התפתחות מקצועית של מורי מובילי בפיזיקה במסגרת קהילות לומדות
סמדר לוי
בהנחיית פרופ' בת שבע אלו וד"ר אסתר בגנו
המחלקה להוראת המדעי ,מכו ויצמ למדע ,רחובות
תקציר
המחקר מתבצע בהקשר של תכנית להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורי מובילי בפיזיקה ,במודל מניפה:
המורי המובילי מנחי קהילות לומדות אזוריות של מורי לפיזיקה .מטרות המחקר ה לפתח את התכנית
להכשרת המורי המובילי ,לאפיי את עקרונות העיצוב שלה ,לחקור את ההתפתחות המקצועית של המורי
המובילי ואת מאפייני הפעילות במסגרת קהילה לומדת.
אי דר אחת נכונה לפתח ולהפעיל תכנית להתפתחות מקצועית של מורי ,א בספרות המחקרית יש הסכמה
לגבי מספר מאפייני מרכזיי של מסגרות משמעותיות :ה ארוכות טווח; ה מתייחסות אל המורי כאל לומדי
העוברי בעצמ תהליכי למידה משמעותיי; ה מתבצעות בהקשר של הפרקטיקה של המורה בכיתה בגישה
"מבוססת עדויות"; ה מתמקדות בלמידה של התלמיד )למשלBorko, 2004, Eylon et ,Whitcomb et al, 2009 :
 ;(al., 2008, Loucks-Horsley et al., 1998ה מופעלות במסגרת של קהילות לומדות ;Little, 2002

(Warren

) .Vescio, 2008; Stoll et al, 2006תכניות להתפתחות מקצועית בעלות מאפייני אלה משפרות את ההוראה של
המורי ומקדמות את הלמידה של התלמידי ) .(Desimone, 2009; Borko et al., 2010בספרות המחקרית מדווח
ג על תפקיד המרכזי של מורי מובילי בהובלת קהילות לומדות של מורי ,ועל כ שיש מחסור במחקרי
העוסקי בתכניות להכשרה של מורי מובילי ) .(van Driel, 2012בכ עוסק המחקר הנוכחי.
הכשרת המורי המובילי מתבצעת במסגרת של קהילה לומדת ,הנפגשת במכו ויצמ אחת לשבועיי ,לסירוגי ע
מפגשי קהילות המורי האזוריות .ההכשרה מתאפיינת בכ שהיא מתבצעת בהקשר של הפרקטיקה בהנחיית
הקהילות האזוריות ומעודדת תהליכי של רפלקציה שיתופית על מפגשי הקהילות .התכני המרכזיי ה :שימוש
בשיטות הוראה "ממוקדות למידה" הפונות אל תלמידי בעלי יכולות וצרכי שוני; גיוו ההוראה לש יצירת
התלהבות ומשיכה למקצוע; העמקה של הידע בפיזיקה ובהוראת הפיזיקה.
מטרות המחקר
מטרות המחקר ה לפתח תכנית להכשרת מורי מובילי בפיזיקה ,לאפיי את עקרונות העיצוב של התכנית ,לחקור
את ההתפתחות המקצועית של המורי המובילי ואת מאפייני הפעילות במסגרת קהילה לומדת.
שאלות המחקר
 .1כיצד נית לעצב תכנית הכשרה למורי מובילי במסגרת קהילות לומדות תו התמודדות ע אתגרי ,כגו :
מענה לצרכי של המורי המובילי ה כמנחי קהילות וה כמורי בכיתות; שילוב מורי חדשי בקהילת
המובילי ובקהילות הלומדות האזוריות.
 .2כיצד המסגרת של קהילת המורי המובילי מקדמת את התפתחות המקצועית ,בהיבטי כגו  :ידע )בפיזיקה
ובהוראת הפיזיקה(; תפישות )על הוראה ולמידה ,על הנחיה ,על מסוגלות עצמית(; פרקטיקה )בהנחיית קהילה
לומדת ,בהוראה בכיתה(.
 .3מה התהליכי המרכזיי המתרחשי בהתהוות של קהילת המורי המובילי ,בהיבטי כגו  :מטרות
משותפות ,שיתו' פעולה; אמו הדדי; תמיכה.

