כלים ספציפיים לכל ההקשרים שבהם מיושמת למידה חקרנית (למשל ,בשכבת גיל מסוימת;
בתחום דעת מסוים; בחקר אינטרדיסציפלינרי וכד') .יתרה מזאת :קיימים מקורות רבים ,כתובים ודיגיטליים ,שבהם
ניתן להשתמש .על כן ,הדיון בפרק זה יוקדש לעקרונות הכלליים שעומדים בבסיסה של הערכת למידה חקרנית .הפרק
יחולק חלקים הבאים:
 .1הבהרות ומושגים
 .2תהליך הערכת הלמידה החקרנית
 .3פרספקטיבות שונות על הערכת לומדים
 .4סיכום

 5.2.1הבהרות ומושגים
למען הדיון ,קודם נגדיר מספר מושגים נפוצים בתחום הערכת הישגים .ההבהרות המושגיות כוללות התייחסות כללית
וגם התייחסות ספציפית ,בהקשר של למידה חקרנית .שימו לב שמושגים אלה מוצגים לעתים כזוגות מנוגדים.
הערכה מסכמת לעומת הערכה מעצבת
בדרך כלל הבסיס להגדרת המושגים הללו הוא השימוש שייעשה בממצאי ההערכה ,וההתייחסות היא לשאלה" :האם
משתמשים בממצאים לקביעת איכותו של תוצר הלמידה ,או לקביעת דרכים להשבחת התוצר המצופה?" .הערכה
מסכמת מתרחשת בדרך כלל לאחר ביצוע החקר ,ולרוב משמשת לקביעת איכותו של תוצר החקר (למשל ,מה רמת
איכותה של עבודה כתובה ,מצגת ו/או הרצאה) .הערכה מעצבת מתרחשת בדרך כלל במהלך ביצוע החקר ,ומשמשת
לקידום ולשיפור תהליך החקר ,וכתוצאה מכך להשבחת התוצר הסופי (למשל ,התייחסות המורה לניסוח שאלת החקר
של התלמיד ומתן משוב עליה עשויים לסייע לתלמיד להגדיר באופן טוב יותר את השאלה) .המשוב שניתן תוך כדי
תהליך העבודה תורם לשיפור התוצר הסופי .למעשה ,הערכה מעצבת יכולה להינתן כמה פעמים ,עד לקבלת תוצר
מצופה (כדאי לשים לב שיש הסוברים שהבחנה בין הערכה מסכמת והערכה מעצבת שמתבססת על העיתוי של
ההערכה אינה נכונה .למשל ,הערכה מסכמת המתרחשת בתום תהליך הוראה ,יכולה אף היא לקדם את הלמידה).
בנספח לפרק זה ,מוצגים שני מחוונים להערכה מסכמת (בקשר לעבודת חקר בהסטוריה) ,ומחוון אחד להערכה מעצבת
(בקשר להצעת החקר ,כוללת שאלת החקר).
הערכה של הלמידה לעומת הערכה לשם למידה
בדרך כלל הבסיס להגדרת המושגים הללו הוא תפקיד ההערכה ,וההתייחסות היא לשאלה" :האם ההערכה נועדה
לקביעת איכות הלמידה או לקידום הלמידה?" .הערכה של הלמידה מתייחסת לאיסוף מידע שיכול להעיד על מה למד
התלמיד מתוך ביצוע החקר ומה הוא מסוגל לבצע .הערכה לשם למידה מתייחסת לאיסוף מידע שיכול לכוון ולהזין את
הלמידה של התלמיד (בירנבוים( .)2009 ,לעתים משתמשים במושגים "הערכה של הלמידה" ו"הערכה לשם הלמידה"
באופן דומה לשימוש במושגים "הערכה מסכמת" ו"הערכה מעצבת" ,אולם כדאי לשים לב שהדגשים או המוקדים מעט
שונים).
הערכת תוצר לעומת הערכת תהליך
בדרך כלל הבסיס להגדרת המושגים הללו הוא מושא ההערכה ,וההתייחסות היא לשאלה" :האם בהערכה אנו מתייחסים
לתוצר של הלמידה ,לתהליך של הלמידה או לשניהם?" .למעשה ,בכל הקשר הוראתי/לימודי ניתן להבחין בין תהליך
לבין תוצר .בהקשר הספציפי של למידה חקרנית החלוקה מאוד ברורה ,והערכת התוצר מתייחסת לשיפוט של תוצר
עבודת החקר ,ואילו הערכת התהליך מתייחסת לשלבים השונים שכרוכים בלמידה חקרנית .הערכת התהליך יכולה
להתייחס גם להיבט של טיוטה או שכתוב תוצר הביניים במספר טיוטות על מנת להביא את התלמיד לתוצר מתקדם
יותר או מיטבי (בהמשך הפרק יורחב הדיון על שני המרכיבים הללו של למידה חקרנית).
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הערכה פורמלית לעומת הערכה בלתי פורמלית
ההבדל בין המושגים הללו הוא בדרך שבה נעשה איסוף המידע ,וההתייחסות היא לשאלה" :האם המידע נאסף באמצעות
ּכלֵ י הערכה מובנים באופן מתוכנן ושיטתי ,או באופן מזדמן ולא מובנה?" .הערכה פורמלית מתייחסת לאיסוף שיטתי
של נתונים או מידע לגבי הידע והיכולות של התלמיד ,תוך שימוש בכלים מובנים (כלים שיש כללים לגבי פיתוחם,
דרכי העברתם וניתוח תוצאותיהם .לדוגמה :שימוש בפורטפוליו ,במחוונים וכדומה) .הערכה בלתי פורמלית מתייחסת
לאיסוף מידע לגבי הידע והיכולות של התלמיד באופן שמזדמן ולעתים "מתגלגל" תוך כדי תהליכי ההוראה וההנחיה.
כך למשל ,שימוש במחוון מובנה וכתיבת משוב לתלמיד המבוסס עליו הוא דוגמא להערכה פורמאלית .לעומת זאת,
שיחה עם תלמיד תוך כדי שיעור על היבטים שונים בעבודתו (שיחה שיכולה לכלול ,בין היתר ,שאילת שאלות סביב
נושא החקר של התלמיד ותהליך עבודתו) היא דוגמא להערכה בלתי פורמאלית.
ההגדרות הללו גם מצביעות על כך שיש דרכים רבות להערכת תהליך החקר ותוצריו ,וגם מסייעות לנו בהבנה של
העקרונות שינחו אותנו בפיתוח מערך ההערכה בהקשר של למידה חקרנית .הערכת למידה חקרנית מבוססת על
התפיסה שלמידה היא התפתחותית ,ושכל תלמיד לומד מתוך התנסות במעגלים של ביצוע ,רפלקציה ,קבלת משוב,
ואפשרויות רבות נוספות שניתנות לתלמידים לצורך שיפור עבודתם .באופן כללי ניתן להציג את ההערכה כמעגל,
כאשר כל אחד מן השלבים בתוך המעגל מקבל ייצוג שונה בהתאם להקשר הספציפי ,דהיינו :הערכת התהליך או
הערכת התוצר.

 5.2.2תהליך הערכת הלמידה החקרנית
התיאור של תהליך הערכת הלמידה החקרנית יוצג בשני חלקים .בחלק הראשון יוצגו תיאור המעגל והסברים לגבי
כל אחד מן המרכיבים; בחלק השני יוצג היישום של מעגל ההערכה בכל אחד מן המרכיבים של למידת חקר ,דהיינו
התהליך והתוצר.

הערכת התהליך של עבודות חקר
עבודות חקר מתבצעות ,למעשה ,בשלבים ,כאשר כל שלב מלּווה בהכוונת המורה .כך ניתן ,בכל שלב ,לאסוף מידע על
ביצוע התלמיד .כמו כן ,לכל שלב יש ,למעשה ,תוצרי ביניים .על המורה להבהיר את היעדים הספציפיים והרלוונטיים
לכל שלב ,ולקבוע אילו היבטים ואילו תוצרי ביניים יוערכו.
על פי רוב התלמיד מתבקש לעבור את השלבים הבאים :בחירת נושא; מיקוד שאלת החקר וניסוחה; איתור ,איסוף
ומיון מידע תוך תפקוד בסביבה טכנולוגית; קידום הפיתוח של מערך המחקר או כלי המחקר ולאחר מכן ביצוע מערך
ניסוי ו/או פיתוח כלים ובניית מערך המחקר; כתיבת ראשי פרקים; ביצוע החקר לפי כלי המחקר המתאימים; כתיבת
טיוטה ראשונה; ליטוש סגנון; ניסוח והגהה; רפלקציה על התהליך .ניתן להעריך הן את האסטרטגיות שהפעיל התלמיד
בכל אחד מן השלבים השונים והן את תוצרי הביניים בכל שלב ושלב .בנוסף ,ניתן לאסוף ראיות לגבי מאפיינים
מוטיבציוניים של התלמיד וכן לגבי עמדותיו .כמו כן ,התלמיד לומד להעריך את הביצועים של עצמו ואת הביצועים
של עמיתיו (הערכה עצמית והערכת עמיתים) .בכל הקשר של הערכה יש מקום לקיום דיאלוג בונה ,בין מורה ותלמיד,
ובין התלמידים לבין עצמם.
הערכת תוצר החקר
סיומו של תהליך החקר מתבטא בעבודה או במה שמכונה "התוצר הסופי" .בהתייחס לתוצר הסופי ניתן להעריך את
ההיבטים הבאים :שימוש במקורות מידע מגוונים; דיוק בעובדות; הבחנה בין מקורות לבין דעות הכותב; הצגת רעיונות
ברורים; שימוש מתאים בכלים לאיסוף נתונים; ניתוח נתונים באופן המתאים לשאלת החקר; מענה לשאלה; הסקת
מסקנות והמלצות .בנוסף ,ניתן להתייחס לדרך ההצגה של התוצר ,שצריכה לכלול :ראשי פרקים וסיכום; מבנה רטורי
משכנע (מתאים לסוגה); ניסוח בהיר ותקינות לשונית; שמירה על כללי הדיווח המדעי; קישוריות ולכידות .כמובן
שהבחירה לגבי ההיבטים של התוצר הסופי שיוערכו תלויה ,במידה רבה ,ביעדים שנקבעו מראש.

