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מבוא

מסמך העקרונות שלהלן מאגד מאמרים מחקריים בנושא למידה ופיתוח מקצועי, אשר נמצאו 
לכל הפחות  למורים שעברו  תלמידים. הממצאים מתייחסים  הישגי  על  חיובית  כבעלי השפעה 
את שלב ההכשרה הראשוני כמורים, ומצויים בתהליך העמקת הידע שלהם ושכלול המיומנויות. 

ניתן להצביע על ארבע תובנות מפתח כלליות על למידת מורים מתוך ניתוח המחקרים: 

למרות ההשפעה של גורמים כגון מעמד סוציו־אקונומי, הבית והקהילה, הלמידה של התלמיד   .1
מושפעת בצורה חזקה מהתוכן שהמורים מלמדים ומהאופן שבו הם מלמדים.

הוראה היא פעילות מורכבת. החלטות שמורים מקבלים בכל רגע נתון באשר לתוכן השיעור   .2
המעוניינים  אלה  של  היום  מסדר  חלק  בהכרח  שאינם  רבים,  מגורמים  מושפעות  ולמהלכו 
בשינוי דרכי הוראה. גורמים אלו כוללים את הידע של המורה ואת אמונותיו לגבי מה חשוב לו 
ללמד, את האופן שבו התלמידים לומדים וכיצד המורה מאזן בין התנהגות התלמידים ועמידה 

בדרישות חיצוניות. 

לקיומם:  תנאים  ליצור  וחשוב  מורים,  בקרב  למידה  כמעודדים  שנמצאו  גורמים  כמה  ישנם   .3
פיתוח  העולם;  מתנהל  כיצד  השאלה  לגבי  )המורה(  הלומד  של  קיימות  לתפיסות  התייחסות 
שליפת  את  המאפשרות  עבודה  מסגרות  של  יצירה  תוך  ומושגי(  )עובדתי  ידע  של  מעמיק 
המידע ויישומו; קידום תהליכים מטה־קוגניטיביים והכוונה עצמית אצל הלומד, אשר מסייעים 

לו בהגדרת יעדים ובמעקב אחר השגתם. 

סביבת העבודה של המורה מעצבת במידה רבה את הלמידה המקצועית שלו. מדובר בדרך כלל   .4
בכיתה, שבתורה מושפעת מן האקלים הבית ספרי ומן הקהילה והחברה שאליהם משתייך בית 
הספר. החוויה היום־יומית של המורה בסביבת העבודה שלו מעצבת את מה שהוא מפנים ומבין, 

ואלו בתורם מעצבים את החוויה שלו.

זו מרחיבים על ההיבטים של תובנות מפתח אלו. רשימת הפרסומים  נוספים בסדרה  פרסומים 
המלאה מופיעה בסוף המסמך. מסמך העקרונות שלהלן מתמקד במרכיבים לפיתוח מקצועי אשר 

משפיעים לחיוב על הישגי התלמידים. 



התמקדות בהישגים הלימודיים של התלמידים  .1

ממצאי המחקר

המורים  שעוברים  מקצועיות  והכשרות  השתלמויות  האם  לבדוק  בבואנו 
משפרות את הישגי תלמידיהם, עלינו לבדוק כמה ההישגים יוצרים מחויבות 

ומעורבּות בקרבם. 

כדי להמשיך ולשמור על התמקדות כזו מורים צריכים להבין את הזיקה שבין 
פעילויות הוראה מסוימות לבין האופן שבו קבוצות תלמידים שונות מגיבות 

אליהן ומה למעשה הם לומדים.

זאת ועוד, את הצלחת המורים יש להגדיר על פי ההשפעה של דרכי ההוראה על 
הישגי התלמידים ולא על פי מידת שליטתו של המורה באסטרטגיות השונות. 
לכך  כל ערובה  אין  ומגוונות  עובדים בסביבות עבודה שונות  מאחר שמורים 
שגישה ספציפית להוראה תביא לתוצאות הרצויות בקרב התלמידים. משום כך חשוב לראות כל 

העת לנגד העיניים את ההתקדמות לכיוון היעדים הלימודיים שהוגדרו.

שליטתו  בשכלול  כלל  בדרך  מתמקד  תלמידים  הישגי  על  רבות  משפיע  שאינו  מקצועי  פיתוח 
לבין הישגי  בין שימוש במיומנויות האלו  בלי לקשר  של המורה במיומנויות הוראה ספציפיות, 

התלמידים. 

הישגים לימודיים וציפיות

ומיומנויות  ספציפי  ידע  ללמידת  ומֻכוונת  רחבה  אינה  הלימודיים  ההישגים  הגדרת  לעיתים 
של  מיומנויות  פיתוח  ללמוד,  כיצד  למידה  הנקרא,  הבנת  וכוללת  רחבה  היא  לעיתים  מסוימות. 
שיתוף פעולה ועבודה בצוות או שיפור הרווחה האישית. הגדרה זו )בין אם תהיה צרה או רחבה( 
חייבת להיות ברורה למורה שמשתתף בתוכניות של פיתוח מקצועי. אם היא לא תהיה ברורה, 

לתהליך שחֹווה המורה לא תהיה השפעה רבה על תלמידיו.

כאשר שורשי הבעיה מעמיקים והתלמיד מתקשה להגיע להישגים, חולף זמן עד שהשיפור בהישגיו 
ניכר, והמורה נוכח כי התלמיד יכול לרכוש ידע ומיומנויות חדשים כאשר עובדים עימו בשיטת 
הוראה שונה. מורים מעלים את רף הציפיות שלהם מתלמידים כאשר הם מבחינים שהישגיהם 

משתפרים. אין עדויות רבות לכך שזה קורה בלי שניכר שיפור שכזה. 

מחויבּות ללמידת התלמידים

מורים שמשתתפים באופן קבוע ומתמשך בתוכניות מועילות של פיתוח מקצועי מחויבים יותר 
ללמידה של כלל תלמידיהם. הם אינם פוטרים קשיי למידה של תלמידים כתוצאה בלתי נמנעת 
גוברת וכשהם מגלים שלדרכי ההוראה  של הסביבה או הבית. כאשר מחויבותם של מורים אלו 
מתפתחת   – שלהם  התלמידים  על  חיובית  השפעה  יש  שצברו  ולידע  לעצמם  שרכשו  החדשות 
גם תחושת  כך  עולה,  בהם ההכרה שההוראה שלהם מועילה. בדומה לאופן שבו רמת הציפיות 
המחויבות של המורה מתפתחת ומעמיקה כאשר הוא מבחין בכך שדרכי ההוראה החדשות שלו 

משפיעות לחיוב על תלמידיו. 

