
  

  פיזיקה במסגרת קהילות לומדותבהתפתחות מקצועית של מורי� מובילי� 

  
  סמדר לוי

   אסתר בגנו ר"וד שבע אלו�בת' פרופ בהנחיית

       רחובות, מכו ויצמ למדע, המחלקה להוראת המדעי�

  תקציר

: יפהבמודל מנ ,פיזיקהבמובילי� � מורי של מקצועית התפתחותהכשרה ולל תכניתמתבצע בהקשר של המחקר 

את התכנית  לפתח הת המחקר ומטר. המורי� המובילי� מנחי� קהילות לומדות אזוריות של מורי� לפיזיקה

לחקור את ההתפתחות המקצועית של המורי� , לאפיי את עקרונות העיצוב שלה, המובילי�מורי� ת ההכשרל

  .המובילי� ואת מאפייני הפעילות במסגרת קהילה לומדת

  א  בספרות המחקרית יש הסכמה  ,של מורי� להתפתחות מקצועית תכניתלפתח ולהפעיל אי דר  אחת נכונה  

 המורי� כאל לומדי� אלמתייחסות ה ; ארוכות טווחה  :משמעותיותלגבי מספר מאפייני� מרכזיי� של מסגרות 

 שהבגי פרקטיקה של המורה בכיתהמתבצעות בהקשר של הה ; העוברי� בעצמ� תהליכי למידה משמעותיי�

 Whitcomb et al, 2009 ,Borko, 2004, Eylon et :למשל( תמקדות בלמידה של התלמידמה  ;"מבוססת עדויות"

1998 Horsley et al.,-Loucks al., 2008,(; מופעלות במסגרת של קהילות לומדות ) ;Warren Little, 2002 ה

)2006, Stoll et al; Vescio, 2008 .של  ההוראה עלות מאפייני� אלה משפרות אתתכניות להתפתחות מקצועית ב

מדווח בספרות המחקרית . )Desimone, 2009; Borko et al., 2010( תלמידי�השל הלמידה מקדמות את המורי� ו

מחסור במחקרי�  ועל כ  שיש ,בהובלת קהילות לומדות של מורי� תפקיד� המרכזי של מורי� מובילי�על ג� 

   .הנוכחיבכ  עוסק המחקר  .),van Driel (2012 י� מובילי�תכניות להכשרה של מורהעוסקי� ב

לסירוגי ע� , נפגשת במכו ויצמ אחת לשבועיי�ה, הכשרת המורי� המובילי� מתבצעת במסגרת של קהילה לומדת

ההכשרה מתאפיינת בכ  שהיא מתבצעת בהקשר של הפרקטיקה בהנחיית .  מפגשי קהילות המורי� האזוריות

 שימוש: המרכזיי� ה�תכני� ה. על מפגשי הקהילותרפלקציה שיתופית  ומעודדת תהליכי� של הקהילות האזוריות

גיוו ההוראה לש� יצירת ; הפונות אל תלמידי� בעלי יכולות וצרכי� שוני�" ממוקדות למידה"הוראה  בשיטות

   .בפיזיקה ובהוראת הפיזיקה הידע של העמקה ;למקצוע ומשיכה התלהבות

  המחקר תומטר

לחקור , לאפיי את עקרונות העיצוב של התכנית, בפיזיקהמורי� מובילי� ת הכשרתכנית ל המחקר ה לפתח מטרות

   .את ההתפתחות המקצועית של המורי� המובילי� ואת מאפייני הפעילות במסגרת קהילה לומדת

  שאלות המחקר

 :כגו ,אתגרי�ודדות ע� תו  התמכיצד נית לעצב תכנית הכשרה למורי� מובילי� במסגרת קהילות לומדות  .1

שילוב מורי� חדשי� בקהילת  ;כמורי� בכיתותה כמנחי קהילות וה המובילי� לצרכי� של המורי�  מענה

 .האזוריות הלומדותבקהילות והמובילי� 

 בפיזיקה(ידע  :כגובהיבטי�  ,המקצועית �מובילי� מקדמת את התפתחותהמורי� ת הכיצד המסגרת של קהיל .2

בהנחיית קהילה (פרקטיקה  ;)על מסוגלות עצמית, הנחיהעל , ולמידה ל הוראהע(תפישות  ;)הובהוראת הפיזיק

 ).בכיתה בהוראה, לומדת

מטרות : בהיבטי� כגו, קהילת המורי� המובילי�של  המתרחשי� בהתהוותמה� התהליכי� המרכזיי�  .3

 .תמיכה; אמו הדדי; שיתו' פעולה, משותפות



  