 5.2.3פרספקטיבות שונות על הערכת לומדים
בתרבות של למידה חקרנית בבית הספר מעורבים התלמידים ,המורים והמנהלים .לכל אחד מן הקהלים הללו יש
פרספקטיבה ייחודית לו ,על פי הפירוט הבא:

פרספקטיבה של התלמיד
בתרבות של למידה חקרנית התלמיד מצטייד בכישורים של הכוונה עצמית ועושה זאת תוך ליווי ותמיכה של הגורמים
המחנכים .התלמיד יבין שההערכה היא בעיקר לשם הלמידה ,ומתוך כך הוא ילמד לצרוך משוב באופן מיטבי .הוא
46

פרק  :5משוב והערכה של למידה חקרנית

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

ַיפ ֵת ַח פתיחות להערכה ,ויבין שההערכה בכלל ,והמשוב הבונה בפרט ,אינם באים לאיים ,או להדגיש קשיים ,אלא
לקדם את למידתו ואת פיתוח יכולותיו ,כישוריו ,ויכולת השימוש שלו באסטרטגיות .כך ,לא רק שהמשוב יצביע על
קשיים מסוימים ,אלא אף יספק רעיונות והכוונה לגבי דרכי התמודדות אתם .בנוסף לכך התלמיד יהיה שותף מלא
בהערכה ,כאשר הוא בונה יחד עם המורה ועם עמיתיו את המחוונים ,וכאשר הוא נדרש ,לעתים ,להערכה עצמית
ולהערכת עמיתים.

פרספקטיבה של המורה
בתרבות של למידת החקר המורה ממלא תפקיד של מנחה שמלווה את למידתו של התלמיד .לא רק שהמורה אחראי
על איסוף ראיות לגבי תפקודו של הלומד ,ועל ניתוח ופרשנות של ראיות אלו ,אלא בעיקר עליו לשים דגש על השימוש
שהוא עושה בראיות ובמידע לשם קידום הלמידה של כל אחד מתלמידיו .כך למשל ,בעת מתן משוב ,עליו לפרט לא
רק מה טעון שיפור ,אלא לספק לתלמיד את הכלים לשיפור ,כולל הנחיות המפרטות מה לעשות על מנת להשתפר .כמו
כן ,המורה יפתח אצל התלמיד יכולת להעריך את עצמו ולפרש בעצמו את הראיות שהוא עצמו מספק .בעקבות ממצאי
ההערכה ,המורה נדרש לתכנן סוגי התערבות שיצמצמו את הפערים בין המצוי לבין הרצוי .בין היתר ייתן המורה סיוע
מיוחד ומותאם לתלמידים מתקשים ,ירכיב קבוצות למידה על פי קשיים ,יפתח יכולות ואסטרטגיות וכד'.
פרספקטיבה של המנהל
בתרבות של למידה חקרנית המנהל למעשה אחראי על יישום תהליכי החקר באופן מיטבי ברמה הבית ספרית ,ולשם
כך עליו לדאוג לתנאים נאותים לביצוע למידה חקרנית .בהקשר של הערכה ,על המנהל לעשות אינטגרציה של המידע
שנאסף בכיתות כדי לקבוע את סדר העדיפויות של בית הספר ,הכולל התייחסות להקצאת משאבים ,לפיתוח מקצועי
של צוותי מורים וכד' .המנהל צריך להבטיח שהמורים ייתנו משוב שתומך בלמידה ומקדם אותה ,ושתלמידים יעשו
שימוש במשוב זה לצורך שיפור מתמיד.

 5.3סיכום
להערכת למידה חקרנית נדרש שילוב מרבי בין הערכה לשם הלמידה לבין הערכה של הלמידה .המוקד של ההערכה
הוא באיסוף ראיות ,הן על התהליך של ביצוע עבודת החקר והן על התוצר הסופי של התלמידים .הראיות הללו
משמשות ,בהמשך ,כבסיס לפרשנות ולמתן משוב משמעותי לקידום הלמידה .מהלך שלם של הערכה מקנה לתלמיד
את היכולת לכוון את למידתו ולהשביח את כישוריו בביצוע חקר ,משמש את המורה בתכנון ההוראה ובקידום המכוונות
העצמית של תלמידיו ,ומשמש את המנהל ביצירת תרבות של למידה חקרנית.
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דוגמאות של עבודות חקר

http://science.cet.ac.il/science/body/projects.asp
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 5.5נספחים
נספח  :1הצעה 30למחוון להערכת הטמעתה של למידה באמצעות חקר בבית הספר
רמת
ביצוע

בתחילת הדרך

בדרך אל היעד

השגת היעד

היבט
ההטמעה

הוראה בכיתה
תכנון
והוראה

ציפיות
מתלמידים

המורים מתכננים כל אחד
ביצוע החקר אינו בהכרח תוצר
של תכנון .לא קיים תכנון מקדים בנפרד את ביצוע החקר
בכיתותיהם ,תוך יידוע של
של המורים לגבי רצף בתהליכי
עמיתיהם.
ההוראה או לגבי רצף בפיתוח
חומרי למידה.
ההוראה מלווה ברפלקציה
ההוראה מתבצעת ללא רפלקציה ובהפקת לקחים.
לאחר המעשה.
חלק מן המורים מאמינים
למורים יש הסתייגויות לגבי
שכלל התלמידים יכול
היכולת של כלל התלמידים
ללמוד בדרך החקר.
לבצע חקר .החקר שמור,
לדעתם ,לתלמידים ה"חזקים"
המורים מסייעים לתלמידים
יותר.
המתקשים ,ועוזרים להם
בהכנת העבודה.
המורים "עובדים" במקום
התלמיד.

היבטים
של פיתוח
אוריינות

אין תהליכים של טיוטה
ומשוב אלא מורים מסתפקים
בהוראה פרונטלית של כישורים
אורייניים.

היבטים
של פיתוח
מכוונות
עצמית

המורים אינם מפנימים את
הקשר בין למידה חקרנית
לבין פיתוח לומד בעל מכוונות
עצמית.

תהליכים
ותוצרים

המורים מתייחסים לתוצר הסופי
בלבד ,מסתפקים בתוצרים
סטנדרטיים ,ואינם שמים לב
בהכרח לתהליכים שמובילים אל
התוצר הסופי.
אין הלימה בין המשאבים
הקיימים לבין צרכי המורים
והתלמידים.

שימוש
במשאבים

המורים אינם בהכרח מודעים
לקיומם של משאבים (אנושיים,
מסגרות זמן ,חומרי למידה ,וכד')
שישמשו את התלמידים לקידום
הלמידה בדרך החקר.

הערכת
עבודות
תלמידים
בפועל

המורה הוא המעריך היחיד של
עבודות התלמידים.
אין בהכרח הסתייעות במחוון
מפורט.

זמינות
משאבים

התכנון של החקר מתבצע תוך שיתוף פעולה מלא
בקרב המורים.
המורים מתכננים יחד את תהליכי ההוראה ו/או
את חומרי הלמידה .ההוראה מלווה ברפלקציה,
ומתקיים שיתוף פעולה בהפקת הלקחים.

לכל המורים יש ציפיות גבוהות מכלל התלמידים.
כל המורים מאמינים שכל אחד מן התלמידים
יכול לבצע לפחות עבודת חקר אחת במהלך שנת
הלימודים.
המורים שוזרים משימות חקר בתוך ההוראה
השוטפת.
המורים מכוונים את התלמידים המתקשים,
ומעודדים אותם כך שישקיעו בלמידת החקר
וישפרו את יכולותיהם.
המורים מתמקדים בכישורים אורייניים ויודעים
המורים מפתחים את
לקדם אותם במסגרת למידה בדרך החקר.
האוריינות של תלמידיהם
על ידי דרישה לכתיבת
טיוטות ,שעליהן יקבלו משוב המורים ,יחד עם התלמידים ,חוקרים את ההיבטים
האורייניים ,מדברים על קריאה וכתיבה ,ודנים
מן המורה בדרך לשיפור
באסטרטגיות לשיפור ולקידום האוריינות.
עבודתם.
נבנית תכנית מערכתית לקידום כישורים
אורייניים בלמידה חקרנית ,המשותפת למורים
רבים בבית הספר.
המורים מבינים שבאמצעות המורים מפתחים באופן עקבי את המכוונות
העצמית של תלמידיהם ,תוך כדי קידום נשיאה
למידה חקרנית התלמידים
עשויים לקחת על עצמם את באחריות של תלמידיהם על הלמידה של עצמם,
האחריות על הלמידה שלהם ,מפתחים מודעות עצמית ,ומשביחים את יכולת
ונוקטים בצעדים כדי לקדם הערכה העצמית והרפלקציה של תלמידיהם.
זאת.
המורים מאפשרים יצירת
תוצרים שונים ,אולם לא
תמיד מלווים את התהליך
באופן פרטני.

