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חינו� למורי� תוכניות רונה מתרבי� הסימני� של בעיות בבעת אח

כאשר מתגבר הלח� לכיוו� הגברת , ואכזבה מהתוכניות הקיימות

לזכות הגברת הקשר בי� . הדרכה בית ספריתהתוכניות המבוססות על 

נטע� כי התוכניות הקיימות ה� , בתי ספר לתוכניות הכשרת המורי�

ה ואינ� מכינות את המורה מנותקות מהפרקטיק, תיאורטיות בלבד

 ,זההמאמצי� בכיוו� , יחד ע� זאת. למציאות של הכיתה המודרנית

חלק משמעותי של חינו� ש , בבריטניהכפי שקרה,  למצבלעתי� מביאי�

�  את החינוכתהופ וגישה ז. בלבדמורי� מתבצע על ידי בתי ספר 

 קבלת פרספקטיבה שאינה מאפשרת, מקצועיתלמסגרת צרה של הכשרה 

  .'סוציולוגיה וכו, אינה מעניקה רקע בפסיכולוגיהו, רחבה

  

דיפות של תיאוריה או של דיוני� בשאלת העההאופ� הקוטבי שמקבלי� 

אינו מאפשר למורה לאחד את שני המרכיבי� ו, הינו מסוכ�פרקטיקה 

  שעשויה למצוא,אלטרנטיביתהמאמר הנוכחי יתאר גישה . בעבודתו

 מה, ורמי� ובי� שתי הנטיות שתוארו לעיל שילוב בי� שני הגאפשרות של

  . בחינו� מורי�1פרדיגמאטישעשוי להביא לשינוי 

  

ה את הידע ת בנXX!מאה הההגישה המסורתית שפותחה במש� 

גידול של ידע זה .  למורהי� להיות מועילי�בתחומי� שוני�  שעשוי

 שבו בחירתו והעברתו למורי� נעשה על ידי המומחי� ,הביא למצב

מבקרי שיטה זו טענו כי הקוריקולו� הסמוי העומד מאחורי .  הבאקדמי

דגש זה על . נתו� מראש ונטול בעיות אמיתיות, ביר ידע מפוצלגישה זו מע

ובמקומות מסוימות אפילו , י�ידע המומחי� לא השתנה במש� עשור
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נתק בינו לבי�   למרות המחקרי� שהראו על ,זאת.  חזק יותרנעשה

" נסוגו"נטע� כי מונחי� תיאורטיי� רבי� . לי�תפישות המורי� המתחי

דווקא לחוויות הפרקטיות היה חלק ו, בעת העבודה המעשית של המורי�

 כי אחד המחקרי� הראה  , כ�.ארי בהתפתחות המורי� המתחילי�

מורי� תהלי� העוברי�  ,במהל� השנה הראשונה של עבודת�

יימות ולא  בבית ספר ומנסי� להסתגל לפרקטיקות הקהסוציאליזצי

של " הל� המעבר"ל מחקר אחר ע. דעיות שה� למדו עד כהלגישות המ

מעבר יע על כ� שהגור� המרכזי המקל על ה בהולנד הצבה שנעש,מורי�

 תוכניות הכשרה אינטגרטיביות ה�החלק  של מורי� מלימוד ללמידה 

  .שמאחדות בתוכ� תיאוריה ופרקטיקה

  