   מתודולוגיה

 מורי� 6 השתתפו ב"תשע בשנת שנער  חלו) מחקרב .(design - based research) מחקר עיצוב :ת המחקרגיש

כלומר , חדשי�מורי� מובילי�  6ג הצטרפו "בשנת תשע .)מורי� 33( אזוריות קהילות שלוש) בזוגות( הנחוש מובילי�

מורי�  6 עודיצטרפו ד "נת תשעבש ).מורי� 70�כ(שהנחו חמש קהילות אזוריות , מורי� מובילי� 12כ "השתתפו סה

  . שתי קהילות אזוריות חדשותעוד ויוקמו , חדשי�מובילי� 

 המורי� ע� ראיונותשאלוני� ו ;המורי� המובילי�קהילת של מפגשי והקלטה  תיעוד :כולל הנתוני� איסו'

 איסו' ;מובילי�ניתוח שיח של התכתבויות בדואל בי המורי� ה ;קהילות האזוריותהתצפיות במפגשי  ;המובילי�

  מקרה� יחקר מספר יבחנו בנוס'. תלמידי�והאזוריות המורי� בקהילות , המובילי� מורי�ה תוצרי

(case-studies)   .ניותאיכותו כמותניות מחקר בשיטות שהיע הנתוני� ניתוח .המורי� המובילי� מבי

  
   ראשוניי� ממצאי�

  :מהנתוני� שנאספו עולות התובנות הראשוניות הבאות

תו  התאמה לתכנית הלימודי� ולעיתוי , חומרי ההתנסות בקהילת המובילי� צריכי� להיות במגוו נושאי�. א .1

לפני הפעילות , כ  שהמורי� המובילי� יוכלו להתנסות בכיתותיה� באופ מיידי, ההפעלה במהל  שנת הלימודי�

 .בנושא בקהילות המורי� האזוריות

שי� במסגרת קהילת המובילי� דורש תשומת לב ושימוש באמצעי� שילוב של מורי� מובילי� ותיקי� וחד. ב

התנסות באסטרטגיית : כגו, שדר  מתאימה היא למידה משותפת של נושא חדש, לדוגמה, מסתבר. מתאימי�

 . שאינה מוכרת ג� למורי� המובילי� הותיקי�  ,חדשה הוראה

ג� אלא , המובילי� לא רק כמנחי קהילות של המורי� המסגרת של קהילת המובילי� תרמה להתפתחות המקצועית .2

בתחושת המסוגלות לשיפור , לגיוו של ההוראה, יש עדויות להתפתחות בידע בהוראת הפיזיקה. כמורי� בכיתות

, להטמעת אסטרטגיות הוראה ממוקדות בלומד, לשינוי בתפישת תפקיד המנחה בקהילת מורי�, העצמית

 .ועוד הילות המורי�תכנו מפגש מוצלח בקלמיומנות להתפתחות 

בתהליכי הוראה ורפלקטיבי עיסוק משות' : של קהילה לומדתברורי� מאפייני� מגלה  קבוצת המורי� המובילי� .3

פיזיקה ומהוראת מההתלהבות . והפריה הדדית מתמדת פיתוח משות' של חומרי�; למידת עמיתי� ;ולמידה

בהצלחות וג� בקשיי� ג� משתפי� ו י� זה ע� זההמורי� המובילי� מתייעצ .הפיזיקה יצרו מכנה משות' מרכזי

  . ובהתלבטויות

 
   של המחקרהעתידית תרומתו 

  .במסגרת קהילות לומדותלפיזיקה  מובילי�מורי� ה ולהתפתחות מקצועית של להכשרחקר ממבוססת  תכנית

  
  במחקרהשלב הנוכחי 

ושל של ראיונות , המורי� המובילי� שאלוני של ניתוח החל תהלי  .שנייה בהכשרת המורי� המובילי�סיו� שנה 

  .בימי� אלו מתגבשת הצעת המחקר שתוגש בסו' אוגוסט. קהילת המובילי�מפגשי מתיעוד ה

  
  התלבטויות

היבטי� (? נית יהיה לשמור על המסגרת של קהילת המובילי� וקהילות המורי� האזוריות למש  זמ כיצד � קיימ,ת 

   ).י� להשתת' במסגרת במש  שני�מוטיבציה של המור, משאבי�, ארגוניי�

לעשות זאת לי� וכיצד יבאלו היבטי� חשוב לחקור בהתנהלות הקהילה לצור  בחינה של התפתחות המורי� המו

  ?מבלי להרחיב מדי את היק' המחקר
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