המורים מתחקים אחר תהליך החקר תוך כדי
הענקת משוב פרטני חוזר ונשנה במשך התהליך,
ומאפשרים תוצרים מגוונים.

חלק מן המשאבים עומדים
לרשות המורים והתלמידים.

כל המשאבים הנחוצים זמינים ונגישים לכלל
המורים והתלמידים.

המורים מזהים חלק מן
המשאבים שישמשו את
התלמידים לקידום למידה
בדרך החקר.

המורים מזהים ומגייסים את כל המשאבים
שישמשו את התלמידים לקידום למידה בדרך
החקר ,כגון מומחים בקהילה.

הערכה בכיתה
המורה עושה שימוש
במחוונים לטיוט ולשיפור
עבודה.
מתקיימת הערכת עמיתים
תוך פיתוח יכולת התלמידים
לתת לעמיתים משוב בונה
ותומך.

ביסוס הקריטריונים ויצירת המחוונים (הן
להערכת התהליך והן להערכת התוצר) נעשה
על ידי המורה ביחד עם תלמידיו ,תוך כדי ניתוח
תוצרים/מודלים ודיון באיכויות.
תלמידים נעזרים במשוב עמיתים להשבחת איכות
עבודתם.

 30שימו לב שזוהי הצעה בלבד .המנהל וצוות בית הספר יפתחו או יתאימו מחוונים בהתאם למטרותיו ולהקשרו של בית הספר
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שיתוף
פעולה
בהערכת
עבודות
תלמידים

כל מורה בודק את עבודות
תלמידיו בנפרד.
הבדיקות אינן בהכרח תכופות.

הערכה
עצמית
של עבודת
מורה

המורים אינם נוטים להערכה
עצמית של עבודתם.

הצוות
המוביל
את
התהליך

אין התייחסות לצוותי ניהול
בהקשר של למידה חקרנית.
צוותי הניהול אינם שותפים
ללמידת החקר.

שעות
תכנון

לא מתקיימות ישיבות לתכנון
משותף ,או שאין הקפדה על
הקצאת שעות לצורך תכנון
משותף של מהלכי החקר.

שעות
הוראה

במערכת השעות הבית ספרית
אין בהכרח התייחסות לזמן
הנחוץ לביצוע עבודות חקר.

תכנית
עבודה

להנהלה יש תכנית עבודה
שמבוססת במידה מסוימת על
נתונים.

שימוש
בנתונים

צוות ניהול אוסף נתונים (למשל:
ציונים ,תיעוד עבודות תלמידים,
לוחות זמנים) ומציג אותם
למורים.

פיתוח
מקצועי

מורים לומדים את נושא
החקר באופן שטחי ,מזדמן ,או
אינדיבידואלי.

שיתוף
הורים

מתקיים בבית הספר דיון
באסטרטגיות לתקשורת עם
ההורים לגבי הלמידה בדרך
החקר ,וההורים אף מוזמנים
להצגת עבודות.

המורים מפתחים ומשפרים סטנדרטים של איכות
המורים בודקים עבודות
ובודקים עבודות תלמידים באופן תדיר כדי
תלמידים באופן תדיר כדי
להבטיח כי עבודותיהם יעמדו בסטנדרטים גבוהים,
להבין את מהלך החשיבה
וכי ההערכה תתבסס על הבנות משותפות.
שלהם.
השימוש במחוונים ובקריטריונים ברורים הינו דבר
המורים דנים במחוונים
בצוותים על מנת להבהיר את ממוסד בבית הספר .המורים דנים במשותף במשוב
הקריטריונים ולהגיע להבנה שניתן לתלמידים .המורים מסיקים מתוך ניתוח
עבודות התלמידים מסקנות הכרוכות בשיפור
משותפת.
ההוראה שלהם.
המורים משתמשים במגוון כלים לתמוך בעמיתיהם
המורים דנים בהוראה
על ידי מתן משוב בונה.
ובסטנדרטים של הוראה
טובה ,חולקים ומנתחים את
ישיבות למידה ומשוב מתקיימות באופן תדיר
התכנונים של עמיתיהם,
ובצוותים.
מבקרים אצל עמיתיהם
בכיתות ,ועובדים בצוותים
השימוש של המורים ברפלקציה ובביקורת,
במטרה לחקור סוגיות
ובדיקה משותפת של עבודתם מביאה להשבחת
הקשורות לפרקטיקת
הפרופסיונאליות של המורים.
ההוראה וללמידה של
תלמידים.

הרמה הארגונית

מונה צוות ניהול ייחודי שאחראי על הובלת למידה
קיימים צוותי ניהול
שמובילים את הטמעת החקר ,בדרך החקר והטמעתה בקרב כלל מורי בית הספר.
הצוות הינו בעל סמכויות מוגדרות היטב.
אולם אין הגדרות ברורות
לגבי תחומי האחריות,
הסמכות והסיוע.
מוגדרות מספר שעות ( )2-3שריון שעות לתכנון משותף של מהלכי החקר
מוסדר מראש וממוסד .יש הקפדה על מסגרות
במערכת השעות השבועית
הזמן ועל חלוקת אחריות לגבי הצגת סוגיות /
של המורים המוקדשות
נושאים  /תוצרים בכל ישיבה .קיימת מעורבות
לתכנון משותף של מהלכי
החקר .בדרך כלל אדם אחד פעילה של כל המשתתפים.
או שניים מובילים את הנושא,
ואין מעורבות פעילה של יתר
המשתתפים.
הזמן הנחוץ ללמידה חקרנית מוגדר בתוך
קיימת מידה של התחשבות
בהקצאת זמן שנדרש לביצוע מערכת השעות הבית ספרית ,והקצאת הזמן הינה
אופטימלית ומשמשת להוראה ולהנחייה של
תהליכי חקר ,ולעתים
תהליכי החקר.
מסגרות הזמן מותאמות
לצרכי למידת החקר.
יש שיתוף פעולה בין ההנהלה קיים תהליך ממוסד של בדיקה ותכנון ,שניזון
ממקורות שונים ,ושכולל את כלל סגל בית הספר,
לבין צוות המורים בפיתוח
של תכנית עבודה בית ספרית הורים ושותפים נוספים.
שמבוססת על נתונים.
בית הספר יוצר פורטפוליו בית ספרי שמשקף את
קיים תהליך של איסוף
התקדמותו בהטמעת תהליכי החקר.
נתונים וניתוחם ,הן ביחס
לתכנון בית ספרי ובדיקה
של השגת מטרות ,והן ביחס נעשה שימוש במגוון ראיות לשם קבלת החלטות
לתכנון הפיתוח המקצועי של לשיפור ההוראה ,לקידום ההישגים של התלמידים
ולהתפתחותם.
סגל בית הספר.
עקרונות עבודות חקר נלמדות על ידי כלל
מורים לומדים את נושא
העוסקים בהוראה ובחינוך ,ויש ראיות מוצקות
החקר באופן מעמיק.
לגבי יישומם המוצלח בכיתות .היישום בכיתות
לעקרונות
המורים מתייחסים
והראיות משמשים בסיס ללמידת הצוות כולו את
של עבודות חקר באופן
הנושא 'למידה חקרנית'.
ביקורתי.
ההורים רואים את עצמם שותפים מלאים,
מתנהל מעקב אחר
ומשתתפים ביזמות לשיפור בית הספר.
השתתפות ההורים.
ההורים מבקרים בתערוכות ובימי הצגת עבודות.
ההורים נותנים משוב
על עבודות התלמידים,
ההורים שותפים בהערכת עבודותיהם של
משתתפים כמומחים,
התלמידים.
כמתרגלים וכמשאבים.
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נספח  :2הצעה 31לסוגי ראיות שיצביעו על ההטמעה של למידה חקרנית בבית הספר
להלן הצעות לראיות שונות שיכולות להעיד על מידת הטמעת למידה חקרנית בבית הספר ,בהתייחס לכמה קטגוריות:
בקשר לתלמידים:
מספר עבודות החקר שבוצעו בכל כיתה במהלך השנה.
מספר עבודות החקר שבוצעו בכל אחד מתחומי הדעת.
רשימת הנושאים ושאלות החקר שנחקרו על ידי התלמידים בשכבות הגיל השונות.
מספר השעות שהתלמידים עבדו בהן על עבודות החקר – בכל מקצוע ,בכל כיתה ,ואופן ארגונן (שעות בודדות,
שעתיים רצופות ,מסגרות מליאה ,מסגרות פרטניות וכד').
●
●
●
●