 העיקריות במעבר המורי� הבעיותסוגי  המחקרי� מצביעי� על שלושת

  :המתחילי� מלמידה ללימוד מעשי בבתי ספר

; השפעת הדעות וההנחות הקדומות של המורי� העתידיי� -

במידה תלוי סגנו� ההוראה של המורי� מחקרי� מראי� כי 

; ספרהניסיו� שלה� עצמ� בתור תלמידי� בבתי ב ניכרת

הסטריאוטיפיי� שה� קיבלו באותה התקופה מייצרי� את 

 מכא� ; תנגדות� לגישות אחרות שה� לומדי� במסגרת הכשרהה

נובעת הנטייה לשמרנות יתר ולדגש על השיטות של קבלת ידע 

  .פסיבי

העול� המעשי של הלימוד בבתי נתק בי� המורי� העתידיי� לבי�  -

 נתק זה מביא להיעדר מוטיבציה עמוקה של המורי� .הספר

להיעדר של ; �האליהעתידיי� ביישומיות של הידע המועבר 

התעניינות� האישית בתוצאות יישומיות של הידע האקדמי בבתי 

 ,סיבה זאת מהווה תוצאה של עיקרו� פדגוגי ידוע, למעשה. ספר

למידה מתרחשת באופ� מוצלח א� ורק א� ללומד יש לפיו 

 .התעניינות אישיות ומוטיבציה פנימית להצלחה

הוצג בפני המורי� נתק בי� ידע המומחי� ש. אופי הידע הרלוונטי -

מופשטת לבי� הידע , דסקריפטיבית, העתידיי� בצורה לוגית

קונקרטיי� ונעו� בהקשר ספציפי יעדי� השגת  ל�מכוו ש,המעשי

לדעתנו זאת הסיבה . שלו זקוקי� המורי� המתחילי� בבתי ספר

המרכזית של היעדר הצלחה של תוכניות שונות של חינו� מורי� 

 .בעול�



  

בעת מתפתחות , ד הגישה המסורתית של חינו� מורי�לאור הביקורת נג

 ההוראהה� מתאפיינות בדגש על מרבות ; אחרונה  גישות אלטרנטיביות

 הקטיבי עבור המורלפ א� מאפייני� של סוגי ידע ר2.הרפלקטיבית

לש� כ� יש צור� בחקר מעמיק של הקשר בי� . המתחיל טר� הובהרו

חרוני� של היחס הזה המחקרי� הא. הכרת המורה לבי� התנהגותו

סותרי� את התיאוריה הקלאסית אודות מורה כמקבל החלטות על סמ� 

א� תיאוריה כוללת של חשיבת המורה טר� , תיאוריות כאלה ואחרות

  .פותחה

  

  . את הוראת המתמטיקהמוצאבמאמר הנוכחי אנו לוקחי� כנקודת 

  :לכ� יש שתי סיבות

  ;קשיי תחו� זה עבור התלמידי� -

מה שמקל , תחומי ידע אחרי�לע זה עצמאי יחסית היות תחו� יד -

 .מאחרי תהליכי הלמידהשעל בחינת המנגנוני� הפסיכולוגיי� 

שיטה זו ".  חינו� ריאליסטי למתמטיקה"לאחרונה פותחה שיטה של 

ידה מתיאוריה מהגישה המסורתית המניחה את הלממאוד שונה 

חשוב לציי� ). ותפיתרו� בעי" (פרקטיקה"ל) תיאורמות, כללי�, ונותעקר(

תייחס למקרי� פרטיקולאריי� של יישו� המונח פרקטיקה מכי כא� 

בעצמ� הינ� בעלי אופי מופשט כאשר מקרי� אלה , ות כלליותיתיאור

הצלחה בפתרונות אלה אינה מקנה לתלמיד יכולת להתמודד ע� . בלבד

בעיית העברת הידע כא� הייתה אקוטית . הבעיות הרלוונטיות במציאות

  .מאוד

  

ניתח את בעיית המעבר בקרב ) Hans Freudenthal(ל תהנס פראודנ

 ,שתוארה קוד� לכ�הגישה המסורתית , לדעתו; מורי� למתמטיקה

מתמטיקה אינו מקצוע מוגמר שיש . סותרת את מהותה של המתמטיקה

הוא רואה במתמטיקה קוד�  . לכוננולהעבירו לילדי� אלא מקצוע שיש

הוא טוע� כי תלמידי� . יאות סביבנוכל פעילות שמבוססת על המצ

יומיות ובעיות !יכולי� לפתח מונחי� מתמטיי� על סמ� חוויות יו�

על , מתמטיקהההדגש הוא על השימוש המעשי של . מהחיי� האמיתיי�
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כ� הגישה ו.  על עבודה בקבוצות ועל פעילויות מעשיות, חקר ורפלקציה

 כאשר הפער, קטיקהמתו� פרנטל בונה תיאוריה הריאליסטית של פראוד

גישתו של .  בי� תיאוריה לפרקטיקה נעל�,שקיי� בגישה המסורתית

,  בהולנד ולאחר מכ� נופצה במדינות רבות80!פראודנתל נוסתה בשנות ה

  .כולל ארצות הברית

  