יצירת זיקה בין קשיי למידה של תלמיד לבין ציפייה ממורה שייתן לכך מענה, תוביל קרוב לוודאי 
לחילופי האשמות ולחוסר למידה, אלא אם כן המורה סומך על כך שיקבל את התמיכה הדרושה לו 

כדי לפתח פרקטיקות מועילות יותר.

לקריאה נוספת

Black & Wiliam, 1998; Timperley & Alton-Lee, 2008; Van der Sijde, 1989.

התמקדות בקשר שבין 
הוראה לבין הישגים לימודיים 
של תלמידים משפיעה לחיוב 

על ההישגים האלו 



)Worthwhile content( 2. התמקדות בתוכן בעל ערך

ממצאי המחקר

כיצד יכולים מורים לשפר את ההוראה שלהם? ישנם עקרונות הוראה שכבר 
שטרם  רעיונות  וישנם   )Brophy, 1999 )ראו:  לכול  ומוכרים  היטב  התבססו 
מידת  חינוכיות.  ובמסגרות  ספר  בבתי  במהירות  מתפשטים  והם  הוכחו, 
הפופולריות של תוכניות פיתוח מקצועי אלו או אחרות לא תואמת בהכרח את 

מידת השפעתן על תלמידים.

יש הלימה בין ידע ומיומנויות מקצועיים המשפיעים לטובה על הישגי התלמיד 
לבין עקרונות מבוססי ראיות בנושא הוראה מועילה. עקרונות אלו מוטמעים 
בגישות שנבחנו בחינה קפדנית, הם מומלצים בידי ארגונים לאומיים בתחום 

החינוך או מבוססים על ממצאים מחקריים שזכו להכרה.

על  בהן  מצדדים  זאת  ולמרות  מועילות,  שאינן  מקצועי  לפיתוח  גישות  ישנן 
גוף מקצועי־ בידי  או במדיניות שהוכרו  לא מדובר במחקר  אולם  "מדיניות",  או  "מחקר"  בסיס 

מחקרי, והן לא חלק מתוכנית רחבה יותר של מחקר ופיתוח.

תוכניות קבועות אל מול גישות תלויות־הקשר

ישנן מסגרות שבהן הפיתוח המקצועי מבוסס על תוכניות השתלמות קבועות שמיועדות לפתח 
ידע ומיומנויות מסוימים שזוהו כמועילים. יכול להיות שהן נסמכות על מחקרים מבוססים בנושא 
למידה, אבל תוכניות אלה מפותחות במנותק מסביבת העבודה של המורים המשתתפים בתוכניות 
תלויות־ לגישות  בהשוואה  פחותה  תלמידים  הישגי  על  השפעתן  ולכן  המקצועית,  ההתפתחות 

הקשר. 

גישות תלויות־הקשר מקדמות פרקטיקות שתואמות עקרונות של הוראה מועילה, ונוסף על כך 
ליישומים המתאימים לסביבת עבודתם. מורים  עוזרות למורים לתרגם את העקרונות האלו  הן 
המפתחים סוג ידע כזה יכולים לפתור טוב יותר בעיות שבית הספר איתר לגבי הישגי תלמידים, 

בסביבת העבודה הספציפית של המורים. 

לקריאה נוספת

 Brophy, 1999; Stallings & Krasavage, 1986; Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2007.

הידע והמיומנויות שעליהם 
מתבססת הלמידה הם אלו 
שהתגלו והוכחו כמועילים 

בשיפור הישגי תלמידים



3. אינטגרציה בין ידע ומיומנויות

ממצאי המחקר

שילוב ידע ומיומנויות הוא עיקרון מרכזי בשינוי משמעותי. כדי ליצור בסיס 
יציב שיאפשר שיפור בהישגי התלמידים, על המורים לשלב בין הידע שלהם 
בחומר  התלמיד  להתקדמות  באשר  והערכה  מועילה  הוראה  הנלמד,  בתחום 

הנלמד. 

התלמיד  על  לשמור  כדי  ההערכה  בתחום  ולמיומנויות  לידע  זקוקים  מורים 
ממוקד בתהליך הלמידה: היכולת לזהות בדיוק מה התלמידים יודעים ומה הם 
מסוגלים לעשות היא תנאי מקדים להוראה המותאמת לצורכיו של כל תלמיד 
ותלמיד. יש לציין שמורים אינם יכולים להעמיק ולפתח ידע בתחום ההערכה 
המורים  שכן  הוא,  גם  חיוני  זה  ידע  הפדגוגי.  בתוכן  שלהם  מהידע  בנפרד 
תלמיד  כל  אצל  שזוהו  הספציפיים  לצרכים  שלהם  ההוראה  את  מתאימים 

ותלמיד. 

שילוב תאוריה ופרקטיקה

חשוב גם לשלב תאוריה ופרקטיקה. בפיתוח מקצועי מועיל מפתחים תאוריות הנוגעות לתוכניות 
למורים  מאפשר  זה  שילוב  בשטח.  שלהן  היישום  לצד  ולהערכה  מועילה  להוראה  לימודים, 

להשתמש בידע התאורטי שלהם כבסיס לקבלת החלטות מתמשכות ומושכלות.

התמקדות במיומנויות בלבד איננה מפתחת את ההבנה המעמיקה שלה זקוק המורה כדי לשנות 
את הפרקטיקות החינוכיות, באופן שייתן מענה לדרישות המורכבות של עבודת ההוראה היום־
יומית. למעשה ללא הבנה יסודית של התאוריה, מורים עלולים להתפתות לחשוב שהם מלמדים 
לפי דרכי ההוראה המדוברות, בעוד שלמעשה הקשר בין התאוריה לבין דרך ההוראה נותר שטחי 
למדי, ולשינויים שהם עורכים אין השפעה רבה על הישגי התלמידים. בדומה לכך, חשיפת מורים 
לגישות המשלבות תאוריה ופרקטיקה, מועילה יותר מאשר חשיפתם לתאוריות שונות בלי לסייע 

להם לתרגם אותן לפרקטיקה.

התאמת הדגשים למצב בשטח

המורים  של  המוקדם  הידע  את  בחשבון  לקחת  חשוב  מקצועי  פיתוח  של  תוכנית  בונים  כאשר 
בנושא תוכנית הלימודים וההערכה. חשוב גם להכיר את עמדתם לגבי שיטת ההוראה הנוכחית 
שעימה הם עובדים. בתהליך כזה מתייחסים לשֹונּות בין מורה למורה, בדומה להתייחסות המצופה 
ממנו לגבי תלמידיו. אם, למשל, למורים יש ידע מבוסס בחומרי הלימוד, אך יכולות הערכה נמוכות 
– פיתוח מקצועי מועיל יתייחס לעובדה זו. כמו כן יש להתייחס לעובדה שמורים זקוקים לפיתוח 

מקצועי מגוון הנובע מדרישות ספציפיות שחלק מהתלמידים מציבים בפניהם. 