בקשר לעבודות התלמידים:
דוגמאות לטיוטות של תלמידים שניכרים בהן התקדמות או שיפור.
אוסף רפלקציות של תלמידים המעידות על ההתקדמות ,ומיקוד מה שסייע להם בהתקדמות זו.
דוגמאות לעבודות תלמידים ששימשו בסיס ללמידה עצמית או לתכנון והוראה ,וצירופה של רפלקציה של התלמיד
או המורה (המסבירה כיצד נעשה שימוש בעבודות לצורך תכנון).
ניהולו של מאגר ידע הכולל עבודות של תלמידים ברמות ביצוע שונות (על פי המחוון) ומשוב של המורים.
דוגמאות של עבודות חקר שבוצעו על ידי תלמידים במקצועות שונים ובשכבות גיל שונות.
דוגמאות לתלקיטים הכוללים רפלקציה ,מגוון תוצרים ,טיוט וכדומה.
●
●
●

●
●
●

בקשר למורים:
מספר שעות המוצע למורים לצורך תכנון משותף ,ורשימת הנושאים שנידונו בישיבות אלה.
תוכן המפגשים של צוותי מורים שדנו בהיבטים השונים של למידה חקרנית (תכנון ,הוראה ,הערכה וכו').
רשימת ההשתלמויות שבהן השתתפו מורים מבית הספר.
מספר המורים שמשתתפים בצוותי התכנון וציון תחומי המומחיות שלהם (הרלוונטים לעבודות חקר).
מספר המורים שדורשים מן התלמידים ריבוי טיוטות.
מספר המורים שמשתמשים בעבודות תלמידים כבסיס ללמידה עצמית ולתכנון ההוראה.
מספר המורים ששומרים ואוספים עבודות תלמידים (במהלך תהליך החקר ובסופו).
מספר המורים שדורשים מן התלמידים לנהל תלקיט שבו הם עושים רפלקציה על עבודתם ומציגים את הלמידה
שלהם.

●
●
●
●
●
●
●
●

בקשר למערכת הבית-ספרית:
מספר התערוכות של עבודות תלמידים שהתקיימו במהלך השנה.
תיעוד של תערוכות של עבודות תלמידים שהתקיימו בבית ספר (תמונות ,דוגמאות של תוצרים שהוצגו ,משוב של
תלמידים ,משוב של הורים).
מועדים להצגת עבודות תלמידים בפני הוריהם.
●
●

●

 31שימו לב שזוהי הצעה בלבד .מומלץ שהמנהל וצוות בית הספר יאספו מגוון ראיות שישפכו אור על הקריטריונים השונים.
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מחוון להערכת עבודת חקר בהיסטוריה
רמת הביצוע של התלמיד/ה

ניקוד
בהערכת
העבודה

3
59-0%

מרכיב בעבודת
החקר
א :מבוא
כולל ארבעה מרכיבים:
שאלת חקר ,סקירת המקורות ,הצגת מבנה העבודה ,הרקע ההסטורי.
סך משקלו 25 :נק.
קריטריונים

א .1הצגת שאלת  .1הצגת שאלת
החקר
החקר כפי
והבהרת
שאושרה
ההקשר
בהצעת המחקר.
לזמן
ולמקום
 .2הבהרת ההקשר
לזמן ולמקום.
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א .2סקירת
המקורות

 .1דפוסי המקורות
השונים.
 .2הבהרה כיצד
סייע כל אחד
מהמקורות
שעליהם
התבססה
העבודה
בהתמודדות עם
שאלת החקר.

א .3הצגת מבנה
העבודה

 .1הצגת רצף
ראשי הפרקים
ובחינת ההיגיון
שלפיו הוגדרו
הפרקים.
 .2ציון כותרות
הפרקים ומתן
הסבר לגבי
ייעודו של כל
פרק ותרומתו
להתמודדות עם
שאלת החקר.

5

5

5

2
84-60%

1
100-85%

שאלה פורייה ומנוסחת
שאלה פורייה
שאלה פורייה
המנוסחת באופן בהיר .באופן בהיר .השאלה
המנוסחת באופן
מתייחסת לאירועים ו/
מסורבל ולא בהיר.
או לתהליכים היסטוריים,
והיא ממוקדת בזמן
ובמקום המאפשרים חקר
משמעותי בהתאם להיקף
לא מובהר ההקשר
הנדרש.
ההסטורי של השאלה לא מובהר ההקשר
ההיסטורי של השאלה מוסבר ההקשר ההיסטורי
לזמן מוגדר ו/או
לזמן מוגדר ו/או
של השאלה הנחקרת
למקום גיאוגרפי.
גיאוגרפי
למקום
לזמן מוגדר ו/או למרחב
גיאוגרפי נתון.
נעשה שימוש בחמישה
נעשה שימוש בפחות נעשה שימוש בפחות
מקורות לפחות .נעשה
מחמישה מקורות.
מחמישה מקורות.
נעשה שימוש במקורות שימוש בסוגי מקורות
אין גיוון במקורות
מגוונים ,לפי אחד
מגוונים לפי אחד
בהתאם לדפוסים
מהדפוסים העיקריים מהדפוסים העיקריים של
העיקריים של
המקורות ההסטוריים
המקורות ההיסטוריים ,של המקורות
ההיסטוריים .אין הסבר (מקורות ראשוניים,
או שנעשה שימוש
מקורות משניים; סוגי
מלא לגבי אפיונו
במקורות שאינם
מקורות :עיתונות ,ספרות
של כל מקור ,אך יש
תואמים את תחום
מחקר ,עדויות ועוד).
התייחסות חלקית
הדעת ואת מטרת
לתרומתו של כל מקור
החקר.
להתמודדות עם שאלת
הסבר חסר לגבי
החקר.
אפיונם של המקורות
והתייחסות חלקית
לתרומתו של כל מקור
להתמודדות עם שאלת
החקר.

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר
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א .4הרקע
ההסטורי

.1

.2

.3

ב .התמודדות
עם שאלת
החקר :גוף
העבודה

ג .מסקנות
ודברי סיכום

.1

מתן הגדרה
והסבר לנקודת
המוצא שנבחרה
לרקע ההסטורי
ביחס לשאלת
החקר.
מתן הגדרה
והסבר לנקודת
הסיום שנבחרה
לרקע ההסטורי
ביחס לשאלת
החקר.
איכות הסיכום
שעשה התלמיד
ותרומתו
להבנת שאלת
החקר והקשרה
ההסטורי.
קיום רצף
זרימה והקשרים
הגיוניים בין
הפרקים ביחס
לשאלת החקר.
קיום סדר
רלוונטי של
התמודדות עם
השאלה (סדר
כרונולוגי ,רצף
של גורמים
משפיעים
ומושפעים).

 .2קיימות הבחנות
בין עובדות
ודעות ,בין
סיבות ותוצאות,
ובין הערכות
בפרספקטיבות
הסטוריות
שונות ,וכן
קיימים הסברים
לתופעות אלו.
קיים דיוק
היסטורי.
 .1הצגת המסקנות
כדברי סיכום
העולים מן
ההתמודדות עם
שאלת החקר
במהלך העבודה,
והצגת סיכומי
הפרקים כל
אחד בנפרד.
 .2באיזו מידה
המסקנות
מבוססות
על הפירוט
בפרקים?

 .3קיימים דברי
סיכום – תובנות
עצמאיות של
התלמיד/ה.
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התלמיד בחר בנקודת התלמיד בחר בנקודת
מוצא שאיננה מתאימה מוצא וסיום נכונות
או בנקודת סיום כנ"ל .לכתיבת הרקע
ההסטורי ,אך לא
הסיכום ההסטורי
הסבירם כיאות.
שכתב התלמיד
הסיכום ההסטורי
אינו מספק בהיקפו
שכתב התלמיד מספק
ובמיקודו.
בהיקפו ובמיקודו.
10

התלמיד הגדיר היטב
את נקודת המוצא שבה
מתחיל הרקע ההיסטורי
שלו ,והסביר מדוע בחר
להתחיל דווקא בנקודה זו.
התלמיד הגדיר והסביר
היטב את הנקודה שבה
בחר לסיים את הרקע
ההסטורי.
הסיכום ההסטורי שכתב
התלמיד מספק בהיקפו
ובמיקודו.

אין רצף בין הפרקים ,קיים רק רצף כרונולוגי ,הצגת הפרקים מראה
על הבנה עמוקה של
אין הבחנה בין שאלות ללא התייחסות
קשרים לוגיים מגוונים,
אקטואליות לשאלות לסיבתיות או לקשר
יכולת השוואה ומקוריות
הסטוריות מובהקות .לוגי אחר.
במציאת הקשרים
ההסטוריים.
20

20

אין הבחנה בין עובדות יש הבחנה בין עובדות יש הבחנה ברורה בין
לבין הערכות ,אך אין
ודעות ,הערכות
דעות והערכות לבין
והסברים.
התמודדות עם המשקל עובדות ,יש התייחסות
היחסי של ההערכות
למשקלן היחסי בעבודה.
יש חוסר דיוק הסטורי .לעומת העובדות .אין
יש התמודדות של
של
התייחסות אישית
התלמיד עם הסברים
התלמיד להערכות
שונים והערכות שונות.
שהביא.
המידע ההסטורי נכון
ומבוסס.

הסיכום משיב באופן
חלקי בלבד על שאלת
החקר.

מסקנות העבודה מנוסחות
כתשובה לשאלת החקר

5

5

הסיכום מבוסס על
מסקנות חלקיות
ביותר.

