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מקצועית בקרב מורים מובילים לכימיה  פיתוח זהות

פיתוח הבנה מעמיקה של תהליך השינוי ממורה בכיתה למורה  : מטרת העל

מוביל קהילות מורי כימיה

הגדרת העבודה במחקר הנוכחי בנושא זהות מקצועית•

? מי אני ומה אני כאיש מקצוע

:הזהות המקצועית מורה מוביל כוללת שני מרכיבים
:הדרך שבה המורה נתפס בעיני עצמו•

?מה זה מורה מוביל עבורו•
?באיזה אופן הוא רואה את עצמו כמורה מוביל•

(Tickle, 1999. )כיצד תופס המורה את הדרך שבה אחרים תופסים אותו•

הינם שני מרכיבים שיחסי הגומלין ביניהם  " תפיסת האחרים"-ו" תפיסת עצמי"
.משפיעים ומושפעים מהזהות המקצועית
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חשיבות בפיתוח זהות של מוביל

(Beijaard, Verloop, & Vermunt, 2000)תחושת מסוגלות עצמית •

(Knowles, 1992)מידת מחויבות ויחס לשינויים , מוטיבציה•

(Beijaard, Verloop, & Vermunt, 2000)עמידות בפני קשיים •

(Day, 2004)תחושת הערך העצמי , עמידות•

החלטות מקצועיות ותחושת הלכידות הפנימית•

(Day & Lee, 2011; Schutz & Zembylas, 2010)

•Wellbeing(Waterman, 1993)
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משאבים התומכים בהתפתחות זהות מוביל

.דרכים מגוונות להצגת כשירותם של המובילים•

.הזדמנות להפעיל יוזמה וביטוי עצמי•

כמו גם קבלת תפקיד מרכזי או תפקיד  , סמכות, הזדמנות לקבל אחריות•
.כמוביל

.גישה לקבלת משוב מאחרים•

שכוללת ידע  , רמה גבוה של תמיכה שמשתנה בהתאם לצרכים עם הזמן•
.הוראת הכימיה והובלה, ומיומנויות בתחום כימיה

4(Luehmann, 2007; Nasir & Hand, 2008)



אחד האתגרים המשמעותיים ביותר במעבר ממורה למורה מוביל הוא  "•
."  התהליך הפנימי שנדרש למורה על מנת שיתפוס את עצמו כמורה מוביל

(  וייסברנקואתר , מודל מורים מובילים)

על הקושי הנובע מסיבות שונות של מורה מוביל בהתחלה לייחס  מדובר •
.  קושי שגם אני חוויתי, "מובילמורה "לעצמו את ההגדרה 

צברתי  , התנסותרכשתי , קפצתי למיםבו , האחרונותלאורך השנים ,בתהליך •
פיתחתי  , וקבלתי הכרה מן הסביבההתמודדתי עם התנגדויות , הצלחות

".מורה מובילה"תפיסת עצמי כאת תחושת המסוגלות ואת 
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:מובילה לכימיהמתוך עבודה רפלקטיבית של מורה 



חקרי מקרה-מתודולוגיה 

צפייה במפגשי הקהילה•

ראיונות עומק בסוף כל שנה•

מעקב אחר השיח בכלים הדיגיטליים•

רפלקציה כתובה חצי שנתית ושנתית•

ביוגרפיית חיים מקצועית שבה המורים מתבקשים  •
לתאר בצורה גרפית את נתיב הקריירה שלהם
(Hryniewicz, Griffiths, & Thompson, 2014)
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(Cohen, Manion, & Morrison, 2007)



:  ממצאים
ההכשרה להתפתחות זהות של מוביל תוכניתהקשר בין מבנה 

:חשיבות ההזדמנות להיות מוביל קהילה כמפתח לבניית זהות

המורים נתנו לי פידבק  : "ב אפשרו להם לבנות את ההכרה שלהם בעצמם"מורים בקהילת קל•

(נילי" )שאני משמעותית עבורם

יש לי פתרונות  ...בכל מיני סיטואציות שהמורים מעלים קשיים: "ב"בקלהערכת תפקוד עצמי •

"וטיפים

בעקבות העבודה עם המורים הבנתי שאני עובדת  : "ב"בקלהשוואה שלהם למורים אחרים •

"לכן אני מובילה, בסטנדרטים גבוהים ויכולה להוות דוגמא לאחרים

לקבלת  , דרכים מגוונות להצגת כשירות יוזמה וביטוי עצמי: להם את כל המקורותאיפשר•

.משוב מאחרים ותמיכה שמשתנה עם הצרכים
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:חשיבות החברות בקהילת המובילים

"בחיים לא הייתי מעיזה אם רבקה לא הייתה מתקשרת אלי: "קבלה לתוכנית•

העובדה שבזכות הקהילה מצאתי : "פיתוח ידע מקצועי בעזרת צוות המוביל ומובילים אחרים•

" כתובת לשאלות ורעיונות בדמויות מופלאות ומקצועיות היא האירוע המשמעותי ביותר

"עם הניסיון בהובלה אני רואה דברים שאחרים לא קלטו: "השוואה לקבוצת הייחוס•

צריך לעשות  , ואם אין לך מה לספר, אתה מחפש מה לספר לקהילה: "דחיפה ליותר עשייה•

"אתה עובד קשה ומתפתח, משהו

תחושת שייכות•
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:  ממצאים
ההכשרה להתפתחות זהות של מוביל תוכניתהקשר בין מבנה 



:המלצות
עירור סתירות או חוסר הלימה 

:מובילזהות לפיתוח תמיכה מתן 

שמעמידות  , אישיות וקבוצתיותתהליכי רפלקציה תוך כדי ניהול שיחות לעורר •
.על הפרק נושאים זהותיים ולתמוך במורים בתהליך זה

?כיצד אני מעריך את עצמי•

?כיצד האחרים בסביבתי משפיעים על התפיסה שלי את עצמי•

להתבונן בפער בין הדימוי העצמי לדמות מוביל שאליו שואפים•

ראיה  , תמיכה בתפיסה שלהם למהות ההובלה•
צרה יכולה לצמצם את האפשרויות
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דיון

לפיתוח מורים מובילים שהתקיימה במכון ויצמן ולוותה במחקרתוכנית•

תהליך השינוי של תפיסת המורים לגבי הפיכתם למובילים היה ארוך ואיטי  •
(Hofstein et al., 2003)

מהירה  היתהבמחקר הנוכחי התפתחות התפיסה של המורים כמובילים •
.  יותר

:סיבות אפשריות•
פיתוח זהות מורים היווה אחד מגורמי העיצוב של התוכנית•

-2003בניגוד למובילים בשנת  , המורים נדרשו להוביל בפועל תוך כדי התוכנית•

חלק מגורמי העיצוב מבוססי זהות
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דיון

,  מצויניםהתוכנית עונה על הצורך במסלול התפתחות מקצועי עבור מורים •

.שמעוניינים להתמיד כמורים בכיתה ועם זאת להשפיע מעבר לכיתה

:הזהות שלהם כמורים לכימיהחיזוק •

. התוכנית דחפה אותם לשיפור ההוראה שלהם בכיתה•

:חיזוק הזהות שלהם כמובילים•

בעקבות , יש להם אפשרות להתנסות בעצמם בפדגוגיות החדשות לפני הצגתם בקהילות•

.ועל כן יכולים לתמוך טוב יותר בעמיתיהם, זאת הם מגיעים עם תובנות מההתנסות בכיתה
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