ראודנתל ג� י� של שיטת פילדעתנו נית� להרחיב את העקרונות הבסיס

עבר למורי� עתידיי� לא עלינו לראות בידע שהו. להכשרת מורי� בכלל

על המורה לעתיד לפתח את הידע . ידע מוגמר אלא ידע בתהלי�  כינונו

משלו בתהלי� של רפלקציה אודות המצב המעשי שממנו נולד הצור� 

א� יש לשי� דגש על פעילות ג� . האישי שלו לקבל את הידע הזה

ות פיתוח של מיומנוי ועל , על אינטראקציה בי� לומדי�,3וריסטיתיהא

 יישו� גישה זו לא , שבניגוד לחששות הנפוצי�, להדגישיש, רפלקטיביות

מורי� עתידיי� המלמדי�  את שאירתביא להיעלמות התיאוריה ולא ת

א� שונה מתפקידו , תפקידו של המחנ� יהיה חשוב מאוד. ללא עבודה

מורי� , עליו לתת תמיכה והכוונה לסטודנטי� שלו, המסורתי של המרצה

  . התחשב בהקשר הספציפי ובסוג הבעיות שה� נתקלי� בה�ב, עתידיי�

  

 לחינו� מורי� יש בלבול י�תייחסמ הי�בשימושי� המקובלי� של מונח

 -ἐπιστήµη (ימטאפיסידע : בחנה בי� שני הסוגי� של ידעההמרב שנובע  

epistheme (מול פרונסיס) .phronesis ! φρόνησις.(4  מקורה של חלוקה 

אפיסטמי הגישה המסורתית נשענת על ידע . יסטוזאת בתורתו של אר

הגישה הריאלית מחפשת , לעומת זאת. שבנוי כתיאוריה אובייקטיבית

 ידע מעשי שקיי� בהקשר של המצב הספציפי –לפתח את הפרונסיס 

; הידע של פרונסיס הוא פחות קונצפטואלי ויותר תפישתי. לד ממנווונ

 מנת לקבוע את דר� הוא ש� דגש על מאפייני המצב שחשובי� על

פרונסיס ; ידע אפיסטמי מיועד לסייע לנו לדעת יותר על המצב. הפעולה

. מיועד לסייע לנו למצוא את דר� הפעולה על סמ� תודעה מחודשת

                                                 
 .מתודה של חיפוש אחרי פתרונות לבעיות 3
ידע אפיסטמי זהו . מידה טובה זו בדרך כל מתורגמת כחוכמה מעשית , פרגמאטי- פרונסיס זהו ידע מעשי.  4

בחור בסוג הפעולה על מנת להגיע פרונסיס זאת יכולת ל.  שכולל חשיבה אודות אמיתות נצחיותידע כללי
משום שהוא כולל לא רק יכולת להחליט על הדרך , חשוב להדגיש כי פרונסיס אינו מיומנות . לשינוי בחיים

וון להכללות ידע אפיסטמולוגי מכ. להשגת היעד אלא גם חשיבה אודות היעד המועדף ויכולת לקבוע אותו
  . פרונסיס מכוון לפרטים ולמצבים ספציפי, לעומת זאת; ומונחים מופשטים

  



הסכנה של הדגש המסורתי על הידע הפרוצדוראלי בחינו� המורי� היא 

בכ� שמורי� עתידיי� לומדי� הרבה מתודות ואסטרטגיות למצבי� 

התנהג במצב הנתו� וכיצד לקבוע באיזו א� אינ� יודע� כיצד ל, ני�שו

דורש ניתוח לוגי של המצב בזמ�  הזה גוס ידע מה. אסטרטגיה לבחור

  . אמת וקבלת החלטה מודעת מיידית באשר לדר� הפעולה

  