10

התלמיד אינו מציג
תובנות מנומקות
משלו או רפלקציה על
העבודה.

המסקנות מנומקות
ומתבססות על מידע
שהובא בפרקי העבודה.
התלמיד ציין במסקנות
באיזה פרק מצוי המידע
הרלוונטי.

התלמיד הציג בדברי
הסיכום גם תובנות
עצמאיות משלו ונימקן.
התלמיד הציג רפלקציה
על דרך העבודה
וההתמודדות שלו עם
שאלת החקר .התלמיד
מציג שאלות נוספות
שהעבודה חשפה ושניתן
להמשיך לחקרן.

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר
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 .1דרך הרישום
ד .רשימה
ביבליוגרפית,
של הפריטים
הפניות והערות
ברשימה
שוליים
הביבליוגרפית.
 .2דרך רישום
הערות השוליים
וסימוכין
לציטוטים.

ה .עיצוב כללי
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 .1מבנה העבודה:
הצגה על פי
הדרישות (שער,
עימוד ,תוכן
עניינים.
 .2אסתטיקה:
העבודה מוגשת
באופן אסתטי
ונקי ,מודפסת
ומאפשרת
התמצאות נוחה.
 .3קריאות וכתיבה
תקנית :העבודה
כתובה בלשון
בהירה ,נקייה
משגיאות כתיב
ומוגהת.

2

5

3
3

2

לא נרשמו בהתאם
לאחת השיטות
המקובלות בתחום
הדעת.

נרשמו בהתאם לאחת
השיטות המקובלות
בתחום הדעת ,אך לא
באופן עקבי.

לא נעשה רישום נכון נעשה רישום נכון
ועקבי של הערות
ועקבי של הערות
השוליים והסימוכין
השוליים והסימוכין
בהתאם לשיטה
בהתאם לשיטה
שנבחרה.
שנבחרה.
לא נעשה שימוש
לא נעשה שימוש
מידתי ובהתאם לצורך מידתי ובהתאם לצורך
בהערות שוליים
בהערות שוליים
וסימוכין.
וסימוכין.

נרשמו באופן עקבי
בהתאם לאחת השיטות
המקובלות בתחום הדעת.

נעשה רישום נכון ועקבי
של הערות השוליים
והסימוכין בהתאם לשיטה
שנבחרה.
נעשה שימוש מידתי
ובהתאם לצורך בהערות
שוליים וסימוכין.
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לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

מחוון ציינון עבודות החקר תכנית תמ”ר (תכנית ממירה היבחנות)
הסטוריה חמ”ד –מעודכן לתשע”ז
 - https://drive.google.com/file/d/0BzoxBSIoVnlTdDBGVVFlWDAtc2s/viewקישור למחוון מעודכן
לפניכם מחוון ציינון עבודות החקר הנכתבות במסגרת תכנית תמ”ר.
למחוון זה שלוש מטרות:
 .1להנחות את התלמידים בתהליך כתיבת עבודת החקר תוך שקיפות מלאה של רכיבי המחוון והניקוד עליהם.
 .2לסייע למורים בתהליך הערכת עבודת התלמידים לאורך תהליך הנחיית החקר.
 .3לסייע למעריך החיצוני בתהליך ההערכה של עבודות החקר לאחר סיום תהליך הכתיבה.

להלן תנאי הסף לקבלת עבודת החקר ע”י המעריך החיצוני:
חובה על העבודה המוגשת לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:1
היקף העבודה :לפחות  15עמודי תוכן.
2
העבודה נסמכת ברובה על קריאה של חומרים אקדמיים .
העבודה כתובה בלשונו של התלמיד.
העבודה מוקלדת ,גופן  ,david 12רווח שורה וחצי ,עמוד שער ,עמוד תוכן עניינים ,עימוד.
●
●
●
●

1
2
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עבודה שאינה עומדת בכל תנאי הסף ,תוחזר למורה המנחה.
עבודה הנסמכת ברובה על חומרים בלתי מוסמכים מן האינטרנט אין לקבל.

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר
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על המעריך להעריך כל תבחין על פי המדרג הבא:
מצטיין

בינוני – טוב

נכשל  -חלש

יותר מ80% -

80%-65%

פחות מ65%-

התבחין

אופייה של העבודה השאלה היא שאלת פורייה:
פתוחה ,לא טריוויאלית ,מובילה
כעבודת חקר:
לתשובה מורכבת ,ניתנת להיחקר
העבודה כוללת:
(מתוחמת בזמן ובמקום)
 .1שאלת חקר
10%
תקינה
בגוף העבודה היבטים שונים
 .2מחקר
ומגוונים של נושא העבודה באופן
 .3דיון העונה על העונה על שאלת החקר בצורה
עשירה
השאלה לאור
המחקר.
25%

50%

הערה למעריך:
בסעיף זה מעריכים
את אופייה המחקרי
של העבודה באופן
כללי.1

דיון:
 .1מציג את הממצאים לאור
השאלה
 .2מציג חשיבה ביקורתית על
התשובה
 .3מעלה ניצני מחשבות אישיות
(‘לב לדעת’) או כלליות-
אינטלקטואליות בעקבות
המסקנות.
15%

 10%מבוא:
• רקע לנושא מבחינה היסטורית ומבחינת אופי
השאלה
• מסייע להבהיר בצורה רחבה יותר את הבעיה ומבהיר
מושגי יסוד בה
• יוצר עניין אצל הקורא להמשיך ולקרוא את העבודה.
הערה למעריך :המבוא יכול להיות ‘מבוא’ שבסופו
שאלת החקר ,או ‘פרק מבוא’ העומד בפני עצמו.
רמת כתיבה:
הערה למעריך:
אין להוריד ניקוד
נוסף בסעיף זה אם
העבודה ‘סיכומית’.

20%
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כתיבה מהימנה:
 )1הכתוב נסמך על מקורות
מהימנים ועדכניים ומפנה את
הקורא למקורותיו.
 )2התלמיד עושה שימוש במספר
המקורות האקדמיים הנדרשים:
 5מאמרים או  2-3ספרים (לפי
איכותם); לחילופין – שימוש
נרחב במקורות ראשוניים.
הערה למעריך :במידע
‘טריוויאלי’ מותר להסתמך גם על
ויקיפדיה וכיוצא בזה.
10%

מצטיין

השאלה עונה על כל
הקריטריונים

בינוני -טוב

השאלה פתוחה
אך אינה מובילה
לחשיבה מורכבת

 9-10נק’
 6-7נק’
בגוף העבודה היבטים גוף העבודה מציג
היבטים שונים של
שונים ומגוונים
לאותה הבעיה ,על פי הבעיה  /מקורות
ראשוניים מלוקטים
מקורות שניוניים.
– אך הם דלים או
לחלופין – בגוף
לא מספקים את
העבודה התלמיד
רוחבה של השאלה,
ליקט ביאר וארגן
כפי המתבקש.
בעצמו מקורות
ראשוניים.
 15-19נק’
 20-25נק’
כל הקריטריונים של חסר אחד משלושת
הדיון נענים במלואם .הקריטריונים לדיון,
לחילופין הדיון כתוב
באופן שאינו מספק

 12-15נק’
המבוא עונה על כל
הקריטריונים

 8-10נק’
התלמיד עונה על
כל הקריטריונים של
כתיבה מהימנה.

 8-10נק’

כתיבה ביקורתית :הכתוב מבקר הכתיבה הינה
רפלקטיבית
את המידע שמביא ,מביע דעתו
וביקורתית.
במידת הצורך ,מבחין בין מידע
לדעה וכיו”ב .הקורא מתרשם
שהכותב מבין לעומק את נושא
מחקרו.
 8-10נק’
10%

חלש -נכשל

השאלה היא בעלת
אופי סיכומי

 1-6נק’
גוף העבודה רק
מסכם דברים
באופן הטריוויאלי
ביותר ,ללא כל
מבט מורכב או ללא
עיסוק בחומרים
מורכבים
 1-15נק’
חסרים שניים מן
הקריטריונים לדיון,
לחילופין הוא
כתוב ברמה נמוכה:
סיכום בלתי ממצה
או תשובה בוסרית
ביותר.

 8-11נק’
המבוא עונה על
שני קריטריונים
בצורה טובה ,או על
שלושתם בצורה
פחות טובה.

 1-7נק’
המבוא עונה על
קריטריון אחד
בצורה טובה ,או
על שניים-שלושה
בצורה שאינה
מספקת.

 6-7נק’

 1-5נק’

התלמיד על פי רוב
מפנה את הקורא
למקורותיו ,והוא
נסמך על לפחות 3
מקורות מחקריים
או על מקורות
ראשוניים שעצם
מציאתם ראוי
להערכה.

 6-7נק’

התלמיד לרוב אינו
מפנה את הקורא
למקורותיו;
הוא נסמך רק על 2
מקורות מחקריים.
 1-5נק’
הערה למעריך:
במידה ויש פחות
מ 2-מקורות
מחקריים ,אין לקבל
את העבודה ,כפי
שנכתב בפתיח
למחוון.

התלמיד מגלה מידה אין חשיבה
ביקורתית כמעט
של ביקורתיות
בכלל.
בתדירות נמוכה.