לקריאה נוספת

Donovan, Bransford, & Pellegrino, 1999; Hammerness, Darling-Hammond, Bransford, 
Berliner, Cochran-Smith, McDonald, & Zeichner, 2005; Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 
2007. 

כדי לתמוך בלמידת עומק של 
מורים באופן שיאפשר שינוי 
בפרקטיקה יש לשלב ידע 

ומיומנויות



של  התפתחות  לתהליכי  כבסיס  התלמידים  הערכת   .4
 )Assessment for professional inquiry( המורים שלהם

ממצאי המחקר

כדי לברר מה יחולל שינוי בקרב תלמידים, מורים צריכים ללמוד איך לזהות 
את המיומנויות ואת התכנים הפדגוגיים שיסייעו לתלמידיהם להגיע להישגים. 
השאלה המרכזית היא "מה אנחנו כמורים צריכים ללמוד כדי לשפר את הלמידה 
בדיקה  לצורך  הערכה  לביצוע  הנוגעים  המודלים  רוב  שלנו?"  התלמידים  של 
מקצועית מתמקדים במבנים ובתהליכים. במודלים כאלו חסרים כמה דברים: 
אפיון התוכן או ההבנות שיש לפתח; המיומנויות שיש לשכלל )שהוגדרו מתוך 
וכן הקשר שבין הערכת המורה באשר להתקדמות התלמיד  תהליך הערכה(; 
ובין הישגי התלמיד. כדי שלעשייה כזו מצד המורה תהיה השפעה על הישגי 

התלמיד – כל ההיבטים שצוינו חיוניים. 

מה  )א(  לזהות  שיוכלו  כדי  משוכללות  הערכה  למיומנויות  זקוקים  מורים 
מהם;  המצופות  לתוצאות  ביחס  לעשות  ויכולים  יודעים  שלהם  התלמידים 
)ב( במה הם עצמם )המורים( צריכים להעמיק ולהשתכלל כדי שיוכלו לסייע 
ללמידה של תלמידיהם. הערכה משוכללת כזו לא יכולה להתבצע מחוץ לתהליך הוראה-למידה; 
היא חלק בלתי נפרד ממנו, ולכן מורים זקוקים למגוון דרכים שבהן יוכלו להעריך את התקדמות 
תלמידיהם. מגוון זה מורכב בין השאר ממבחנים סטנדרטיים, אך נכללים בו גם ראיונות ושיחות 

עם תלמידים על הלמידה שלהם, ניתוח שיטתי של עבודת התלמיד ותצפיות בכיתה.

פיתוח מיומנויות למידה והכוונה עצמית

הלמידה  צורכי  את  וגם  תלמידיהם  של  הצרכים  את  לזהות  ללמוד  צריכים  שמורים  ספק  אין 
זהו לא כל הסיפור. מורים צריכים גם לפתח מיומנויות הכוונה  המקצועיים שלהם עצמם, אבל 
עצמית שתאפשרנה להם לנטר את האפקטיביות של השינויים שהם עושים בדרכי ההוראה שלהם 
ולשקף לעצמם את התהליך. סוג כזה של בדיקה יספק למורים מידע באשר להתאמות המתמשכות 
שעליהם לערוך כדי להביא את הישגי התלמיד למיטב האפשרי. בהיעדר הכוונה עצמית כזו, שינוי 

דרכי ההוראה הופך למטרה במקום להיות האמצעי שממנו יפיקו התלמידים את המרב. 

הכוונה עצמית חשובה לכלל הלומדים, תלמידים ומורים כאחד. זהו תהליך המספק משוב על מאמצי 
ההתקדמות  אחר  לעקוב  המאפשרים  הסימנים  וזיהוי  המבוקשים  היעדים  זיהוי  שלהם.  הלמידה 
בכיוונם הם חלק חיוני בהכוונה עצמית מסוג זה. כאשר מספקים למורים מערכים של התנהגויות 
רצויות או נותנים להם לפתח בעצמם דרכי הוראה טובות יותר בלי לפרט יעדים מוגדרים וברורים 

– לא מקדמים את פיתוחה של הכוונה עצמית.

שימוש כזה במידע המתקבל מתהליך ההערכה שונה מאוד מן השימושים המסורתיים שנעשים בו, 
כגון מיון ותיוג תלמידים או הערכה מסכמת לגבי איכות ההוראה. ואכן, תפיסות הערכה מסורתיות 
אינן מובילות להכוונה עצמית: לא סביר שמורים ישתתפו בתהליך הערכה בפתיחות, אם בסופו 
יתקבלו תוצאות בעייתיות אשר עלולות לסכן את משרתם, את משכורתם או את שמם המקצועי.

לקריאה נוספת

Black & Wiliam, 1998; Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger, & Beckingham, 2004.

יש לבחון את התכנים 
שהתלמידים צריכים לדעת 

כדי לאפיין את התכנים שעל 
המורים ללמוד ואת דרכי 

הלמידה שלהם



5. הזדמנויות רבות ללמידה וליישום הידע

ממצאי המחקר

ופיתוח המיומנויות  דרושה הבנה מעמיקה לצורך שינוי פרקטיקות ההוראה 
ומגוונות  רבות  להזדמנויות  זקוקים  מורים  לכן  מקצועית.  לבדיקה  הנחוצות 
שבהן יוכלו לספוג מידע חדש ולתרגם אותו לפרקטיקות מעשיות. למידה היא 
מחזורית, יותר משהיא ליניארית, ולכן יש לאפשר למורים לשוב ולבחון רעיונות 

שלא הובנו לאשורם, ולעשות זאת בעבודתם היום־יומית. 

רכישת  לקידום  המיועדות  פעילויות  מגוון  לכלול  צריכות  כאלה  הזדמנויות 
הידע והמיומנויות שסומנו כיעדים. ברוב הספרות המקצועית נכתב לחיוב על 
סוגי פעילויות מסוימים )כגון צפייה במורים עמיתים ואימון – קואוצ'ינג(, אבל 
מסינתזה של המחקר לא עולה כי פעילות מסוימת כשלעצמה מועילה  יותר 

מאחרת. חשוב יותר שהפעילויות יתנו מענה למטרות הלמידה ויתאימו לה. 

