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  קוגניציה והוראה

  
  
  

אנו מביני� כיו� שפעולת ההוראה , הודות למאמציה� של חוקרי� רבי�

 �הכרו� בקבלת החלטות מתמדת , מהווה תהלי� אינטלקטואלי ברמה גבוהה

.במהל� ולאחר ההוראה בכיתה, לפני
1 

 Jackson and (י'קסו� וקולדרצ'ג

Coladarci(,2 
עידו אותנו אל מעבר היו בי� התאורטיקני� הראשוני� שהצ

. להתנהגויות המורי� כשלעצמ� ולקראת תפיסה קוגניטיבית של ההוראה

אנו מקבלי� את העובדה שההתנהגויות הגלויות שאנו צופי� בה� , כיו�

בשעת הביצוע בכיתה ה� תוצאות ותוצרי� של החלטות סמויות ושל 

  .המתרחשי� במוחו של המורה, תהליכי� אינטלקטואליי� מורכבי�

אנו רואי� את האימו� , בהתבסס על תפיסה קוגניטיבית זו של ההוראה  

. מקד� ומתוו� תפקודי� אינטלקטואליי� של הוראה, כתהלי� שמפעיל

מאמ� אינו יכול להשיג מטרות אלו בלא הבנה כלשהי של התכני� ואופני 

מוציאי� אותה אל , בשעה שה� מתכנני� את ההוראה, החשיבה של מורי�

  . י� אותההפועל ומעריכ

  

  חמישה ממצאי�

אנו מפיקי� , באמצעות המחקר ההול� ומתרחב על הקוגניציה של המורה

כמו . תובנות רבות ער� בנוגע למחשבותיה� של מורי� בשעה שה� מלמדי�
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�אנו מפיקי� מתו� המחקר תובנות על אודות תהליכי עיבוד מידע במוח , כ

יכולות המוח , האנושיתהאינטליגנציה , על פתרו� בעיות אפקטיבי, האד�

  :חמישה ממצאי� עיקריי� עולי� מתו� המחקר. ודרכי התפקוד שלו

כל התנהגות מבוססת באופ� רציונלי על מפות קוגניטיביות פשוטות   •

 Dahllof(החוקרי� השוודיי� דהלו$ ולונדי� , למשל. למדי של המציאות

and Lundeen(,3 
 ,מערכת של הכיתה�גילו שמורי� משתמשי� בתת

כקבוצת התייחסות לא רשמית , �25שנעה מ� הֵמאו� העשירי לֵמאו� ה

לצור� קבלת החלטות בנוגע לקצב שבו יש ללמד יחידה או שיעור 

מבני� מנטליי� אלו מנחי� את התנהגויותיה� של המורי� . מסוימי�

דבר המדגי� את האופ� שבו מורי� יוצרי� מפות , כלפי הכיתה כולה

  .וא� להתמודד ע� מצבי� מורכבי�קוגניטיביות פשוטות בב

כאשר מורי� מדברי� על הסיבות שהנחו אות� לבצע פעולות   •

וכאשר ה� עוני� לשאלות על אודות תפיסותיה� והחלטות , מסוימות

ה� חווי� לעתי� קרובות תחושה של התלהבות , ההוראה שלה�

  . מקצועית ושל שמחה ואנרגיה מחודשות הקשורות בעבודת�

מטעי� ,  ר� על חשיבת� ועל החלטותיה� בנוגע להוראהדיבור בקול  •

את המורי� באנרגיה וגור� לה� לשפר את המפות הקוגניטיביות 

. ומכא� ג� את הבחירות ואת התנהגויות ההוראה שלה�, שלה�

שה� , מורי� מחזיקי� בתאוריות לא מפורשות לגבי הוראה ולמידה

בלתי , ת שלה� עצמ�רגישות להתנסויות המסוימו, ייחודיות, מוצקות"

על מנת להביא אות� , מוכרות ופרגמטיות במידה מספקת, שלמות

 4."למקו� שבו ה� נמצאי� בהווה
דיבור בקול ר� על אודות תאוריות 

שיפור ופיתוח של תאוריות ושל פרקטיקות , אלו מביא לכלל בדיקה

  .חדשות

. ראהמספר מיומנות קוגניטיביות בלתי נראות מניעות את ביצועי ההו  •

על , תהליכי חשיבה אלו של המורי� משפיעי� על התנהגות� בכיתה

ובדר� של , על הישגי התלמידי�, התנהגות� של התלמידי� בכיתה

�.התאוריות והאמונות של המורה, ג� על תהליכי החשיבה, יחסי גומלי
5 

  