מורי� רואה אות� כמקבלי החלטות באופ� ל הרווחת ביחסהתפישה 

שבא לידי ביטוי במהל� ,  כי מורי� בעלי ידע תיאורטי,נטע�. מודע

הינה תוצאה של בחירת�  בכיתה �התנהגות, עבודת� הפרקטית

מחקרי� , כפי שכבר צוי� לעיל. ה�המודעת על סמ� הידע הפדגוגי שיש ל

תפישה זאת ומצביעי� על הפער תרי� אחרונה סוהת בערבי� שנעשו 

יחד ע� . ות המעשית של המורהשנוצר בי� הידע התיאורטי לבי� ההתנהג

 כי נית� להצביע על א�, פרדיגמה אלטרנטיבית טר� פותחה ,זאת

 במונחי� .נתו�שרואי� את ידע המורה כקיי� במצב המחקרי� הבודדי� 

דעתנו היא כי במצבי� .  אריסטוטליי� נית� לדבר על חשיבות הפרונסיס

 immediate teachings" (מצבי למידה מיידיי�"ששייכי� לסוג של 

situations ( כמו תפישת –בלתי אפשרי להבדיל בי� מרכיבי� שוני� 

קיימי� ביחד באותו הללו המרכיבי�  .הערכתו ותגובה, פירושו, המצב

מרכיבי� כאלה קיימי� במכלול .  למצב ופועלהרגע שבו המורה מגיב

בי� המקורות .. אחד שמקורו בחוויות רבות קודמות בחיי המורה

  :גובתו יכולות להיותהעיקריות לת

  ;אמוציות -

 ;חוויות דומות בעבר -

 ;ערכי� -

 ;תפישת תפקיד המורה ותפקיד התלמיד -

 ;צרכי� ודאגות -

 .שגרה -

משמעות האישית של המצב הקיי� ה ביחד יוצרי� את הללוכל הגורמי� 

כאשר , עבור המורה ומביאי� אותו לנטייה להתנהגות כזו או אחרת 

על מנת להתייחס לאחדות .  דעתנטייה זו לעתי� קרובות אינה מו



צרכי� ונטיות , ערכי�, עברהחוויות מ, הדינאמית של אמוציות

   5.התנהגותיות אנחנו נשתמש במונח גשטאלט

  

 , תבניותהואגשטאלט המרכזיי� בפסיכולוגיית האחד המונחי� 

תבניות גשטאלט מאפשרות . שבאמצעות� אנשי� תופשי� את הסביבה

, דברשל פירושו .  ולהגיב בהתא�אחתה לנו להתייחס למצבי� כמקש

רועי� שוני� י שמאפייני� וא, הואבהתייחס למצב הוראה מיידית

הדבר מצרי� אינטראקציה בי� גורמי� . תנכללי� במקשה הוליסטית אח

הידע שנכלל בתבניות . פסיכולוגיי� תרבותיי� וחברתיי�, פיזיי�

למצבי� דומי� א� ג� , שקשור למצב הנתו�, גשטאלט הוא ידע ספציפי

בהסתמ� על .  שחווה הפרט וג� לערכיו ותחושותיו לאור המצבי� הללו

נתייחס להקשר מתו� פרספקטיבה , עבודותיה� של ויגוטסקי וגידנס

שרי� על מנת לתאר את הקשרי� ההוליסטיי� הי. תרבותית רחבה!סוציו

 אנו נאמ� את המונח .והתנהגותהאיש הפועל ו, בי� הקשר למצב

ג� בהיעדר , זאת הנטייה להשלי� את החסר): closure(" סגירות"

את המצבי� על ידי " לסגור" באותה צורה ג� מורי� נוטי�  6.מידע

חשוב . תגובות שמשקפות דפוסי� רגילי� של התנהגות במצבי� דומי�

לציי� כי תבניות גשטאלט לעתי� קרובות משקפות ומשעתקות דפוסי� 

  . תרבותיי� קיימי�!סוציו

  

ציי� כי הגישה האלטרנטיבית המוצעת אינה דוחה מכל וכל את חשוב ל

נית� . בי� ידע להתנהגות המורי� התפישה המסורתית של הקשר

 – החלטה – הערכה – פירוש –להשתמש בשרשרת הידועה של תפישה 

במיוחד , פועל ברמה גבוהה של מודעותבמקרי� שבה� מורה , פעולה

, רפלקציה בתו� המעשהבג� כאשר מדובר ברפלקציה לאחר המעשה או 
                                                 

 על ידי גרמניהבאשר נוסדה  , פסיכולוגיתהיא אסכולה ) דפוס, תבנית, צורה:  בגרמנית-  Gestalt ( גשטלט 5
מקבילי ואנלוגי ובעל מגמה ,  הינו הוליסטיתודעה והוחמה היא טוענת כי העיקרון התפעולי של .מקס ורטהיימר
, כגון חוויות(פסיכולוגיית גשטאלט רואה את הנפש האנושית כמורכבת מתבניות שונות . לארגון עצמי

היא מדגישה את החוויה ; שמתאחדות באחדות הוליסטית) 'עבר ואחפרשנויות על חוויות , זיכרונות
 תוך יחסי גומלין מתמידים עם הסביבה, הסובייקטיבית של היחיד ותהליך צמיחתו

  :לדוגמא בציור הבא אנחנו נוטים להתעלם ממה שחסר ולהשלים את הקווים החסרים 6

 