של  רחב  מתהליך  כחלק  ולהשתפר  ללמוד  כדי  ממושך  לזמן  זקוקים  מורים 
למידה משמעותית. סוג למידה כזה נחוץ להם כדי שיוכלו לעזור לתלמידיהם 
מדעית.  וחשיבה  מתמטיות  בעיות  פתרון  הנקרא,  הבנת  מיומנויות  לשפר 
במקרים כאלו נחוצות בדרך כלל שנה עד שנתיים כדי שמורים יבינו מה השוני 
בין פרקטיקות ההוראה והאמונות הנוכחיות שלהם לבין פרקטיקות ההוראה 
זה  זמן  בפרק  כך  על  נוסף  כעת.  נחשפים  הם  שאליהן  החדשות  והאמונות 
עליהם לבנות את תחום הידע הפדגוגי הדרוש ולשנות את הפרקטיקה. בהתחשב בעובדה שמורים 
המשתתפים בפיתוח מקצועי עושים זאת במקביל לעבודת ההוראה הקבועה שלהם, ובהתחשב 
הוראה  דרכי  לגבי  שלהם  הקיימות  ההנחות  מן  רבות  הנוגדות  לגישות  נחשפים  שהם  בזאת 
מועילות  – אין זה מפתיע שנדרש לתהליך זמן כה ממושך. עם זאת חשוב לציין שזמן כשלעצמו 
אינו תנאי מספיק לשינוי: מורים צריכים להיחשף לאתגרים ולעמוד בפניהם, וגם לקבל תמיכה 

בזמן שהם יוצרים את השינוי. 

סביבה בטוחה ומאתגרת 

למידה מתקיימת בסביבה בטוחה ומאתגרת, מפני ששינוי קשור גם בתחושות וברגשות ולא רק 
אליהן  מתייחס  המורה  אם  החשופים  בעצבים  לגעת  יכולות  לשינוי  ציפיות  ובמיומנויות.  בידע 
מורה מתעלם  אם  על קשיים בתפקודו המקצועי.  הן מצביעות  אם  או  יכולתו  על  כאל אמירות 
מקשיים רגשיים שהוא חווה, הוא עלול להימנע מלמידה חדשה ולאמץ עמדה הגנתית כדי להימנע 
 – הלמידה  את  מכתיבות  מקצועיות  תורפה  נקודות  אם  מנגד,  שלו.  התורפה  נקודות  מחשיפת 

פוחתת הסבירות לשיפור בהישגי התלמידים.

פעילויות הלמידה כולן דורשות את קיומם של שני אלמנטים: אמון ואתגר. בלי אתגר – אין למידה 
מקצועית רבה. עם זאת, שינוי כרוך בסיכון. לפני שמורה יסתכן עליו לחוש בטוח ולדעת שמאמציו 

הכנים יזכו לתמיכה ולא לזלזול.

 מעורבות במקום השתתפות וולונטרית 

בכל מצב למידה הלומד יכול להיות נוכח פיזית אך ֲחַסר מחויבות לתהליך הלמידה. כאשר מדובר 
בפיתוח מקצועי של מורים, לעיתים ההשתתפות היא מרצון ולא כחובה, מתוך כוונה למזער את 
המתואר לעיל. המחקר, לעומת זאת, אינו מאשש את הגישה הזו. התחייבות מוקדמת אינה ערובה 
למעורבות גדולה יותר, והישגים חיוביים ושליליים כאחד נצפו בעת השתתפות מורים בהשתלמות 

)בין אם נבעה מחובה ובין אם מרצון(.

כדי לשנות באופן משמעותי 
את פרקטיקות ההוראה, 

מורים זקוקים להזדמנויות 
רבות ומגוונות ללמוד מידע 
חדש ולהבין את דרך יישומו 

בשטח. יתרה מכך, הם 
זקוקים להיחשף להזדמנויות 

כאלה בסביבה מאתגרת 
שבה הם חשים בטוחים



בתהליך  המעורבות  המשך  על  מורכבות  השלכות  יש  להשתתפות  בתחילה  שהובילו  לנסיבות 
ההתפתחות המקצועית. לחץ קבוצתי ולחץ מצד ההנהלה יכולים להשפיע על הרצון להשתתף. 
יצטרכו  שלא  כלל  בדרך  מאמינים  לא(  אם  ובין  מרצון  אם  )בין  שמשתתפים  מורים  מכך,  יתרה 
ההתפתחות  בתוכניות  המדריכים  עבודתם.  בדרך  ניכרים  שינויים  ולערוך  בלמידה  להעמיק 
המקצועית יודעים בדרך כלל שהתהליך כרוך בדיוק בשני האלמנטים הללו, אך לא מדברים על כך. 

אם כן, הלמידה יכולה להתגלות כחוויה לא נעימה גם אם המשתתף הגיע מרצונו החופשי.

ביסוס  כדי  ותוך  משמעותיות  פעילויות  באמצעות   – חשוב  תוכן  של  ללמידה  כי  מראה  המחקר 
ההשתתפות על זיהוי צורכי התלמידים – תהיה השפעה רבה יותר על הישגי התלמיד מאשר לנסיבות 
ייכנס  המורה  האם  קובעים  אלו  היבטים  שני  המקצועי.  למורה להירשם לתהליך הפיתוח  שגרמו 
לתהליך למידה מספק שבו יעמיק את הידע שלו וישכלל את מיומנויותיו בדרכים שיובילו לשיפור 

הישגי התלמידים.

ניתן לשפר את המעורבות הראשונית על ידי זיהוי בעיות ספציפיות שהמורה מכיר בקיומן ולאחר 
מכן על ידי העלאת אפשרויות לפתרונן. פעילויות למידה מעניינות וטובות משפרות את מעורבות 
וחדשות,  קיימות  תאוריות  של  משמעותן  על  דיאלוג  קיום  גם  כך  זמן.  לאורך  בתהליך  המורים 

ובחינת השפעותיהן על תלמידים. 

לקריאה נוספת

Bryk & Schneider, 2002; Phillips, 2003; Wilson & Berne, 1999.



התאמת הגישה לתהליך הלמידה  .6

ממצאי המחקר

מורים מחזיקים בתובנות ובהנחות שונות ביחס לתלמידיהם ולאופן שבו הם 
הדרך  ומהי  להנחילו  שחשוב  ידע  לדעתם  מהו  לשאלה  באשר  וכן  לומדים, 
הטובה ביותר לעשות זאת. האופן שבו תובנות והנחות מסוג זה מעצבות את 
תגובת המורה למידע חדש תלוי בשאלה עד כמה מידע זה תואם )או נוגד( את 

ההנחות התומכות בידע ובכישורים החדשים שיש ללמד. 