מתודולוגיה
גישת המחקר :מחקר עיצוב ) .(design - based researchבמחקר חלו( שנער בשנת תשע"ב השתתפו  6מורי
מובילי שהנחו )בזוגות( שלוש קהילות אזוריות ) 33מורי( .בשנת תשע"ג הצטרפו  6מורי מובילי חדשי ,כלומר
השתתפו סה"כ  12מורי מובילי ,שהנחו חמש קהילות אזוריות )כ  70מורי( .בשנת תשע"ד יצטרפו עוד  6מורי
מובילי חדשי ,ויוקמו עוד שתי קהילות אזוריות חדשות.
איסו' הנתוני כולל :תיעוד והקלטה של מפגשי קהילת המורי המובילי; שאלוני וראיונות ע המורי
המובילי; תצפיות במפגשי הקהילות האזוריות; ניתוח שיח של התכתבויות בדואל בי המורי המובילי; איסו'
תוצרי המורי המובילי ,המורי בקהילות האזוריות ותלמידי .בנוס' יבחנו מספר חקרי מקרה
) (case-studiesמבי המורי המובילי .ניתוח הנתוני יעשה בשיטות מחקר כמותניות ואיכותניות.
ממצאי ראשוניי
מהנתוני שנאספו עולות התובנות הראשוניות הבאות:
 .1א .חומרי ההתנסות בקהילת המובילי צריכי להיות במגוו נושאי ,תו התאמה לתכנית הלימודי ולעיתוי
ההפעלה במהל שנת הלימודי ,כ שהמורי המובילי יוכלו להתנסות בכיתותיה באופ מיידי ,לפני הפעילות
בנושא בקהילות המורי האזוריות.
ב .שילוב של מורי מובילי ותיקי וחדשי במסגרת קהילת המובילי דורש תשומת לב ושימוש באמצעי
מתאימי .מסתבר ,לדוגמה ,שדר מתאימה היא למידה משותפת של נושא חדש ,כגו  :התנסות באסטרטגיית
הוראה חדשה ,שאינה מוכרת ג למורי המובילי הותיקי .
 .2המסגרת של קהילת המובילי תרמה להתפתחות המקצועית של המורי המובילי לא רק כמנחי קהילות ,אלא ג
כמורי בכיתות .יש עדויות להתפתחות בידע בהוראת הפיזיקה ,לגיוו של ההוראה ,לשיפור בתחושת המסוגלות
העצמית ,לשינוי בתפישת תפקיד המנחה בקהילת מורי ,להטמעת אסטרטגיות הוראה ממוקדות בלומד,
להתפתחות מיומנות לתכנו מפגש מוצלח בקהילות המורי ועוד.
 .3קבוצת המורי המובילי מגלה מאפייני ברורי של קהילה לומדת :עיסוק משות' ורפלקטיבי בתהליכי הוראה
ולמידה; למידת עמיתי; פיתוח משות' של חומרי והפריה הדדית מתמדת .ההתלהבות מפיזיקה ומהוראת
הפיזיקה יצרו מכנה משות' מרכזי .המורי המובילי מתייעצי זה ע זה ומשתפי ג בהצלחות וג בקשיי
ובהתלבטויות.
תרומתו העתידית של המחקר
תכנית מבוססת מחקר להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורי מובילי לפיזיקה במסגרת קהילות לומדות.
השלב הנוכחי במחקר
סיו שנה שנייה בהכשרת המורי המובילי .החל תהלי ניתוח של שאלוני המורי המובילי ,של ראיונות ושל
התיעוד ממפגשי קהילת המובילי .בימי אלו מתגבשת הצעת המחקר שתוגש בסו' אוגוסט.
התלבטויות
קיימ,ת כיצד נית יהיה לשמור על המסגרת של קהילת המובילי וקהילות המורי האזוריות למש זמ ? )היבטי
ארגוניי ,משאבי ,מוטיבציה של המורי להשתת' במסגרת במש שני(.
אלו היבטי חשוב לחקור בהתנהלות הקהילה לצור בחינה של התפתחות המורי המובילי וכיצד לעשות זאת
מבלי להרחיב מדי את היק' המחקר?
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