במקרי� כאלה נית� להשתמש לא רק .  כאשר המצב מאפשר זאת

אבל במצבי� רבי� שבה� מורי� מגיבי� . בפרונסיס אלא בידע אפיסטמי

תגובת� נקבעת על ידי תבניות גשטאלט , למצב הנוצר באופ� מיידי

  . שמופעלות על ידי מאפייני המצב

  

יות גשטאלט לידע האפיסטמי נשאלת השאלה כיצד מתייחסות תבנ

 על מנת לענות . שאותו רוכשי� מורי� עתידיי� במהל� לימודי הכשרה

 פיתחנו תיאוריה של רמות למידה שמבוססת על התיאוריה זושאלה  לע

תבניות של  היא רמה – הרמה הבסיסית . של לימודי מתמטיקה

 מורי� עתידיי� ,במסגרת חינו� המורי�. אות� תיארנו, שטאלטגה

. תח תהלי� רפלקטיבי אודות תבניות הגשטאלט שלה�פאמורי� ל

גשטאלט התהלי� זה עשוי להביא אות� לידי מודעות באשר למרכיבי 

סכמה אז ה� יכולי� לפתח . ומרכיבי� אלשלה�  ואודות היחסי� בי� 

� מהצד השני א,  אחד תהיה קשורה לחוויות ספציפיותדמודעת שמצ

 .� אנחנו מגיעי� לשלב של פרונסיס כ.הפשטהתהווה שלב ראשו� של 

מה שיאפשר , הסכימה עצמה ג� עשויה להיות אובייקט של רפלקציה

גישה זאת מבוססת על ההנחה שאנשי� מכונני� . ליצור את התיאוריה

 רמת התיאוריה .באופ� פעיל את המשמעות על סמ� החוויות שלה�

) י� בסיסיהגדרות/יחסי�(אקסיומות , מתאפיינת בניסוח הגדרות

 בעלת מאפייני� ו היארמה ז. ות הנובעות מהאקסיומותיוהתיאור

ל עחשוב לציי� כי אחרי זמ� מסוי� הידע .  ברורי� של ידע אפיסטמי

פרונסיס או אפילו הידע האפיסטמי עשוי להיות ברור מאליו עבור המורה 

ברמת , תיטיביאינטוא, מש בו כבר ברמה לא מודעתוהוא עשוי להשת

דע האפיסטמי שנולד מתו� הגשטאלט חוזר לרמת כ� הי. גשטאלט

  .הגשטאלט ומאפשר לשנות את תבניות הגשטאלט

  

מתחיל  ברמת לא תהלי� זה מצביע על כ� שתהלי� הכשרת המורי� 

 דווקא הגשטאלט של .עליו להתחיל ברמת הגשטאלט; התיאוריה

 להתפתחות� מוצאאמורי� להיות נקודת , מורי� לעתיד, הסטודנטי�

כל !קוד�מורי� עתידיי� חייבי� במסגרת תהלי� ההכשרה  .תהמקצועי

להיחש/ לחוויות רבות שמתאימות להתפתחות תבניות גשטאלט 

, ע� הזמ�) .  עמיתי�סטודנטי�תהלי� של הנחיית , למשל(רלוונטיות 

אחרי חזרה מרובה על המצבי� הללו נית� לעבור לשלב הבא של 



ופ� אסכימה בפיתוח ; סיסט ויצירת ידע של פרונגשטאלהרפלקציה על 

 פיתוח סכימה של פרונסיס ועל סמ� ,מוראכ.  נמהר מדי עלול רק להזיק

יש צור� בהורדת הידע הזה ; זה ידע תיאורטי אפיסטמי אינו מספיק

  .חזרה לרמת גשטאלט

  

המורי� לעתיד מכא� נובעת הגדרה מחודשת של תפקיד המחנ� של 

  :מורי�בתהלי� של הכשרת 

ימודיות מתאימות שמביאות לכינו� תבניות יצירת חוויות ל -

  ;גשטאלט רלוונטיות

יות גשטאלט וכינו� נ על החוויות ותבקידו� רפלקציה ומודעות -

 ;ידע פרונסיס

הסקת מסקנות תיאורטיות ממחקר אמפירי על מנת של  רשופא -

 . מורי� לעתיד, לקד� עוד יותר את מודעות הסטודנטי�

  . ל הסטודנט בפעילות באופ� יעיהדרכת  -