חדש  ידע  בבניית  בעיקר  שמתמקדות  מקצועי  לפיתוח  הנוגעות  תפיסות 
של  הנוכחית  התפיסה  בין  הלימה  יש  כאשר  מתאימות  חדשות  ומיומנויות 
המורה לבין המידע החדש, ולכן ניתנות ליישום או לשילוב מיידי בפרקטיקות 
ושיטות  הלימודים  תוכנית  לתלמידיו,  המורה  גישת  כאשר  שלו.  ההוראה 
עולה  המקצועי,  הפיתוח  במסגרת  אליו  נחשף  שהוא  ממה  שונות  ההוראה 
והמדעים.  המתמטיקה  מקצועות  את  לדוגמה  ניקח  אחרת.  בגישה  הצורך 
תוכניות הלימודים הנוכחיות בדרך כלל שמות דגש על ידע חישובי ופרוצדורלי. 
לעומת זאת, בתוכניות לימודים חדשות יותר  לרוב מושם דגש על שיקול דעת 
ומיומנויות פתרון בעיות. שינוי כזה כרוך ביותר מאשר למידת ידע ומיומנויות חדשים. הוא דורש 
מהמורים להבין הן את המגבלות שבבחירת הדגשים הנוכחיים, הן את הדרכים החדשות שבהן 

יוחלט מהו הידע שחשוב להנחילו.

שילוב תאוריות קיימות

סביר להניח שמורים יתנגדו לרעיונות חדשים הסותרים את תפיסת עולמם, אלא אם כן תהליך 
הפיתוח המקצועי ישלב את התובנות הקיימות של המורים. ללא שילוב כזה סביר להניח שהמורים 
יבטלו את חשיבותן של אסטרטגיות חדשות, בטענה שהן לא מציאותיות ולא מתאימות לסביבת 
העבודה המסוימת שלהם. בדומה לכך, הם עשוים להתנגד לתוכן חדש ולהגדירֹו כבלתי רלוונטי. 
שילוב תפיסות קיימות של מורים משמעותו דיון בשאלה במה שונות התפיסות הקיימות מאלו 
המוצגות בפני המורים כעת, וכן הערכה של מידת השפעתן של הגישות החדשות על תלמידיהם. 
אם המורים לא ישתכנעו שהשיטה החדשה היא בעלת ערך ולא יהיו בטוחים בתמיכה שיקבלו כאשר 
הפעלת  בשל  אותה  שיאמצו  או  החדשה,  השיטה  את  יאמצו  שלא  להניח  סביר  אותה,  ליישם  ינסו 
לחצים ודרישה למתן דין וחשבון )אחריותיות(. חשוב במיוחד לשלב את התאוריות הקיימות כאשר 
קוראים תיגר על האמונות של המורים ועל הציפיות שלהם ביחס לתלמידים שהישגיהם נמוכים. 

המורים  של  הקיימות  התפיסות  את  מאתגרים  שבו  מעגלי,  תהליך  באמצעות  שינוי  לקדם  ניתן 
חדש  ידע  מפתחים  המורים  ומועילות.  חלופיות  הוראה  פרקטיקות  של  הדגמה  באמצעות 
ומיומנויות חדשות, עורכים שינויים קלים בדרך עבודתם ועדים לכך שהתהליך מוביל  לשיפור 
הישגי התלמידים. כשהשינוי מתרחש, ציפיותיהם מהתלמידים עולות, והם רוצים שהתלמידים 

ילמדו מהר יותר או בצורה מעמיקה יותר מכפי שהאמינו כי ביכולתם ללמוד.

לקריאה נוספת

Coburn, 2001; Spillane, 1999; Timperley & Phillips, 2003.

על מנת לתמוך בפיתוח 
המקצועי יש להפעיל גישות 

שונות ולהתייחס להלימה 
בין רעיונות חדשים ולבין 

הנחות מקובלות  בפרקטיקה 
הנוכחית



7. הזדמנויות לעיבוד הלמידה החדשה יחד עם עמיתים

ממצאי המחקר

קהילות מורים הן נושא המקודם כאמצעי לשיפור הוראה, אך ממחקרים עולה 
שבדרך כלל לא ניתן לקשור קשר בין השתתפות בקהילות כאלה לבין שיפור 
הישגי התלמידים. עם זאת, במחקרים רבים נמצא כי למידת עמיתים חשובה 
לפיתוח המקצועי של המורה ומשפיעה לחיוב על התלמידים. לכאורה יש כאן 
סתירה; הדרך ליישב את הפער נעוצה בשאלה האם פני אותם מורים מועדות 
לשינוי. אם אכן הם מעוניינים בשינוי עליהם להשתתף בלמידת עמיתים אשר 
מזמנת  כזו  שקהילה  מפני  מדוע?  לתלמידים.  ובהקשבה  בהיענות  מתמקדת 

הזדמנויות לעבד מידע חדש ובה בעת להישאר ממוקדים ביעד שלהם. 

עלול  הוא  מורים,  בקהילת  חבר  שהוא  העובדה  בעצם  מסתפק  מורה  כאשר 
היא  שעליהן  ובהנחות  שלו  הנוכחית  העבודה  בדרך  מתחפר  עצמו  למצוא 
מורים  שבהם  למצבים  רבות  דוגמאות  יש  המקצועית  בספרות  מתבססת. 
קיבלו זמן ומשאבים כדי להיפגש זה עם זה, לפתור בעיה, ללמוד על תוכנית 
נורמות  ידי  לימודים חדשה או על פדגוגיה אחרת, אך אלו נדחקו הצידה על 
של התנהגות מנומסת והיעדר אתגר. בדומה לכל שאר תחומי הפיתוח המקצועי, יש להעריך את 
והישגי  הוראה  פרקטיקות  שבין  הקשר  לפי  עמיתים  עם  האינטראקציה  של  אפקטיביות  מידת 
התלמידים. כדי להישאר ממוקדים ביעדי הפיתוח המקצועי ניתן להיעזר בדוגמאות של עבודת 

תלמידים, טבלאות הישגים של תלמידים והתרשמויות משיחות עם תלמידים. 

לקריאה נוספת 

Lipman, 1997; Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2007.

אינטראקציה עם עמיתים 
לעבודה המתמקדת בהישגי 

תלמידים יכולה לעזור 
למורים לשלב מיומנויות וידע 

חדש בפרקטיקות עבודה 
קיימות



8. מומחיות ידע חיצונית

ממצאי המחקר

שילוב מומחה חיצוני בקבוצת המורים המשתתפים בלמידה המקצועית הוא 
חיוני מפני שלמידה חדשה משמעותית דורשת מהמורים להבין תחומי תוכן 
שלהם  הקיימת  העבודה  דרך  על  ולחשוב  חדשות  מיומנויות  ללמוד  חדשים, 
באופן אחר. מומחה יכול להגיע מתוך בית הספר )המנהל למשל( או מחוץ לו 

)למשל חוקר מהאקדמיה(. 