 6-7נק’

 1-5נק’

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

פרק  :5משוב והערכה של למידה חקרנית

 5%אסתטיקה ורמת הגשה
•
•
•
•

כתיבה תקנית מבחינה לשונית,
כותרות פרקים קולעות; כותרות משנה במידת
הצורך
פרטים תקניים בעמוד השער
תוכן עניינים שמיש – הכולל שמות הפרקים.

 5%תקינות ההפניות
הערות שוליים הכתובים באופן תקני ואחיד
הערה למעריך :אין להוריד בסעיף זה על תדירות נמוכה
של ההפניות.

התלמיד הגיש עבודה העבודה נוחה לקורא העבודה אינה נוחה
נוחה לקורא על פי כל במידת מה :חסרות לקורא :עברית
כותרות ,או כותרות שאינה תקנית /
הקריטריונים.
בלי הולמות  /תוכן כותרות לרוב אינן
העניינים אינו לגמרי קולעות  /תוכן
עניינים כמעט
חופף את הנעשה
שאינו שמיש.
בגוף העבודה /
כתיבה בעייתית
מבחינה לשונית
 1-3נק’
 5נק’
 4נק’
רובן של הערות
השוליים כתובות
באופן תקין.
 5נק’

כמחציתן של הערות רובן של הערות
השוליים אינן
השוליים כתובות
באופן תקין או אחיד .כתובות באופן
תקין.
 4נק’

 1-3נק’

רוב הפריטים
כמחצית הפריטים
רוב הפריטים
 5%ביבליוגרפיה תקנית
הביבליוגרפיים נכתבו הביבליוגרפיים נכתב הביבליוגרפיים לא
נכתבו באופן תיקני.
באופן תקני.
שם הכותב ,שם הספר/מאמר ,מקום/שם ההוצאה ,שנת באופן תיקני.
הוצאה ,עמודים (במקרה וזה מאמר ,או פרק מספר).
 1-3נק’
 4נק’
 5נק’
תמונת השער
תמונת השער
תמונה השער עונה
 5%תמונת השער
הורדה מן
עברה עיבוד על
על הקריטריונים.
מסקנות
את
המייצגת
מה)
(במידת
יצירתית
תמונת שער
ידי התלמיד אך אין האינטרנט ללא כל
המחקר או הדילמה היסודית בעבודה .ניתן לתת ניקוד
בה יצירתיות ואינה ‘מניפולציה’ מצד
זה גם על יצירתיות במהלך כל העבודה
התלמיד.
מעוררת מחשבה.
5%
 10%ניקוד נוסף בגין מאמץ יוצא דופן – על אחד או
יותר מן הבאים:
• נושא ייחודי ומקורי באופן מיוחד שכמעט ולא
נחקר
• שימוש מרשים במקורות שניוניים שאינם פשוטים
להבנה כלל
• איסוף עצמאי של מקורות ראשוניים וניתוחם
הדורש מאמץ מיוחד
הערה לבוחן :לא ניתן לתת ציון מעבר ל 100נקודות.
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 5נק’
אחד או יותר מן
הקריטריונים מיושם
בצורה מרשימה

 6-10נקודות

 3-1נק’
 4נק’
אין לתת ניקוד
אחד או יותר מן
הקריטריונים מיושם ,נוסף על עבודה
שאין בה דבר
אך הביצוע פחות
ייחודי או מרשים
מרשים.
באופן מיוחד.

 5-1נקודות

פרק  :5משוב והערכה של למידה חקרנית

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

מחוון להערכת מעצבת :הצעת החקר

מבוסס על למידה באמצעות פרויקטים במדע וטכנולוגיה (מכון ויצמן למדע ,רחובות)

תבחינים

בתחילה השגת היעד

השיג חלק מהיעד

נושא העבודה

אין קשר בין הנושא ובין מושגים
חשובים בתחום הדעת.

שאלה מובילה

יש להשאלה המובילה חלק
השאלה המובילה לא פתוחה,
מערערת ,עשירה ,מחוברת ,טעונה מהתכונות האלו.
ו/או מעשית.

שאלת המחקר

יש חשר חלקי בין הנושא ובין
מושגים חשובים בתחום הדעת.

השיג את היעד
יש קשר חזק בין הנושא ובין
מושגים חשובים בתחום הדעת.
השאלה המובילה פתוחה ,מערערת,
עשירה ,מחוברת ,טעונה ו/או
מעשית/

* ראה מחוון מיוחד להערכת שאלת החקר

עניין אישי

אין קשר לעניין אישי בכלל.

יש קשר לעניין אישי ,אך והקשר
הוא חיובי בחלקו.

התלמיד מתלהב מההצעה וקשור
אליה בצורה עמוקה.

התאמה בין דרכי
החקר/פיתוח
לשאלת החקר

דרכי החקר/פיתוח לא מתאימות
לשאלת המחקר בכלל.

דרכי החקר/פיתוח מתאימות
לשאלת המחקר בצורה חלקית.

דרכי החקר/פיתוח מתאימות
לשאלת המחקר בצורה מלאה.

תכנון הפרויקט

לא מוזכר תכנון הפרויקט בכלל.

מוזכר תכנון הפרויקט אך הוא
לא סביר.

התכנון הפרויקט נראה סביר
וממוקד.

השערות

אין התיחסות להשערות.

יש התיחסות להשערות אך הן
כתובות בצורה חלקית.

ההשערות כתובות בצורה מלאה.

חדשנות ויצירתיות

הפרויקט המוצא לא חדשנית/
יצירתיות עבור הלומד בכלל.

הפרויקט המוצא חדשנית/
יצירתיות חלקית עבור הלומד

הפרויקט המוצא מאוד חדשנית/
יצירתיות עבור הלומד.

ראשי פרקים
לסקירת ספרות

אין רשאי פרקים.

רשאי פרקים כתובים אך לא
בצורה חלקית.

רשאי פרקים כתובים בצורה מלאה.

רשימת מקורות

אין רשימת מקורות.

רשימת המקורות כתובות אך
בצורה חלקית.

רשימת המקורות כתובות בצורה
מלאה.

* מחוון להערכה מעצבת :שאלת החקר

תבחינים

בתחילה השגת היעד

השיג חלק מהיעד

הישיג את היעד

קשר אישי

אין קשר לעניין אישי בכלל.

יש קשר לעניין אישי ,אך והקשר
הוא חיובי רק בחלקו.

התלמיד מתלהב משאלאת המחקר
וקשור אליה בצורה עמוקה.

קשר תכני

אין קשר בין שאלת המחקר לבין
הנושא הכללי בכלל.

הקשר בין שאלת המחקר לבין
הנושא הכללי חלקי בלבד.

הקשר בין שאלת המחקר לבין
הנושא הכללי חזק מאוד.

בהירות

אי אפשר להבין את שאלת
המחקר.

שאלת המחקר בהירה אך רק
בחלקו.

שאלת המחקר כתובה בצורה מאוד
ברורה ומובנת.

ביצוע

שאלת המחקר לא קשורה לדרכי
מחקר/פיתוח בכלל.

שאלת המחקר קשורה לדרכי
מחקר/פיתוח בצורה חלקית.

שאלת המחקר קשורה דרכי מחקר
/פיתוח בצורה מלאה.

חזרה לתוכן העניינים
58

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
הספר-בבית

 משוב והערכה של למידה חקרנית:5 פרק

מקורות
 עבור חומרי עזר למורה ולתלמיד.להלן מקורות מידע כלליים שקשורים לפיתוח תרבות חקרנית בבית הספר
.1  ראה נספח, ביצוע וכתיבת עבודת חקר,בנושא תכנון
.ידי ילדים כמרכיב בתהליך של פיתוח לומד עצמאי- ושיודע לשאול שאילת שאלות על.)1992 ( . ע, וקולא. ר,גלובמן
.אביב- אוניברסיטת תל, רמות:אביב-תל
; הוראה ולמידה בקהילות חשיבה בדרך לבית ספר חושב,. י, בתוך הרפז. הפדגוגיה של השאילה.)2000( . י,הרפז
.103-109 :'עמ
 מאגנס: ירושלים. אתגר מתמשך: למידה בדרך החקר.)2006( ) (עורכת. ע,זוהר
. ספרית פועלים: רמת גן. לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי: ציונים זה לא הכל.)2013( . ע,זוהר
 עקרונות ומדריך מעשי לגיבוש וליישום יחודיות בית: תדריך לפיתוח יחודיות בית ספרית.)2012( משרד החינוך
http://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/Tadrich%20of%20choice-page%206.pdf .ספרית
 מכון, המחלקה להוראת המדעים. אוגדן למורה: למידה באמצעות פרויקטים במדע וטכנולוגיה.)2002( רוזנפלד ופליק
.ויצמן למדע ומשרד החינוך
.אילן- הוצאת אוניברסיטת בר: רמת גן.) הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי1999( . ש,פוקס
Booth, W.C., Colomb, G.G. & Williams, J.M. (1995). The Craft of Research. Chicago: University of
Chicago Press.
Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge: Harvard University Press.
Krajcik, J. S., Czerniak, C. M.,& Berger C. (1999). Teaching Children Science: a Project-Based
Approach. Boston Burr Ridge: McGraw-Hill College.
Rogers, E.M. (2003). The Diffusion of Innovations. 5th edition. New York, Simon and Schuster.
Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (1997). The Schoolwide Enrichment Model: A How-to Guide for
Educational Excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
Sarason, S.B. (1996). Revisiting "The Culture of the School the the Problem of Change." Teachers
College Press.
Thomas, J.W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. Autodesk Foundation PBL.
(http://www.bie.org/object/document/a_review_of_research_on_project_based_learning).
Thomas, J.W., Megendoller, J., & Michalson, A. (1999). Project-Based Learning: A Handbook for
Middle and High School Teachers. Novato, CA: Buck Institute for Education
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לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