אפשר לסווג את המיומנויות הקוגניטיביות הבלתי נראות לארבעה   •

מתרחשת כאשר המורה מתכנ� דברי�  אקטיבית�רהפחשיבה . תחומי�

.  מתרחשת במהל� ההוראהאינטראקטיביתחשיבה . לפני ההוראה

 מתרחשת כאשר מורי� נזכרי� בשיעור ומנתחי� רפלקטיביתחשיבה 

 משמשת למיזוג הדברי� שנלמדו ולתכנו� השלכתיתחשיבה . אותו

  . הצעדי� הבאי�
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ריות לגבי למידה ששורשיה� תהליכי חשיבה אלו מושפעי� על ידי תאו

על ידי אמונות בנוגע לחינו� ובנוגע ; נעוצי� עמוק באישיותו של המורה

. סגנונות ייצוג אישיי� וסגנו� החשיבה של המורה, להתנהגות תלמידי�

באופ� , האימו� עשוי להעלות צורות ידע עמוקות אלו לרמה מודעת יותר

�� ולשנות�להעריכ, להבהיר�, המאפשר למורה להעמיק בה .  

  

  דג� בסיסי

 �דג� בסיסי של התפקוד האינטלקטואלי האנושי הינו חיוני למאמ

פעילויות למידה ומדדי� להערכה , המבקש לפתח אסטרטגיות, הקוגניטיבי

.המתמקדי� באינטלקט ולא בהתנהגויות שעל פני השטח
6 

 1�5תרשי� 

שר ביולוגי� רבי� בא�ממזג את תפיסותיה� של פסיכולוגי� ופסיכו

מחברי� שוני� מבחיני� בשלושה או . לתפקוד האינטלקטואלי האנושי

:ארבעה אשכולות חשיבה בסיסיי�
7  

  . של נתוני� באמצעות החושי� ומתו� הזיכרו�תשומה   •

  . הנתוני� לכלל יחסי� בעלי משמעותעיבוד  •

  .רגילי�� או יישו� של יחסי� אלו במצבי� חדשי� או לאתפוקה  •

אמונות או , פעולות,  הכוונה עצמית של מחשבות או,קוגניציה�מטה  •

  .רגשות

  

גור� למוח להיזכר במידע משמעותי ורלוונטי מתו� , כל אירוע שאד� חווה

בי� שמדובר באירוע רגיל או בהתנסות מורכבת של , מאגר המידע שברשותו

כ� , רלוונטית ומורכבת יותר, ככל שההתנסות היא משמעותית. למידה

להטמיע את ההתנסות באופ� פעיל יותר לתו� המאגר מנסה המוח לאחד ו

החשיבה המורכבת ביותר מתרחשת כאשר . הקיי� של תכניות ושל מבני�

  :בעיה או גירוי חיצוניי� מאלצי� את המוח

להשתמש בכמות הרבה ביותר של מידע או של מבני� שכבר מצויי�   •

  .בתוכו

  .להרחיב מבנה קיי�  •

  .לפתח מבני� חדשי�  •

  

הגדיר את המונח בעיה כגירוי או כאתגר כלשהו שאי� לו פתרו� מוכ� נוכל ל

�כאשר קיימת התאמה זמינה בי� מה שנתפס על ידי החושי� . הנראה לעי

אי� צור� לעבד , למשל. בעיה איננה קיימת, לבי� מה שכבר קיי� במאגר
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משו� שהתגובה לאתגר חשיבתי זה , מידע כאשר שואלי� אתכ� לשמכ�

  .הטמעהה כינה תופעה זו 'א� פיאז'ז. ודהיא זמינה מא

אי� אפשרות להסביר או לפתור את האתגר או את , לעומת זאת, א�

יש לעבד את , הבעיה בעזרת הידע הקיי� בזיכרו� לטווח קצר או ארו�

יש לנקוט פעולה כלשהי לאיסו$ מידע רב יותר על מנת לפתור את . המידע

. דת התאמתו למציאותההתאמה ולהערי� את הפתרו� בהתא� למי�אי

והאמי� שזהו התהלי� שבאמצעותו נבנה , הסתגלותה כינה תופעה זו 'פיאז

  . ידע חדש

  

