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להיות  כי הכשרת מורים חייבת  החוקריםב בקרבזמן האחרון מתגבשת הסכמה רחבה

 אלא על ,עליה להשפיע לא רק על פעילויות המורה; מעודכנת וטרנספורמטיבית, מתמשכת

ציין כי תפקידה של מערכת האוניברסיטאית ) Habermas( הברמאס .חשיבתו וערכיו

 מטרה זאת , בפועלאך, ברת התרבות אלא בניתוחה הביקורתירק בהעאינו , לחינוך מורים

 ועל הסוציאליזציה של וטוס קוא הקיים מכוון לשמירה על סטהחינוך.  עדיין רחוקה מהשגה

, כמו כן. תרבות של בתי הספר בהם הם יצטרכו ללמדבמערכת הארגונית ובם לעתיד יהמור

בהתפתחות האינדיבידואלית ולא התמקדות  מתאפיינים ב,תוכניות להכשרת מוריםהמרבית 

 ,עיה נוספת של הכשרת מוריםב.  בהקשרים תרבותיים וחברתיים של לימודים בבית ספר

  .  קהיהיא הנתק בין התיאוריה לפרקט

  

המאמר הנוכחי ינתח את תוצאות התוכניות להכשרת מורים שפותחו באוניברסיטת אולו 

)Oulu( ,ות ה מיועד למורים לעתיד ולמורים פעילים וכלל בתוכו פעילהפרויקט הי. פינלנד

 למעורבות בחיים גרוםת היה למטרת התוכניו. מעשית בהקשר כיתתי לא מסורתי

הנחות הסמויות במערכת ה אודותלהביא אותם לתפישה ביקורתית , המקצועיים של המורים

 היו ותוכניות אל. ארגון של הידע המקצועי ושינוי בפרקטיקה הפדגוגית- לרה, החינוך

  . או טרנספורמטיביות, ונות לשינויומכ

  

 ששמה דגש על ,קונטקסטואליתהישה הג תבססה עלהתפתחות המורים הלגבי תפישתנו 

גם במהלך הכשרת המורים יש לתת ביטוי סברנו כי , ובכן. ההקשר של ההתפתחות

 ומתפתחת  בהקשר מסויםקיימתאנו מתייחסים לתודעת המורים כ. לחשיבות הקונטקסט

 מהווה אתגר עבור תפישות ורעיונות שהתפתחו ,י ההקשרו שינ.במהלך אינטראקציה איתו

על מנת להביא לטרנספורמציה של תודעת . ינטראקציה עם ההקשר הישןבמסגרת א

טרנספורמציה מתבצעת ; יפנטול כל הקשר ספצי, תן לפעול במרחב מופשטי לא נ,המורים

היעדר הטמעה בהקשר מעשי במהלך התוכניות של . תמיד בהקשר לוקאלי ובהתייחס אליו



הקשר של בית ה ול היחסים בתוךמכל מביא לכך שתהליכי הסוציאליזציה ו,חינוך מורים

 מכריע בהתפתחות המקצועית וקביעת תודעת הווים גורם מ,ד המורהבהספר שבו עו

  .המורים

  

  :המורים שפיתחנו מבוסס על ההנחות הבאותפרויקט הכשרת , ובכן

 אותם מקם יש צורך ל,קוו ואת תודעת המורים-טוסאסטאת העל מנת לשנות  -

ה ליישם רעיונות חדשים מהם ניתן יהיה לקבל  בהם ניתן יהי,הקשרים מעשייםב

  .פרספקטיבה ביקורתית על החינוך הרגיל בבית הספר

.  ממוקם בתרבות ספציפית וקשור לפעולה מעשית,ידע מקצועי הינו תלוי הקשר -

 תהליך הואבניית הידע .  יש למקם את ההכשרה למורים בקונטקסט כיתתי, לכן

 תהליך אקטיבי הינה כאשר הקניית הידע ,אינטראקטיבי בין הפרט לבין הסביבה

 .מצד הסובייקט

בניית חשוב מאוד ש. יש לקשר בין התפתחות תודעת המורה לשיפור המצב הכיתתי -

אותם אמור המורה להעביר , תודעת המורה תתבסס בעצמה על אותם עקרונות

 .לתלמידיו

  

  :המטרות הספציפיות של הקורסים היו כדלקמן

  ;תוח ביקורתי אודות הפרקטיקה הפדגוגית המקובלתלהביא מורים לשאלות וני -

 .כלומד, לטפח עמדת מורה -

 .חות תודעת המורה והתפתחות התלמידליצור קשר בין התפת -

 על מנת להיענות ,ך החשיבה והפרקטיקה הפדגוגיתדרלסייע למורים לשנות את  -

 . יותר לצרכי התלמיד בחברה המשתנהטוב

o שיתוף פעולה ומאמץ קבוצתי. 

o הגברת אוטונומיה של המורההעצמה ו. 