נספחים

נספחים
נספח :1
נספח :2
נספח :3
נספח :4
נספח :5

חומרי עזר למורה ולתלמיד בנושא תכנון ,ביצוע וכתיבת עבודת חקר
חלופות מרכזיות להערכה בתחומי הדעת השונים בחטיבה העליונה
ששת העקרונות ללמידה מבוססת פרויקטים ()PBL
דף לתכנון פרויקט
דוגמא לבניית טיעון מבוסס

נספח  :1חומרי עזר למורה ולתלמיד בנושא תכנון ,ביצוע וכתיבת עבודת חקר
שם הספר
לחקור תקשורת – עבודות גמר בתקשורת

תרצה לבציון

עובדים בחקלאות – ושומרים על איכות
הסביבה – עבודות גמר ועבודות חקר

תרצה לבציון

ת"ל ,מרכז יובילר ,בית הספר
לחינוך ,האוניב' העברית י-ם

עושים היסטוריה – עבודות גמר ועבודות
חקר

תרצה לבציון

ת"ל ,מרכז יובילר ,בית הספר
לחינוך ,האונ' העברית י-ם

האגף

שיטות סקר במדעי החברה

תרצה לב ציון

ת"ל ,מרכז יובילר ,בית הספר
לחינוך ,האונ' העברית י-ם

האגף

הסדנה – לכתיבה עיונית ולעבדות גמר
–סטטיסטיקה תיאורית ,ארגון נתונים
וניתוחם

תרצה לב ציון

ת"ל ,האונ' העברית י-ם ,בית
הספר לחינוך ,מרכז יובילר

האגף

הסדנה – לכתיבה עיונית ולעבודות גמר –
קריטריונים להערכת עבודות גמר

תרצה לב ציון

ת"ל ,האונ' העברית י-ם ,בית
הספר לחינוך ,מרכז יובילר,
מעלות

האגף

הסדנה – לכתיבה עיונית ולעבודות גמר –
מבנה ,מרכזי מידע ומיומנויות

תרצה לב ציון

ת"ל ,האונ' העברית י-ם ,בית
הספר לחינוך ,מרכז יובילר,
מעלות

האגף

מו"ח – מדע וחקר ,מדריך לתלמיד החוקר

בילי עילם ,עירית אהרון

ת"ל ,אונ' חיפה ,המרכז
הישראלי להוראת המדעים

האגף

איך עורכים מחקר מדעי?
תכנון ,דיווח וסיכום
מדריך לתלמיד החוקר

טלי בארי ,חנה ברנהולץ
(ייעוץ :פיני תמיר)

המרכז להוראת המדעים האונ'
העברית י-ם

האגף (באתר משה"ח
מצורף קישור ,ניתן
להיכנס רק בהרשאה).

חשיבה במדע – פיתוח חשיבה בהוראת
הביולוגיה :פעילויות חקר פתוחות
מדריך למורה ותרגילים לתלמיד החוקר

ענת זהר ,יעל מרגלית,
נעה שוורצר

המרכז להוראת המדעים האונ'
העברית י-ם

האגף (באתר משה"ח
מצורף קישור ,ניתן
להיכנס רק בהרשאה).

ההוצאה
ת"ל ,מרכז יובילר ,בית הספר
לחינוך ,האונ' העברית י-ם

האגף
האגף

מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים –
למידה שרמן רוזנפלד ,ארנה
וטכנולוגיה
באמצעות פרויקטים במדע
פליק

המחלקה להוראת המדעים
מכון ויצמן למדע ,משרד
החינוך ,האונ' העברית י-ם

האגף

מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים –
למידה אביבה בריינר ,שרמן
באמצעות פרויקטים במדע וטכנולוגיה –
רוזנפלד ,ארנה פליק
חוברת הנחיה לתלמיד

המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן למדע

האגף

מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים –
למידה שרמן רוזנפלד ,ארנה
באמצעות פרויקטים במדע וטכנולוגיה –
פליק
אוגדן למורה

המרכז הישראלי לחינוך מדעי
טכנולוגי ,ת"ל ,מכון ויצמן
למדע

האגף

המדריך הידידותי למידענות מתוקשבת
– עבודות חקר בסביבה אינטרנטית –
מדריך לתלמיד החוקר

ליאת בדיחי-אייל

אורט

אורט

הזמנה לחקר
מערכי הנחיה למורים

עליזה לזרסון

משרד החינוך – האגף לחינוך
על-יסודי ,מט"ח

משרד החינוך ומט"ח

ההתיכון שליד ההאוניברסיטה
העברית

High Tech High (San
)Diego, USA
Learning Futures
)(England

מעשה חושב :למידה מבוססת פרויקטים –
מדריך למורה
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שם המחבר

זכויות יוצרים

פאטוו (תרגום ע"י פלג,
ע .וסדובסקי)

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

נספחים

נספח  :2חלופות מרכזיות להערכה בתחומי הדעת השונים בחטיבה העליונה
המלצות ודוגמאות לחלופות מרכזיות להערכה בתחומי הדעת השונים ניתן למצוא באתר של המזכירות הפדגוגית ,אגף
א' לפיתוח פדגוגי בקישור הבא:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/Haarha/
HaarhaHalufit/

(ההפניה מקשרת גם להנחיות לעבודות החקר בתחומי הדעת השונים).
חלופות אלה יכולות להיות מיושמות בצורה מיטבית באמצעות יצירת תרבות חקרנית בית ספרית ,כמפורט במסמך זה.

נספח  :3ששת העקרונות ללמידה מבוססת פרויקטים (")"The Six A's of PBL
אשת החינוך אדריה סטיינברג ניסחה מערך של עקרונות לתכנון למידה מבוססת פרויקטים .לאחר שגיבשתם שאלה
מהותית (שאלה מובילה) ,נסו לבדוק עד כמה הפרויקט שלכם מיישם את ששת העקרונות הבאים:
 .1אותנטיות ()Authenticity
הפרויקט צריך:
להתקיים בהקשר של העולם האמיתי.
לנבוע מתוך בעיה שיש לה משמעות בעיני התלמידים.
להסתיים בתוצר או בביצוע אחר שהוא בעל ערך אישי ו/או חברתי.
●
●
●

 .2רצינות אקדמית()Academic Rigour
הפרויקט צריך:
לעמוד בסטנדרטים נדרשים של למידה (סטנדרטים של משרד החינוך ,מבחני מיצ"ב ומבחנים בינלאומיים).
להציב שאלות מהותיות ,שהינן רלוונטיות לתלמידים.
לפתח הרגלי חשיבה ועבודה על פי סטנדרטים של למידה אקדמית ומקצועית איכותית.
●
●
●

 .3למידה יישומית ()Applied Learning
הפרויקט צריך:
לאתגר את התלמידים בפתרון בעיות שאין להן פתרון מוכתב מראש.
ללמד תלמידים מיומנויות הנדרשות במקומות עבודה שבהם מצפים מהעובדים לרמת ביצוע גבוהה ויכולת
התארגנות.
לאתגר את התלמידים בפיתוח מיומנויות של ניהול עצמי (.)self-management skills
●
●

●

 .4חקר פעיל ()Active Exploration
הפרויקט צריך:
להרחיב אופקים מעבר לחדר הכיתה.
לחבר למחקר שטח ,לקדם היכרות עם הקהילה ולאפשר התנסות שולייאית ( )internshipלצד מומחים.
לזמן אפשרויות לחקר אמיתי ,תוך שימוש במגוון שיטות למידה ,בסוגי מדיה שונים ובמקורות מידע רבים.
●
●
●

 .5קשר לעולם המבוגרים ()Adult Relationships
הפרויקט צריך:
לחבר את התלמידים למנחים בוגרים ולחונכים מהקהילה הרחבה.
לחשוף את התלמידים למבוגרים בעלי מומחיות רלוונטית לפרויקט שלהם.
לשתף מבוגרים בתכנון פרויקטים של התלמידים ובהערכתם.
●
●
●

 .6הערכה ()Assessment
הפרויקט צריך:
לקבוע צמתים לבדיקת ההתקדמות – צמתי הערכה.
לכלול הזדמנויות רבות לרפלקציה – הן עבור המורים והן עבור התלמידים.
להגיע לסיומו באירוע מסכם :תערוכה ,מופע ,או מצגת.
לעמוד ברמת הסטנדרטים המקובלת בעולם האמיתי ובבית הספר.
●
●
●
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בבית-הספר

נספחים

נספח  :4דף לתכנון פרויקט
[מתוך :מעשה חושב – למידה מבוססת פרויקטים :המדריך למורה ,תורגם ע"י התיכון שליד האוניברסיטה העברית,
תכנית הפיתוח הפדגוגי ,אלול תשע"ב ,אוגוסט ( 2012עם שינויים קלים ע"י ד"ר שרמן רוזנפלד)]
תוכלו להיעזר בתבנית זו על מנת לתכנן את הפרויקט שלכם .התבנית יכולה לשמש אתכם גם להצגת הפרויקט בפני
עמיתיכם במפגש כוונון הפרויקטים.
שם הפרויקט______________________________________________________________ :
המורה  /המורים___________________________________________________________ :
הכיתה__________________________________________________________________ :
הנושא/נושאים____________________________________________________________:
 .1תמצית הפרויקט
מה יעשו התלמידים שלך בפרויקט ,ולמה? (נסחו את המשימה שתינתן לתלמידים בתחילת הפרויקט ,וציינו את תכלית
הפרויקט :מדוע הם עושים אותו?)