5�1תרשי�   

  דג� של תפקוד אינטלקטואלי

  

         תפוקה          עיבוד          תשומה       

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נו התאמות שאות� א�מוחותינו מתאמצי� באורח מתמיד לפתור אי

נשאר בזיכרו� למש� זמ� , מידע שלא ע/ָ.ד על ידי המוח. קולטי� סביבנו

דנה , או שינו� ללא פעולה המבוססת על המידע, התנסות גרידא. קצר מאוד

עובדה זו עשויה להסביר את עצמתו הבלתי . מידע זה לזיכרו� לטווח הקצר

מטופלי� רוב הנתוני� שהמוח קולט אינ� . רגילה של האימו� הקוגניטיבי

או שה� מעובדי� ונשכחי� ) ולפיכ� אינ� נכנסי� לזיכרו� לטווח הקצר(

. שניות18בתו� 
יומית בהוראה �חלקה הגדול של ההתנסות היו�, לפיכ�  8

והשפעתו הפוטנציאלית על למידת המורה אינה , נשכח ואינו מוסבר

  . מנוצלת

קליטת נתונים 
 באמצעות
  החושים

דלייה מן הזיכרון 
וח קרוב לטו

  ולטווח רחוק

  יישום
  והערכה

ביקורת 
-מטה/ עצמית

  קוגניציה

מתן משמעות 
  לנתונים
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ת ושל עיבודה של התנסות ההוראה מאפשר בנייה של משמעו, משו� כ�  

כאשר הוא מודע לדג� זה של התפקוד . תובנות חדשות אצל המורה

. המאמ� מפעיל ומתוו� את הקוגניציה של המורה, האינטלקטואלי האנושי

מורי� מעבדי� ארועי הוראה שוני� , במהל� השימוש באימו� קוגניטיבי

המורי� מנסחי� את יעדיה� ואת , לפני מפגש התכנו�.  פעמי� לפחותשש

 �ה� עוסקי� בחזרה מנטלית פרה, במהל� מפגש התכנו�. ה�תכניותי

מנסח במילי� אחרות , שבמהלכה המאמ� מציג שאלות, עמוקה אקטיבית

ומבהיר נקודות בדרכי� המסייעות למורי� להיות מדויקי� יותר ביחס 

תו� מודעות , בשלב זה מתרחשת ההוראה. לאסטרטגיות ההוראה שלה�

המורה נזכר באירוע ההוראה לפני . וארושל המורה ליסודות מרכזיי� שה

המורה מוסי$ להרהר בדברי� ולשפר , לבסו$. מפגש החשיבה ובמהלכו

�בייחוד במידה שסוגייה או נושא מסוי� נותרו , אות� לאחר מפגש האימו

  . פתוחי�

 מטרת האימו� הקוגניטיבי לטווח הארו� היא להגיע לכלל אוטומטיזציה  

, במילי� אחרות. � של הוראה אפקטיביתשל התפקודי� האינטלקטואליי

על המורה מוטל להמשי� ולצמוח מבחינה . המטרה היא אימו� עצמי

על ידי הפנמה של תהליכי� אינטלקטואליי� אלו ועל ידי , אינטלקטואלית

 לכוו� את עצמו ולכונ� �חוויה מחודשת שלה� כאשר המאמ� אינו נוכח 

ודי� אינטלקטואליי� אלו כ� הופכי� תפק. פעולות של התפתחות עצמית

  . של הוראה אפקטיבית לתפקודי� אוטומטיי�

  

  ארבעה שלבי� של חשיבה הוראתית

בנושא עיבוד המידע האנושי , כאשר אנו משווי� את המחקר שתואר לעיל

אנו נדהמי� מקווי , למחקר בנושא קוגניציה של מורי�, במגוו� תחומי�

כולל את כל , )אקטיבי�פרה (התכנו�. המתקיימי� ביניה� הדמיו� הטבעיי�

 הוראה. התפקודי� האינטלקטואלי� המתבצעי� לפני ההוראה

כוללת את ההחלטות המרובות המתקבלות במהל� , )אינטראקטיבי(

כוללי� את כל אות� תהליכי� , )רפלקטיבי (ניתוח והערכה. ההוראה

. ניתוח ושיפוט, המשמשי� לצור� מבט לאחור על ההוראה, מנטליי�

, כרו� בביצוע הפשטות מתו� תהלי� ההתנסות, )השלכתי (היישו�, לבסו$

  . ובנשיאת� לתו� מצבי� עתידיי�, כמו ג� במיזוג הכללות חדשות
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  אקטיבי� השלב הפרה: תכנו�

תכנו� עשוי בהחלט לכלול את ההחלטות החשובות ביותר שמורי� 

. כיוו� שזהו השלב העומד בבסיס� של כל ההחלטות האחרות, מקבלי�

:התכנו� כולל ארבעה רכיבי� בסיסיי�
9   

ניבוי ופיתוח תיאורי� מדויקי� של למידת התלמידי� ושל תוצאות   .1

רכיב זה עשוי לעמוד בעדיפות נמוכה אצל , באורח אירוני. ההוראה

.מורי� רבי�
10   

מידע זה . זיהוי היכולות העכשוויות והידע ההתחלתי של התלמידי�  .2

נתוני� מתו� רישומי בית , למידה/ של הוראהנשאב מתו� ניסיו� קוד�

.מהורי� ומיועצי�, ציוני מבחני� ומידע ממורי� קודמי�, הספר
11  

צפייה מדויקת של מאפייני הרצ" או של אסטרטגיית ההוראה שיניעו   .3

את התלמידי� באופ� הטוב ביותר מיכולותיה� העכשוויות לקראת 

רצ$ זה לקוח מתו� . תוצאות הוראה מידיות וארוכות טווח כאחד

שאות� , למידה או הנעה, אמונות או דגמי� של היגיו� הוראה, תאוריות

מבנה הרצ$ של השיעור מעוג� עמוק בתכניותיו של . אימ4 לעצמו המורה

  . זמ�: המורה בהקשר של הקצאת אותו משאב יקר ומוגבל

תוצאותיה של הערכה זו יספקו בסיס . צפיית שיטה להערכת תוצאות  .4

  .כה ולקבלת החלטות לגבי עיצובו של רצ$ ההוראה הבאלהער

  

קיימת מידה סבירה של הסכמה בי� חוקרי� על כ� שמורי� אינ� מאמצי� 

 �אחר כ� בחירת , זיהוי היעדי� בשלב הראשו�, למשל(צורה קווית של תכנו

דומה שמורי� נכנסי� לתהלי� , במקו� זאת). פעילויות למידה וכ� הלאה

מחקרי� מסוימי� מצאו שמורי� , למעשה.  רבי� ומגווני�התכנו� ִמ5ָתחי�

.רבי� חושבי� תחילה על תוכ� ורק מאוחר יותר על יעדי�
12

  

מה בדיוק מתרחש במוח� של מורי� בשעה , מתחת למבנה זה, אול�  

פסיכולוגי� סבורי� שלאינטלקט האנושי יש יכולת ? שה� מתכנני�

 Miller(13(מילר . מוגבלת לטיפול במשתני�
מילר ". חלל זיכרו�"מכנה זאת 

החלטות או פיסות מידע , מצא שבני אד� מסוגלי� לטפל בשבעה משתני�

ית בתיה� על פי סדר עדיפויות האינדיאני� בצפו� אמריקה מתכנני� את בני
על כל המחשבות , לפני שחופרי� באדמה. שונה מזה שנהוג בתרבויות אחרות

האינדיאני� מאמיני� שבמחשבות יש חיי� ושה� . הנכונות להיות נוכחות
  .הופכות לחלק בלתי נפרד מכל מבנה שהוא מעשה ידי אד�
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טענה זו יוצאת ). פלוס מינוס שניי�(ברגע נתו�  ולתא� ביניה�, נפרדי�

שלב , ה'ההנחה שהאד� השיג את שלב הפעולות הפורמליות של פיאזמנקודת 

הבוגרי� מסוגלי� לפעול ביחס נמצא שרוב . שלא כל הבוגרי� מגיעי� אליו

  . לכארבעה משתני� נפרדי� בעת ובעונה אחת

מתרחש , כאשר בני אד� מתקרבי� לגבולות החיצוניי� של יכולותיה�  

דומה שרוב האנרגיה . מצב של מתיחות וקיימת תחושה של אובד� שליטה

לצמצ� , האינטלקטואלית מושקעת בטכניקות ובשיטות שמטרת� לפשט

אסטרטגיות תכנו� מסוימות מסייעות . פר המשתני�ולבחור את מס

  .למורי� לצמצ� את תחושת המתיחות

  � הגדרות של �המורה רואה בעיני רוחו תמונת מצב , במהל� התכנו

הדבר מפשט את . צורות מקובלות של ביצועי תלמידי� במהל� למידה

. השיפוט שיש לבצע לגבי התנהגויות הולמות ובלתי הולמות של תלמידי�

הליכי גיבוי ואסטרטגיות חלופיות , מורה בוחר ג� פתרונות פוטנציאליי�ה

  . לשנותה או להפסיקה, לקראת מצבי� שבה� יש לכוו� מחדש את הפעילות

שבמהלכ� יכול המורה לערו� , סוג זה של תכנו� מביא לניסויי חשיבה  

הדבר . חזרה מנטלית על פעילויות ולצפות אירועי� ותוצאות אפשריי�

כיוו� , את מידת התיאו� והיעילות של הביצוע שיבוא לאחר מכ�משפר 

ומהווה את , שחזרה מנטלית שיטתית מכינה את הנפש ואת הגו$ לפעילות

המנגנו� העיקרי למיקוד תשומת הלב בגורמי� מכריעי� שה� רלוונטיי� 

  . למשימה

המוח שולח אותות חשמליי� , כאשר אד� חושב על פעולה כלשהי  

רי� במקומות התואמי� בנפש ובגו$ הקשורי� לאותה לעצבי� ולשרי

ומהווה את הבסיס , )Carpenter(מצב זה מכונה אפקט קרפנטר . פעולה

"). עוד על חזרה מנטלית", ראו מסגרת(המדעי לביצוע החזרה המנטלית 

�החזרה המנטלית מסייעת בהתגברות על הבעיות הפסיכולוגיות , כמו כ

יה נפוצה אחת היא חוסר היכולת לשמור בע. והרגשיות הקשורות בביצוע

אנו לומדי� לכוו� את תשומת , באמצעות חזרה מנטלית. על ריכוז אפקטיבי

לחסו� את קליטת� , בזמ��ובו, הלב לרמזי� שה� חשובי� ביותר לביצוע

.של גירויי� חיצוניי� המסיחי� את הדעת
14 

קיימי� מחקרי� רבי� 

א� אנו יודעי� שג� , ת קצרותהעוסקי� בביצוע במהל� פעילויות גופניו

הנמשכות זמ� ארו� , חזרה מנטלית על פעולות מורכבות ואינטראקטיביות

שחזרה על מרוצי� ועל משחקי� , כלומר; משפרת את הביצוע, יותר

.מביאה תועלת, על רצ$ של שיעור של�, וכמוב�, בשלמות�
15   
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  עוד על חזרה מנטלית
. ה מנטלית שאוב מתחו� האתלטיקהחלק גדול מ� הספרות ומ� המחקר על חזר

 מנטלית על אודות נהג לערו� חזרה, )Killy(א� קלוד קיי 'ז, הגולש צרפתי הנודע
הוא התרכז בכל עיקול ובכל חלק של . מדרונות סקי תו� שימוש בשעו� עצר

�קיי טע� . ומדד זמני� בשעה שדמיי� את הביצוע מתחילתו ועד סופו, המדרו
יו המנטליי� היה קרוב מאוד לזמ� שהשיג בתחרות שהזמ� המתועד של ביצוע

�  .שלאחר מכ

עור� חזרה מנטלית , שזכה במדליית זהב באולימפיאדה, )Louganis(לוָגניס גרג 
הפעילות מכינה את שכלו לקראת הקפיצה ואת גופו . למי� על כל קפיצה שלו

 .החזרה מאפשרת לו ג� לדחוק הצידה כל דבר אחר בסביבה. לסדרת התנועות
,)King(האתלטית האולימפית מרילי� קינג 

מדווחת על שימוש בצירו$ של  1
;  היכולת ליצור דימוי חזותי של עצמה�הדמיה חזותית : שלושה סוגי הדמיה

מבצעי� מצטייני� רבי� . והדמיה שמיעתית;  תחושה פיזית�הדמיה תנועתית 
כוונות אל הת: עושי� שימוש בשלוש צורות הדמיה אלו בשלושה תחומי� שוני�

ומרכוז או , הדמיה של הדר� אל המטרה צעד אחר צעד, מטרה ארוכת טווח
   .התרכזות המיועדי� לבטל הפרעות חיצוניות ולכוו� את המיקוד כלפי פני�

  
 לראות את הלמידה �התכנו� דורש מ� המורה להפעיל גמישות מתמדת 

,  ההוראהדבר זה תובע מידה מסוימת של ניתוק מ�. מנקודות מבט מרובות

מורי� בעלי . על מנת לעמוד ממרחק ולבחו� אותה מנקודות מבט חלופיות

גמישות רבה מסוגלי� לבחו� את עבודת� ה� בטווח המידי וה� בטווח 

ממדי� של (ה� אינ� רק אנליטיי� לגבי פרטי השיעור הנוכחי . הארו�

ה אלא יכולי� לראות ג� קשרי� בי� שיעור זה לבי� למיד, )הווית המיקרו

ה� יודעי� לא� מוביל השיעור ובאיזה אופ� הוא קשור . אחרת הקשורה בו

). ממדי� של הווית המקרו(למטרות רחבות יותר של תכנית הלימודי� 

עשויי� לראות את הפעילות , מורי� גמישי� פחות ואפיזודיי� יותר

שאינה קשורה לאירועי למידה , העכשווית כאפיזודה נפרדת ובודדת

  .אחרי�

המורה עשוי .  גמישי� רואי� את השיעור ממגוו� נקודות מבטמורי�  

  :לראות את השיעור באופני� הבאי�

אסטרטגיות , ובכלל זה מטרותיו,  מנקודת המבט שלו עצמו�אגוצנטרי   •

  .ההוראה והרקע התכני שלו

  . מנקודת מבטו של התלמיד�אלוצנטרי   •

ומלי� בשלמות�  ניסיו� לדמיי� כיצד ייראו פעולות הג-מקרוצנטרי   •

מנטלית המשקיפה על פעולות " מרפסת"כמו מ, "שלישית"מעמדה 

  .הגומלי� בי� המורה לתלמידי�
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 ניסיו� לדמיי� את המוצר הסופי או השל� ונסיגה אחורה �רטרוצנטרי   •

מדימוי זה במטרה לנסח אסטרטגיות וצעדי� שיסייעו בהשגת אותו 

  .דימוי

  

  חשיבת המורה במהל$ ההוראה

כולות הקוגניטיביות החשובות של מורי� היא היכולת לנהל מספר אחת הי
, הבה נערו� סיור דמיוני בכיתה. רב של פעילויות בכיתה בעת ובעונה אחת

  :על מנת לצפות ביכולת קוגניטיבית זו בפעולה בשעת ההוראה
  

מספר . את� מתרשמי� מיד ממכלול הפעילות, כאשר את� נכנסי�
אחדי� ; אחרי� יושבי� מול המחשב; ח וקמחתלמידי� עובדי� על מפת מל

. מספר תלמידי� יושבי� ליד שולח� המדע; עוזרי� זה לזה בשיעורי הבית
היא מקשיבה . המורה יושבת ליד שולח� עגול ע� קבוצת קריאה קטנה

; אחר כ� היא מקשיבה לדיא� ומתקנת אותה; לרבקה בשעה שהיא קוראת
� באותו רגע נכנס מישהו מ� המשרד .אחר כ� את לירוי, היא מאבחנת את דו
, קוראת את הפתק, בעודה מקשיבה לרבקה, המורה. ומוסר למורה פתק

שולחת , מחברת תשובה, משבחת את השליח על כניסתו השקטה כל כ�
  .ואינה מחמיצה א$ מילה שקוראת רבקה, אותו החוצה

  
�ב רוח וככל הנראה במצ, באיחור וברעש' ורג'מגיע ג, בכיתה בבית ספר תיכו

את , ומיד אומדת את מצבו הרגשי' ורג'המורה מעיפה מבט בג. מדוכד�
היא . 'ורג'השפעת כניסתו על הדיו� הכיתתי ואת פוטנציאל ההפרעה של ג

התיידד . טוב לראות אות�', ורג'היי ג", זורקת לחלל ברכת שלו� מבודחת
היא מאתרת בראשה ". 70ופתח בטבלה בעמוד , בבקשה, ע� הכיסא הזה