קבוצות  של  יכולותיהן  לגבי  או  הלימודים  תוכנית  לגבי  קיימות  הנחות 
תלמידים מסוימות יכולות למנוע ממורים לבחון את האפקטיביות של שיטות 
צריכים  חיצוניים  מומחים  תלמידיהם.  של  הלמידה  בשיפור  שלהם  ההוראה 
להיות מסוגלים לקרוא תיגר על ההנחות הקיימות של המורים ולהציג בפניהם 
אפשרויות חדשות. הם צריכים לאתגר את הנורמות החברתיות שלפיהן פועלות 
קהילות המורים כאשר הנורמות האלו מגבילות את הלמידה המקצועית. לבסוף, 

הם אמורים לשמור את המורים ממוקדים בתלמידים ובלמידה שלהם. 

ולהכיר  מומחים צריכים להכיר את התוכן של תוכנית הלימודים הרלוונטית 
והמיומנויות  החדש  הידע  את  להפוך  עליהם  תלמידים.  בקרב  לשינוי  שמביאות  הוראה  דרכי 
החדשות למשמעותיות עבור המורים, וקלות ליישום בסביבת העבודה שלהם. עליהם ללמד את 
המורים איך לחבר בין תאוריה לבין מעשה, כך שמורה יחוש שזה מועיל לו, ונוסף על כך עליהם 
לפתח את יכולתם של המורים להשתמש במדידה והערכה בעבודתם. לא לכל מי שעוסק בפיתוח 
מקצועי של מורים יש הידע והמיומנויות לעשות זאת, ולכן בהחלט יכול לקרות מצב שבו פיתוח 

מקצועי ישפיע לרעה על דרך ההוראה של המורה ועל הישגי התלמידים.

יש אנשים העוסקים בפיתוח מקצועי, אשר מתייחסים למורים כאל טכנאים שניתן ללמד אותם 
מערך חדש של התנהגויות ולאחר מכן לצפות שהם יישמו אותו. גישה זו מתעלמת מהמורכבות 
תלמידיהם.  של  הלמידה  לצורכי  קשובים  להיות  המורים  של  מהצורך  ומתעלמת  ההוראה  של 
הוראה מועילה מתבססת על מערכת מגובשת וסדורה של אמונות, ידע וערכים. מומחים חיצוניים 
שרק מקדמים את דרכי ההוראה המועדפות עליהם הם מועילים פחות מאלה אשר משתפים את 
המורים בדיונים ומפתחים תובנות משמעותיות בהקשר לסביבת העבודה הספציפית של המורה. 

שאלה  בשעה  למורים  תמיכה  להעניק  צריכים  המורים  של  המקצועי  הפיתוח  על  האחראים 
וביקורתית  בוחנת  בגישה  לנקוט  להם  שיאפשרו  חדשים,  כלים  ורוכשים  תאורטי  ידע  מפתחים 

כלפי עבודתם בכיתה מדי יום. 

לקריאה נוספת

Cordingley, Bell, Isham, Evans, & Firth, 2007; Lipman, 1997; Timperley, Wilson, Barrar, & 
Fung, 2007. 

מומחה חיצוני לקבוצת 
המורים הלומדת חיוני כדי 

לאתגר תפיסות קיימות וכדי 
לפתח את הידע והמיומנויות 

החדשים, המקושרים 
להישגים טובים בקרב 

תלמידים



9. מנהיגות פעילה

ממצאי המחקר

ברוב בתי הספר המנהל אחראי על קידום פיתוח מקצועי לצוות ההוראה ועל 
לבית  מחוץ  להתנהל  יכול  מועיל  מקצועי  פיתוח  להתפתח.  הזדמנויות  יצירת 
הספר, אבל אם הוא מתקיים בין כתליו, יש חשיבות לכך שהמנהל יהיה מעורב 

בו באורח פעיל. 

מנהלי בתי ספר יכולים למלא כמה תפקידים, בהתאם לתחום המקצועי שבו 
הנחוצים  חיוניים  תפקידים  שלושה  ישנם  אולם  ולמומחיותם,  עוסקים  הם 

לצורך יצירת עניין בקרב המורים ושימורו ולצורך הבטחת למידה מתמידה:

1. פיתוח חזון של אפשרויות חדשות

תפקיד זה כרוך בפיתוח חזון מציאותי )המבוסס על כמה אפשרויות( לשיפור 
הלימודים  לתוכנית  יותר  משמעותיים  תכנים  להוספת  התלמידים,  הישגי 
ולהטמעת גישות פדגוגיות שונות. חזון מסוג זה יכול לדרבן את המורים ללמוד 

דברים חדשים ולנסח יעדים ספציפיים ללמידה שלהם.

יום־ בפעילויות  שימוש  באמצעות  היא  חדשות  גישות  המאפשר  חזון  לפתח  ביותר  הטובה  הדרך 
היא שימוש  לכך  טובה  דוגמה  ומקום.  גדולות המנותקות מֶהקשר של סביבה  ולא במילים  יומיות 
ששימוש  להניח  סביר  מתלמידיהם.  גבוהות  ציפיות  לפתח  מורים  לעודד  כדי  הצלחה  בסיפורי 
כזה יתרום הן לפיתוח חזון חלופי הן לקביעת מטרות או יעדים. אחד מהאמצעים הטובים ביותר 
ליצירת מחויבות אצל מורה היא לספק נתונים והוכחות להתקדמותו של תלמיד לקראת היעדים 

שהוצבו לו. המנהל צריך למצוא את הדרך להדגים התקדמות מסוג זה.

2. הובלת הלמידה

גם כאשר למנהל אין די ידע או מומחיות הנדרשים בתחום התוכן החדש, ולכן הוא בוחר להיעזר 
במומחים חיצוניים – הוא עדיין אחראי לנהל את מעורבותם של המורים בתהליך הלמידה. 

על המנהל לפעול בין השאר בערוצים הבאים: 
לוודא שהמורים מבינים את המידע החדש.   •

להתערב בצורה בונה כאשר מציגים בפני המורים הנחות שונות מההנחות שבהן הם מחזיקים   •
כיום. 

לוודא שיש למורים סביבה מפרה ויצרנית ללמידה.  •
לספק תמריצים למורים כדי שימשיכו לשלב בעבודתם את מה שהפנימו מהלמידה החדשה.   •

בבית  נוכחים  אינם  שהם  מפני  חיצוניים,  מומחים  בידי  המונחה  מקצועי  לפיתוח  מגבלות  יש 
הספר על בסיס קבוע. משמעות הדבר היא שהמנהל הוא זה שיכול לעזור למורים בתהליך תרגום 
הערכה  ביצוע  של  תהליך  ולקיים  להמשיך  להם  ולסייע  לפרקטיקה,  שלהם  החדשות  התובנות 

לצורך בדיקה מקצועית.