  .פיתוח סביבה חינוכית שתקדם שיח ביקורתי ורפלקטיבי -

 .פעילות מעשיתו ידע אקדמי שיכלוליצירת מכלול אחד  -

  

צב בבתי  פדגוגי מיוחד ששונה מהמקונטקסטחשוב לציין כי לשם ביצוע התוכנית נבנה 

. קידים של תלמיד ומורהה בתנאים חומריים ופסיכולוגיים ובתפהשינוי הי. הספר הרגילים

. תלמידים היו יכולים לנוע ולבחור לעצמם מטלה, בכיתה לא היו מקומות קבועים, למשל

 אלא להדריך למידה פרטנית וקבוצתית של ,מסויםלא הסתכם בהעברת ידע , תפקיד המורה

גיוון וחקירה במהלך , מורה תמך בלמידת התלמידים ועודד אותם לעצמאות. התלמידים

  .םלימודיה

  



ארגון של התודעה -ההמחקרים שביצענו במהלך התוכנית הראו את השינוי שחל במורים ולר

 ,המורים המשתתפים, במהלך הקורס. והזהות המקצועית של המורים המשתתפים בתוכנית

 אסטרטגיות אלו –פיתחו אסטרטגיות שהתאימו לסביבה הלימודית בה הם עסקו בהוראה 

  . ות שהיו דרושות להם במהלך עבודתם בבית הספר הרגיל מהאסטרטגיות הרגילהיו שונות

  

  :של שינוי תודעת המורים במהלך התוכניתניתן להצביע על כמה שלבים בתהליך 

מתאפיין השלב התחלתי של התחלת העבודה המעשית בהקשר כיתתי החדש  .1

  .חרדה, קונפליקט קוגניטיבי, קושי פרשני, בלבול, אוריינטציה- בתחושות של דיס

 ייצוב הדרגתי של המצב .2

 .חקר של המצב החדש .3

a. תפישת המצב. רגישות למאפיינים המיוחדים של ההקשר הכיתתי 

b. הבנה ושיוך המשמעות. 

 ביקורת כלפי ההנחות המסורתיות שנראו כמובנות מאליהן .4

דווקא מיומנות , באופן פרדוקסאלי. ארגון וטרנספורמציה של הידע המעשי-רה .5

ת פעילותיהם או אתגר עבור המורים שהחלו יו ה,התלמידים  ורצונם ללמוד

הממצאים שלנו תואמים לגישה . בכיתות אלה והביאו לגישה חדשה כלפי הלמידה

, רואה את הידע הקיים כגורם חשוב בתהליך הטרנספורמציהה) Ross(של רוס 

התפתחות נובעת מאינטראקציה . בפירוש הידע החדש ושיוך משמעות זו או אחרת

 . של המוריםהנטועות בקונטקסט לבין שאיפות ומניעים אישייםבין האפשרויות 

  

,  לשלב קריטי במהלך חייהם המקצועייםהפכוהמחקרים מראים כי תוכניות הכשרת מורים 

האירועים המשמעותיים היו קשורים בדרך כלל לתפישתם של . בשלב של שינוי ובחירה

ב להדגיש כי החוויות חשו. אופי הלמידה שלהם והאינטראקציה במהלכה, התלמידים

ולא על המשמעותיות נבנו על סמך האירועים השגרתיים במהלך הפעילות הפרקטית בכיתה 

 שיצרו  ו הם אל,אירועי השגרה בקונטקסט הלמידה הלא שגרתי. סמך אירועים יוצאי דופן

בתודעת המורים את ההתנגדות לדעות המקובלות והביאו לעריכה מחדש של בחירותיהם 

ות הנוי בזימה שהביא גם לטרנספורמציה התודעתית ולש, עדיפויות האישיותומערכות ה

ממצאים שלנו תומכים בתפישת ידע המורה כידע יחסי שנוצר היש לציין כי . המקצועית

  .)care (דאגה וטיפולהערך של בהתייחס לילדים באמצעות 

  