היא . ספר שאלות פתוחות מתאימות שהתלמידי� יוכלו לעבוד עליה�מ
�בו. מנחה את התלמידי� לחשוב בזוגות על אות� שאלות למש� שתי דקות

�הזדמנות להתמק� ומספקת לתלמידי� הזדמנות ' ורג'היא מספקת לג, בזמ
   .לבדוק את הבנת� באשר למושג שנלמד זה עתה

  
מבני , הוא תפקוד קוגניטיבי של ניתוחתכנו� אסטרטגיית הוראה דורש א$ 

ניתוח מבני הוא תהלי� שבו מפרקי� את לימוד התוכ� . ותפעולי כאחד
.ניתוח תפעולי כרו� בעריכת אירועי� ברצ$ הגיוני; לרכיביו

16 
על מנת 

קרוב לוודאי שמורי� ממזגי� חלק , להתמודד ע� עומס יתר זה של מידע
ושי� מיטביי� לגבי נכונות� של או ניח" השערות"גדול של המידע לכלל 

ה� מעריכי� את מידת הסבירות של התנהגות מוצלחת . תלמידי� ללמוד
  .של תלמידי� כתוצאה מ� ההוראה

בעוד מחקרי� אלה מייצגי� פרקטיקות שחוקרי� דיווחו עליה� באשר   
 Clark and Peterson(17(קלרק ופיטרסו� , לתכנו� אצל מורי�

מצביעי� על 

נו עוסק בשאלה אילו תהליכי תכנו� ה� האפקטיביי� כ� שהמחקר אי
על כ� ) Shavelson(אנו מסכימי� ע� שבלסו� , על סמ� ניסיוננו. ביותר
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, התכנו� הוא השלב המכריע, שמתו� ארבעת השלבי� של חשיבת מורי�
אנו , כמו כ�. כיוו� שהוא קובע את אמות המידה לשלושת השלבי� הנותרי�

ומוצאי� שככל ,  של הגדרת יעדי למידה ברורי�מדגישי� במיוחד את ערכה
שהמורה מדמה את התכנית ועור� חזרה מנטלית לגביה בצורה בהירה 

שהמורה יבצע , כ� גדלי� הסיכויי� לכ� שהשיעור ישיג את מטרותיו, יותר
הכוונה עצמית במהל� השיעור וינתח את שיעורו באופ� ביקורתי יותר 

ליטה שלו ממוק� באורח פנימי כאשר מוקד הש, במהל� שלב החשיבה
  .יותר

  

