מדיניות חינוך לחשיבה
אגף א' לפיתוח פדגוגי מוביל ומקדם את המדיניות לחינוך לחשיבה בשלושה תחומים עיקריים
המתקיימים בד בבד:
 עדכון תכניות הלימודים הקיימות ,הכוללות התייחסות מפורשת למטרות ומיומנויות
בתחום החשיבה ,נוסף על מטרות ומיומנויות בתחום התוכן;
 פיתוח חומרי הוראה -למידה-הערכה ,כולל התאמת תהליכי הערכה (כגון :מתן משקל
גדול לשילוב פריטי חשיבה מסדר גבוה בבחינות בגרות);
 הכשרת מורים לחינוך לחשיבה וחקר במסגרת פיתוח מקצועי
צוות מטה חינוך לחשיבה ,של אגף א' לפיתוח פדגוגי ,מוביל את יישום מדיניות החינוך במגוון
שיטות ותכניות פדגוגיות שפותחו בגישה המשלבת הקנייה של אסטרטגיות חשיבה בתכני לימוד.
הנחת היסוד היא כי חשיבה פעילה ומאתגרת של התלמידים הכוללת הקניית אסטרטגיות
משולבות בתוך תחומי הדעת ,מחזקת את תשתית הידע והבנה מעמיקה של התכנים.
אסטרטגיות חשיבה כגון :שאילת שאלות ,זיהוי רכיבים וקשרים ,השוואה ,העלאת נקודות מבט
שונות ,בניית טיעון ,הסקת מסקנות ועוד .אסטרטגיות חשיבה משרתות תהליכי חשיבה כמו
חשיבה ביקורתית ,פתרון בעיות ,קבלת החלטות ,חקר ועוד ,המתרחשים בכיתה.
בנוסף ,שיח כיתתי לטיפוח שפת חשיבה ועידוד יכולות מטה-קוגניטיביות תורמים לפיתוח לומד
עצמאי בעל יכולות חשיבה גבוהות ,המאפשרות רכישה ויצירה של ידע חדש תוך הפעלת שיקול
דעת ,הצדקת הידע והערכתו.
מהלך ההטמעה
הטמעת המטרה החשובה של חינוך לחשיבה מהווה אתגר מורכב.
פיתוח מקצועי להטמעת מדיניות "החינוך לחשיבה" ,מתנהל במספר צירים במקביל:
 .1הטמעה בתחומי הדעת באמצעות השתלמויות מקוונות במודל "איחוד מול ייחוד" ,למדריכי
מפמרי"ם בתיאום עם ראשי האגפים והמפמ"רים האחראים על תחומי הדעת.
 .2הטמעה במוסדות חינוך ,בכל רמות הארגון מנהלים ,רכזים מורים ותלמידים ,בכל שכבות
הגיל (קדם יסודי -תיכון) .ההטמעה במוסדות חינוך נעשית באמצעות פיתוח מקצועי ב"מודל בית
ספרי" אשר מתבצע במהלך שנתיים ב 3 -פעימות .1 :הכשרה לצוותים מובילים  .2מסלול גנרי -
הכשרה של מיומנויות חשיבה וחקר לצוותי מורים ("חדר מורים לומד")  .3מסלול דיסציפלינרי –
יחידות השתלמויות מקוונות המותאמות לכל תחומי הדעת .הנהלת בית הספר יכולה לשלב בין
המסלול הגנרי לדיסציפלינרי ,בהתאם לצרכים ולהקשר הבית ספרי.
לבתי הספר ניתן ייעוץ וליווי פדגוגי של מדריכים ארציים במטה חינוך לחשיבה וחקר ,ובמקביל
תמיכה ממפתחי הדרכה טכנו-פדגוגית מטעם הגופים השותפים (כמו מטח ואלנט).