 ודיאלוג פתוח  היה אינטראקציה,עת המוריםדגורם חשוב נוסף שהביא לטרנספורמציה בתו

הקורסים האקדמיים המכוונים להקניית מונחים חדשים ופיתוח מיומנויות . בינם לבין עצמם

 היו משולבים באינטראקציה מעשית כאשר ידע מעשי הועבר ממורה למורה ,ותרפלקטיבי

 קהילה חוקרת  שהיוותה תמיכה חברתית למשתתפי נוצרהכך . במסגרת פעילות משותפת



גם מורים מנוסים וגם מורים מתחילים מוצאים תועלת מהדיאלוג , אינוכפי שר. הפרויקט

.  דורשת התרחקות מהשגרה הרגילה ,מוריםאצל ראינו כי טרנספורמציה , כמו כן .ביניהם

.  ב ועל חוויותיהם עם עמיתיהםצלחשוב ולדון על המ, לתת להם זמן לצפות מהצדחשוב 

מה שגרם לייצוב , ין תיאוריה לפרקטיקהתהליכים רפלקטיביים אפשרו לצמצם את הפער ב

  .הזהויות המקצועיות של משתתפי הפרויקט

  

ניתן לסכם ולומר כי התנאים הבאים דרושים על מנת להביא לטרנספורמציה ביקורתית של 

  :תודעת המורים

  .הכשרת המורים נצמדת לפרקטיקה של הוראה מעשית בהקשרים הרלוונטיים .1

המשמעותיות של .  וטמעות בהקשר הפדגוגי הנתוןמהגישות או תרבויות פדגוגיות  .2

 כאשר ההיבטים ,חוויות משתתפי התוכנית הייתה קשורה לעקרון הטוטליות

השונים של חיים כיתתיים נתפשו כמרכיבים של מכלול אחד שלם שתואמים 

 ,ובר לא בהקניית מיומנויות נפרדות או ידע כזה או אחרדמ. וקשורים אחד לשני

בתרבות שכל מרכיב ממנה , ערכת הפותחת של חשיבה ומעשהאלא בהתחנכות במ

גישת השלמות מתבטאת גם בכך .  הוא משמעותי ונמצא קשור לגורמים אחרים

כחלק אינטגראלי  נתפשים ,שאירועים משמעותיים או קריטיים עבור המורים

יחסים ודפוסי אינטראקציה , ערכים, תרבותי עם נורמות-מההקשר הסוציו

 .מסוימים

אכן ראינו כי על מנת . בין התפתחות המורה לניסיון לשפר את לימוד התלמידקשר  .3

 יש צורך למקם את הלמידה שלהם ,לפתח גישה רפלקטיבית וחוקרת בקרב המורים

.  ממוקדת בתלמיד שנעשית בכיתות, קונסטרוקטיביסטית-בתוך פרקטיקה פדגוגית

ת סביבה לימודית ראינו כי כיתות שנבנו בצורה כזו כדי לספק תמיכה ולהיו

 דבר גם לתהליכים של להביאו בסופו ש, בור התלמידיםעאופטימאלית 

 .טרנספורמציה והתפתחות בקרב המורים

 , כפי שצוין.הענקת אפשרות ליחסים חופשיים ופתוחים בין מורה לתלמידים .4

מרבית האירועים והחוויות המשמעותיות עבור משתתפי המורים שהביאו אותם 

לסוציאליזציה מחודשת ולשינוי , ת של הפרקטיקה המסורתיתלתפישה ביקורתי

 .  היו שייכות לתחום היחסים עם התלמידים,תודעתי

, מחויבויותיהם הבסיסיותאת הענקה למורים ותלמידים חוויות מעצבות שתואמות  .5

  תוכניות הכשרת המורים צריכות.לצרכים האישיים ולשלב ההתפתחות האישית

. מחויבויות שלהםללמניעים ו, חלתי של משתתפיהם להיות תואמות למצבם ההת

רפורמות ותוכניות הכשרה שמתעלמים , )Hairgreaves(כפי שמציים האירגריבס 

מאיימות על האופי האמוציונאלי  ,תלמידוהדאגה לממרכזיות של ערך הטיפול 

חשוב לציין כי תוכנית להכשרת המורים אמורה לטפח ולפתח . והערכי של ההוראה



 בדיוק כפי שהגישה בכיתה צריכה ,יות הייחודית של כל מורה ומורהשאת האי

 כך . ולא למידה אחידהייחודית של כל תלמיד-להיות התפתחות אינדיבידואלית

 במהלך הןלת עבודתם וילפני תחהן  –עוברים הכשרה האמור להיות גם עם מורים 

 .פעילותם הפדגוגית

יצירת קהילה , קורתית קבוצתית דיון ורפלקציה בי,הענקת אפשרויות לתצפית .6

 . ובניית תרבות דיון ויכולת הקשבהחוקרת

  

  

  

  

  