3. יצירת הזדמנויות ללמידה

חזון בלבד איננו מספיק. לכן המנהל צריך לוודא שמתקיימים התנאים לפיתוח מקצועי ולארגן 
את כל הנדרש על מנת לאפשר מחויבות לאורך זמן, הנחוצה לתהליך למידה מעמיק ומקצועי. 
מנהל אשר משתתף בעצמו בלמידה ובהתפתחות מקצועית, גם אם הוא איננו מומחה בתחום, יכול 

למנהלי בית הספר יש תפקיד 
מרכזי בפיתוח ציפיות לשיפור 

הישגי התלמידים, ליצירת 
עניין ומעורבות בהזדמנויות 

לפיתוח מקצועי ולקידום 
הזדמנויות אלו



להעמיק את ההבנה שלו ובכך ליצור את התנאים שיספקו את התמיכה הראויה לתהליך הלמידה 
המתמשך של המורים בבית הספר. 

הדרישות  את  לצמצם  עליו  כן  ועל  מורכב,  תהליך  הוא  משמעותי  ששינוי  בכך  להכיר  צריך  המנהל 
מצוות ההוראה. חשוב במיוחד לוודא שפעילויות אחרות המתקיימות בבית הספר יתאימו מבחינה 
והן  התאורטיות,  התובנות  להעמקת  מסייעים  זאת  מוודאים  כאשר  החדשה.  ללמידה  תאורטית 
אינן נדחקות הצידה. אחת הבעיות הגדולות ביישום רפורמה כוללת בבית הספר היא שילוב של 

רפורמות מתחרות, ואלו גורמות לפיצול המאמץ בדרך לשינוי. 

לקריאה נוספת

Datnow, Foster, Kemper, Lasky, Rutherford, Schmidt, Stringfield, Sutherland, & Thomas, 
2003; Phillips, 2003; Robinson, 2007; Stein & Nelson, 2003.



10. שומרים על המומנטום

ממצאי המחקר

באמצעות  התלמידים  הישגי  את  לשפר  המאמצים  מרבית  הצער,  למרבה 
השתלמויות ופיתוח מקצועי הם קצרי־חיים. כדי שהשיפור ימשיך לאורך זמן 
– יש לאמץ נקודת מבט רחבה וארוכת טווח. יש מעט מידע מחקרי על התנאים 
הן  תלוי  מתמשך  שיפור  ברור:  אחד  דבר  אך  ארוך־טווח,  לשיפור  הנדרשים 
בחוויית הפיתוח המקצועי הן בסביבת העבודה של המורה, גם בתום התקופה 

שבה זכה לתמיכה חיצונית. 

חוויית הפיתוח המקצועי

שיפור בהישגי תלמידים הנשמר לאורך זמן תלוי קודם כול בכך שמורים ְיַפתחו 
לעצמם מסגרות עבודה תאורטיות ברורות. מסגרות אלו יספקו למורים בסיס 
התלמידים.  לצורכי  התאמה  תוך  העבודה  בדרך  עקרוניים  שינויים  לעריכת 
הם  בלמידה,  או  בהוראה  ספציפיים  אתגרים  עם  מתמודדים  מורים  כאשר 
יכולים לשוב ולבחון את התאוריה כדי לקבוע מהן ההתאמות שעליהם לערוך 

בפרקטיקות ההוראה שלהם. 

בתחום  וכישורים  מיומנויות  יפתחו  שהמורים  בכך  גם  תלויים  זמן  לאורך  שנשמרים  הישגים 
וביצוע  המדידה וההערכה. זאת לצורך  הכוונה עצמית, בחינה של אפקטיביות שיטות ההוראה 
על  לענות  כאלה מסוגלים  הכוונה עצמית  כישורי  להם  מורים שיש  עת.  בכל  נדרשות  התאמות 
שלוש שאלות קריטיות: "מהו הכיוון שלי?", "איך אני מסתדר עד כה?" וגם "לאן ממשיכים מכאן?"

סטנדרטים  או  מקומיים  בסטנדרטים  לעיתים  מתמקדת  שלי?"  הכיוון  "מהו  לשאלה  התשובה 
לאומיים, למשל בשיפור הישגי תלמידים בפתרון בעיות חשבוניות או בהבנת הנקרא. התשובה 
לשאלה "איך אני מסתדר עד כה?" היא מדד לשאלה עד כמה ההוראה מועילה ביחס להתקדמות 
בתוכנית  התכנים  עם  היכרות  מנחה  מכאן?"  ממשיכים  "לאן  לשאלה  התשובה  את  התלמידים. 

הלימודים ועם התקדמות התלמידים. 

סביבה ותנאים

שמירה על המומנטום תלויה גם בתשתית ארגונית התומכת בפיתוח מקצועי ובהכוונה עצמית. 
מורים יתקשו לעסוק בתהליכי בדיקה מעמיקים אם המנהלים בבית ספרם לא ידגישו את חשיבות 
היעדים ללמידתם של התלמידים, יסייעו למורים לאסוף נתונים רלוונטיים הנוגעים להתקדמות 

ביעדים אלו ולנתח אותם, וכן יסתייעו במומחים חיצוניים במידת הצורך. 

לקריאה נוספת

Franke, Carpenter, Fennema, Ansell, & Behrend, 1998; Hattie & Timperley, 2007; 
McNaughton, Lai, MacDonald, & Farry, 2004.

שיפור מתמשך בהישגי 
התלמידים מחייב סביבה 
תומכת לעבודת המורים, 

ועבודתם צריכה לכלול ידע 
תאורטי מוצק ולהתבסס 
באופן רציף על הערכת 

תלמידים
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מהם ההישגים הלימודיים 
הדרושים לתלמידינו, 

ומהו מצבם הנוכחי ביחס 
להישגים אלו?

איזו השפעה הייתה 
להתנהלות שלנו 

)לאחר השינוי( על 
תלמידינו?

מעורבותם של תלמידים 
בחוויות למידה חדשות

מעורבות של מורים בלמידה נוספת 
כדי להעמיק את הידע המקצועי 

וכדי לשכלל את המיומנויות שלהם

איך אנחנו כמנהלים 
יכולים לשפר את 

הלמידה של המורים 
שלנו כדי לגשר על 

הפער של תלמידינו?

מהם הידע והמיומנויות שאנו 
כמורים צריכים להעביר לתלמידינו 

כדי לגשר על הפער שבין מצבם 
הנוכחי לבין ההישגים המבוקשים?

מחזוריות של הערכה ובדיקה לצד בניית ידע

סיכום

להעשיר  כדי  משולבים  אלא  מזה,  זה  בנפרד  פועלים  אינם  לעיל  נידונו  אשר  העקרונות  עשרת 
מחזורי למידה ועשייה.