 .2שאלה מובילה ושאלות  /בעיות מחקר
שאלה מובילה צריכה לתת לתלמידים השראה ולהלהיב אותם .היא צריכה להניע אותם לערוך מחקר רציני ולהתייחס
לנושא בהקשרו לעולם האמיתי .יכולות להיות שאלות  /בעיות מחקר נוספות הקשורות לשאלה מובילה זו.

 .3תוצרים
מה תרצו שהתלמידים יעשו  /יכתבו  /יצרו  /יבנו?

 .4מטרות הלמידה
מה תרצו שהתלמידים ילמדו?
אילו טקסטים התלמידים ילמדו באמצעות הפרויקט?
מהם מושגי היסוד ,ומהן התובנות?

זהו את המיומנויות (הדיסציפלינאריות ,הכלליות והיישומיות) שהתלמידים ילמדו תוך כדי העבודה על הפרויקט.
רשמו רק מיומנויות שאתם מתכוונים לבצע לגביהן הערכה.

 .5לוח זמנים לפרויקט וצמתים עיקריים לבדיקת התקדמות העבודה
להגשת טיוטות מיני ,רשמו תאריכים חשובים ואבני דרך עיקריות לפרויקט (למשל :תאריכי יעד (deadline
להגשת טיוטות ,מיני-משימות לאורך הפרויקט ,מפגשי משוב ,מבחנים  /בחנים ,סיורים ,רפלקציות ,למידת עמיתים,
רפרזנטציות ,מועדי הערכה מסכמים ותאריך האירוע המסכם) .ניתן להוסיף לו"ז בדף נפרד.
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נספחים

לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

 .6התאמה אישית
תארו כיצד תתאימו את הפרויקט לכל תלמיד ,ובמיוחד לתלמידים הזקוקים לתמיכה מיוחדת.

 .7מקום האירוע המסכם
היכן תקיימו את האירוע המסכם? _________________________________________________
 .8תכנית האירוע המסכם
כיצד תפרסמו את דבר קיומו של האירוע המסכם? כיצד יציגו בו התלמידים את עבודותיהם? מיהם המוזמנים?

 .9פרטים לוגיסטיים
אילו משאבים קיימים בכיתה ובקהילת בית הספר לטובת הפרויקט? איזה ציוד נדרש לכם לשם ביצוע הפרויקט? מה
גובה התקציב הדרוש לכם?

 .10קריטריונים להערכה
כיצד תעריכו האם הושגו מטרות הלמידה שהגדרתם לפרויקט?
בתחום התוכן (הבנת הטקסטים ,המושגים והתובנות) .הוסיפו מחוונים מתאימים.

בתחום המיומנויות (דיסציפלינאריות ,כלליות ויישומיות) .הוסיפו מחוונים מתאימים.
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בבית-הספר

נספחים

נספח  :5דוגמה לבניית טיעון מבוסס
מתוך דברי החוקרים אשר רואיינו במיוחד לצורך כתיבת פרק זה ,ומתוך דברים שבכתובים אודות המשותף לחקר
בתחומי הדעת השונים ,עלו הנקודות המרכזיות הבאות:32
ביסוד כל חקר עומד הליך עקרוני של בניית טיעון מבוסס .33לכל אחד מתחומי הדעת השונים ישנה קהילה בעלת
היסטוריה וערכים משותפים שהובילו לבניית טיעונים מבוססים על פי קריטריונים מוסכמים .המרכיב של בניית טיעון
הוא אחד המאפיינים המהותיים של כל תחום דעת .ניתן להבין את המבנה של הטיעון על פי איור .3.1
הצדקה

Warrant

טענה

ראיות

Claim

Evidence

הסתייגויות

Limitations

איור  3.1מבנה הטיעון
בתהליך בניית הטיעון ,הטענה צריכה להתבסס על ראיות הולמות .ההצדקה מאפשרת קיום קשר מתאים בין הראיות
לטענה .ההסתייגויות מגבילות את הטענה בצורה מתאימה .ניתן לאפיין כל תחום דעת על ידי הטענות ,הראיות
וההצדקות האופייניות לו.

הטיעון המבוסס
הגדרות בסיסיות של מרכיבי טיעון (טיעון = טענה  +נימוק/ים)
טענה :אמירה שניתן להתווכח על הצדקתה ,נכונותה ,אמיתותה או תקפותה .טענה עשויה להיות קביעה,
עמדה ,דעה ,החלטה מסוימת ,השערה ,הנחה ,מסקנה ,ציווי ,תיאוריה או פתרון מסוים לבעיה.
נימוק :אמירה המובאת במטרה לתמוך בטענה ולבססה.
ראיה :מידע ,עדות או כל דבר שיש בו לבסס את הטענה.
השימוש במבנה הטיעון משותף לכל תחומי החקר השונים.
לשם כך יש:
ולעּבד אותן במגוון דרכים ושיטות.
לשאול שאלות מסוגים שונים על ידע נתון ֵ
לאסוף נתונים ,מסמכים ,עדויות או טקסטים שונים הקשורים לשאלות שנשאלו.
לפענח נתונים ו/או טקסטים ,ולייצג את המידע בטקסטים מסוגים שונים.
לבסס את הטענות בראיות מתאימות ובנימוקים מתאימים.
להעלות הסתייגויות ומגבלות על האפשרות לידע מוכלל/מוחלט.
להגיע להבנה כי בסופו של דבר כל אמת מדעית מועדת להפרכה מבוססת.
●
●
●

●
●
●

 32עיקרי הדברים נוסחו בעקבות הריאיונות השונים שבוצעו עם אנשי מדע ורוח (פרופ' מנחם פיש ,פרופ' אריאל הירשפלד ופרופ' אברהם
הרכבי) ומתוך עבודת הוועדה.
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לקראת פיתוח תרבות חקרנית
בבית-הספר

טענה :שימוש במכשירים סלולריים מסוכן לאדם ,ולכן יש להיזהר בעת השימוש בהם (למשל :שימוש באזניות ,הקטנת
חשיפה וכד').
הנימוקים שעליהם מבוסס הטיעון:
 .1הצדקה :המכשיר הסלולרי מקרין לכיוון המוח ,וידוע במדע כי קרינה מסוג זה מסוכנת (עלולה להגביר היווצרות
של גידולים ממאירים).
 .2ראיה :בדיקת הקרינה באמצעות מכשירי מדידה הוכיחה כי אכן זו קיימת.
 .3ראיה :קיום הקרינה מוכח גם מתוך העובדה כי המכשיר מתחמם בעת השימוש בו.
מכאן :הוכחנו את הטיעון.
הסתייגויות:
 .1לא הוכח עד כה שאכן יש עלייה בגידולים סרטניים במח בקרב אוכלוסיית המשתמשים בסלולרי.
 .2הסתייגות על ההסתייגות ,בנימוק מסוג הסבר :היווצרות של גידולים סרטניים במוח נמשכת עשרות שנים (.)30-40
לכן לא ניתן עד עתה להפריך או לבסס את הטיעון ,כי משך הזמן שחלף עד כה בשימוש במכשיר סלולרי הינו 12
שנים.
נימוק מסוג ראיה ( )evidenceעונה על השאלה" :איך אני יודע שהטענה אמיתית?" .בעולם המשפט ,לדוגמא,
ישנן ראיות ישירות ונסיבתיות המנסות לענות על השאלה" :איך אני יודע שהנאשם בעברה באמת ביצע אותה"?
הטענה במקרה זה היא" :אלמוני ביצע את העברה".
נימוק מסוג הסבר ( )explanationעונה על השאלה" :מהם הגורמים ,ההצדקות או הסיבות לטענה?" .בעולם
המשפט מחפשים את המניע לעבירה .המניע הוא ההסבר לטענה כי "אלמוני ביצע את העברה".
הערה כללית :טענה יכולה להיות סמויה או גלויה .בפרסומות ,למשל ,הטענה היא לעתים תכופות סמויה.
דוגמא נוספת לטיעון:
טענה :מרבית ההורים המכים את ילדיהם היו ילדים מוכים.
נימוקים :ראיות סטטיסטיות
מבחינת הביוגרפיות של מדגם מייצג של הורים מכים נמצא כי אחוז ניכר מהם היו בילדותם ילדים מוכים.
הסתייגויות:
 .1לא כל הילדים המוכים הופכים להיות הורים מכים.
 .2לא כל ההורים המכים היו בעבר ילדים מוכים.
מסקנה :הטענה נכונה ברמה ההסתברותית אך לא ברמת הפרט ,ויש להיזהר מאוד מיישום סטריאוטיפי של הטענה.

חזרה לתוכן העניינים
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