ארבע  ידע.  בניית  לצד  ובדיקה  הערכה  של  במחזוריות  העקרונות  את  מציג  שלעיל  התרשים 
השאלות המופיעות בתרשים מנוסחות מנקודת המבט של מורים ומנהלי בתי ספר, מפני שהם 
אלו שצריכים לתת את התשובה עליהן. יש לציין שהמענה לשאלות תלוי בתמיכה שהם יקבלו: 
לאיסוף  חיוני  צעד  הוא  חיצוניים  מומחים  ששילוב  כך  על  מצביעות  מהמחקר  העולות  הראיות 

נתונים ולבניית ידע בקרב מורים.  

קשרים בין עשרת העקרונות ובין התרשים:

עיקרון מס' 1 – התמקדות בהישגים הלימודיים המוגדרים. מעגל הלמידה של המורים מתחיל 
מהם  לזהות  יש  ראשית  שלבים.  בכמה  נקבעים  אלו  צרכים  התלמידים.  של  צורכיהם  בבירור 
של  הנוכחי  מצבם  מהו  להעריך  מכן  ולאחר  אליהם  להגיע  רוצה  הספר  בית  שקהילת  ההישגים 
כלל התלמידים ביחס להישגים אלו. יכולתם של מורים להבין לאילו מבין ההישגים יש חשיבות 
ואילו מביניהם בני־השגה, מתעצבת במהלך הלמידה המקצועית כאשר אפשרויות חדשות נגלות 

בפניהם. הנקודה החשובה היא שהמורה צריך תמיד לשמור על התמקדות בתלמידיו. 
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2 נוגע לכך שעל המורים ללמוד מיומנויות חשובות ולרכוש ידע משמעותי. גישות  עיקרון מס' 
הוראה שנחקרו ונידונו בהרחבה יהיו ככל הנראה בעלות השפעה חיובית על הישגי התלמידים. מורים 
צריכים להיות מסוגלים לענות על השאלה: "מהם הידע והמיומנויות שאנו כמורים צריכים לרכוש 

כדי לעזור לתלמידים לגשר על הפער שבין מצבם הנוכחי לבין ההישגים הלימודיים הדרושים?"

לימודים,  לתוכניות  בהקשר  ועשייה  תאוריה  בין  השילוב  של  לחשיבותו  נוגע   3 מס'  עיקרון 
פרקטיקות הוראה וידע בתחום ההערכה, בתחומים הנמצאים במוקד ההכשרה המקצועית. הוראה 
היא פעולה מורכבת ובה תפיסות המורים באשר לאפקטיביות ההוראה מעצבות את החלטותיהם 

בכל רגע נתון. שימוש בידע תאורטי שומר על עקביות בתהליך קבלת ההחלטות. 

עיקרון מס' 4 מצביע על הצורך להשתמש בהערכה כבסיס לאיסוף מקצועי של ראיות ולניתוחן. 
כדי לחבר יחד את צורכי התלמיד, צורכי ההכשרה המקצועית של המורה והנחלת ידע משמעותי 
– חייב המורה לגלות מה התלמיד כבר יודע ומסוגל לעשות, וכיצד הוא כמורה יכול להוסיף ולבנות 
על הידע הזה בדרכים מעמיקות ולא שטחיות. למידה מקצועית מועילה ביותר )אם לשפוט על 
פי הישגי תלמידים( כאשר המנהל ממלא תפקיד פעיל, כפי שמתואר בעיקרון מס' 9. מנהלים 

אחראיים על יצירת הזדמנויות – מתמשכות ושימושיות – המקדמות למידה בקרב מורים. 

תפקידם של מנהלים בבית הספר חיוני גם כשמומחים חיצוניים מעורבים בתהליך ההתפתחות 
המקצועית; המנהלים אחראים לפתח חזון ריאליסטי הכולל גם אפשרויות חלופיות, לעצב מודלים 
של למידה ולנהל את המעורבות של המורים בתהליך הלמידה. הנסיבות שבהן מורים נרשמים 

לפיתוח מקצועי אינן חשובות כמו התנאים שמקדמים מעורבות פורה. 

עקרונות 5, 6, 7 ו-8 עוסקים בתנאים המקדמים מעורבות בפיתוח מקצועי לאחר שמורים יזהו 
מה הם צריכים ללמוד. 

ידע  ולתרגל  ללמוד  יכולים  מורים  שבהן  מרובות  הזדמנויות  ביצירת  עוסק   5 מס'  עיקרון 
ומיומנויות חדשים בסביבה שמאתגרת אותם ומעניקה להם ביטחון כאחד. עיקרון מס' 6 מזהה 
את החשיבות שבהתאמה בין גישות לפיתוח מקצועי ובין סוג הלמידה. עיקרון מס' 7 עומד על 
עיקרון  הצורך של המורים המשתתפים בלמידה לעבד תחומי תוכן חדשים יחד עם עמיתיהם. 

מס' 8 נוגע לתפקידו של מומחה חיצוני ביצירת תהליך פורה של פיתוח מקצועי. 

השלב האחרון בתרשים שלעיל )מהם הידע והמיומנויות שאנו כמורים צריכים להעביר לתלמידינו 
כדי לגשר על הפער שבין מצבם הנוכחי לבין ההישגים המבוקשים?( מתמקד באופן שבו בודקים 
כיצד השפיעו השינויים על התלמידים. שלב זה משלב בין עיקרון מס' 1 )התמקדות בהישגים 
ידע  בין  )שילוב   3 מס'  ועיקרון  משמעותי(  )תוכן   2 מס'  עיקרון  לבין  המוגדרים(  הלימודיים 

ומיומנויות(. 

עקרונות מס' 4 ו-10 הם החשובים ביותר )ביצוע הערכה לצורך בדיקה מקצועית ושמירה על 
יפתחו מיומנויות הכוונה עצמית כדי שיהיו  המומנטום(. הראשון ביניהם מתמקד בכך שמורים 
מסוגלים לאמוד את השפעת ההוראה שלהם על הישגי התלמידים. בהתחשב בכך שמורים עובדים 
בסביבה מגוונת חשוב לציין כי אין ערובה לכך שפעילות ספציפית כלשהי תביא בהכרח להישג 
לקבוע  מסוגלים  להיות  המורים  על  המומחים  של  המקצועי  הליווי  תקופת  תום  עם  המצופה. 
בעצמם את מידת האפקטיביות של עבודתם בשטח. לכן אחד המאפיינים החשובים והמשמעותיים 
ביותר של התפתחות מקצועית מתמשכת הוא עד כמה המורה רוכש לעצמו יכולת הכוונה עצמית 

לפרש את המצב ולערוך את ההתאמות הדרושות.

לקריאה נוספת

Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2007.
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