  השלב האינטראקטיבי: הוראה

ההוראה מתוארת כמקצוע שבו רמת המתיחות היא הגבוהה ביותר אחרי 

הדבר נובע ללא ספק מ� העובדה שמורי� . המקצוע של פקחי טיסות

מצויי� במצב מתמיד של יחסי גומלי� ע� תלמידי� בסביבה של חוסר 

.ודאות
ואלו עשויות להיות לא , החלטות באורח תכו$מורי� מקבלי�  18

או תערובת כלשהי של שלושת הסוגי� , מתוכננות, ספונטניות, מודעות

גרסאות של החלטות שנתקבלו , קרוב לוודאי, החלטות אלו ה�. הללו

�במסגרת פעילות , אול� כעת מבצעי� אות� בו ברגע, במהל� שלב התכנו

ב לוודאי ששינויי� אינ� מוגדרי� קרו. הגומלי� המהירה של כיתת הלימוד

באותה מידה של דיוק או נשקלי� באותה מידה של העמקה כמו ההחלטות 

למורי� אי� זמ� רב כדי לשקול . שנתקבלו בשלב התכנו� הרגוע יותר

�  . אסטרטגיות הוראה חלופיות ואת התוצאות של כל אחת מה

שישה ממדי זמ� מקיימי� אינטראקציה מתמדת ע� המחשבות   

שניי� . יומיות�ומשפיעי� על החלטותיה� היו�, הערכי� של המורי�ו

פירוט נוס$ על ממדי זמ� נמצא בפרק (מממדי� אלה ה� רצ$ וסימולטניות 

  ).הנספחי�

 הרצ$ מתייחס לעריכה על פי סדר של אירועי ההוראה שבמסגרת .רצ"  .1

  . שיעור

סוגלי� לפעול מורי� גמישי� מ, בהיות� הולונומיי� יותר. סימולטניות  .2

פירושו של דבר הוא שה� יכולי� . זמנית�במערכות סיווג מרובות בו

לתא� פעילויות כיתה רבות ומגוונות , ללמד לקראת יעדי� מרובי�

�ולחשוב , לתכנ� שיעור המשלב כמה ממדי הוויה של למידה, באותו זמ

המחקר מצביע על קיומ� של שש מסגרות זמ� . על מסגרות זמ� מרובות

מסגרת של , יומית, שבועית: יעות על אופ� התכנו� של מורי�המשפ

מסגרת שנתית ומסגרת , מסגרת של טווח קצר, טווח ארו�
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מורי� אפקטיביי� קושרי� מידע מתו� כל מסגרות . סמסטריאלית

.יומיי��בשעה שה� מתכנני� את שיעוריה� היו�, הזמ� הללו
19  

    

קת למורה מעי� רקע מספ, מודעות לאסטרטגיה מתוכננת בשעת ההוראה

המורה עשוי , למשל, בתחילת השיעור. החלטות חדשותהמאפשר לו לקבל 

,  התלמידי� לגלות סקרנותלהדגיש לעצמו את בניית המשימה ואת הנעת

המורה עשוי להשתמש בסוגי , מאוחר יותר במהל� הרצ$. מעורבות ומיקוד

 נתוני� על מנת לבחו� ידע שהוקנה בעבר ולאסו$, חשיבה של היזכרות

המורה עשוי לזמ� חשיבה ברמה , בהמש� השיעור. שייבחנו מאוחר יותר

  .מטלות להעברה וליישו�, ולבסו$, גבוהה יותר

   �)Clark and Peterson(קלרק ופיטרסו
20 

מתארי� את תכני החשיבה 

) ב(, שינוי תכניותיה�) א: (האינטראקטיבית של מורי� הקשורי� ב

הרמזי� שמורי� תרי� אחריה� על מנת ) ג(, ההשפעות על אות� החלטות

מערכת היחסי� שבי� ההחלטות האינטראקטיביות של ) ד(�לקבל החלטות ו

מורי� לבי� התנהגויות של מורי� והתוצאות המתקבלות לבסו$ אצל 

חלק קט� יחסית של המחשבות האינטראקטיביות אצל מורי� . התלמידי�

רבעת המחקרי� שהציגו בא,  אחוז או פחות מזה14(עוסק ביעדי הוראה 

שיעור גדול יותר של מחשבות אינטראקטיביות ). את היעדי� כקטגוריה

עוסק בתהלי�  אחוז גדול עוד יותר. אצל מורי� עוסק בתכני� או בנושאי�

השיעור הגדול ביותר של מחשבות אינטראקטיביות עוסק . ההוראה

  . בלמידה ובלומד

, בפשטות, ראה היאאחת המיומנויות המנטליות הרחבות של ההו  

כושרו של המורה לזכור את תכנית השיעור ג� לנוכח הלח4 של פעולות 

� דברי� רבי� מדי �מורי� סובלי� מעומס יתר קוגניטיבי . הגומלי

 �מורי� מיומני� מגיבי� למתרחש באופ� ,  וע� זאת�מתרחשי� באותו זמ

 למתרחש מורי� בעלי מודעות גבוהה ערי�. אינטואיטיבי וספונטני, מידי

מבלי להביא בחשבו� , מורי� מודעי� פחות ממשיכי� בשיעוריה�; בכיתה

מורי� ערניי� מחפשי� רמזי� לכ� , למשל. את המתרחש בקרב התלמידי�

מצא , הטמיע אותו, הא� התלמיד פעל על פי המידע. שהתלמידי� מוכני�

או שמא שפת , הא� התלמידי� בוהי� בחלל? בו משמעות או השתמש בו

, שואל, המורה הערני צופה?  והבעות הפני� שלה� מצביעות על קשבהגו$

, חוקר ומפרש את התנהגות התלמידי� באורח מתמיד על מנת להשיג מידע

זאת בטר� יקבל החלטה הא� להתקד� ברצ$ הפעילות או להישאר למש� 

  . זמ� ארו� יותר בשלב הנוכחי
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לעמוד "� קוגניציה מתייחסת ליכולת הרת החשיבות של מורי�מטה  

באופ� מודע ולחשוב על עצמ� בשעה שה� מנהלי� את " מחו4 לעצמ�

הא� הנחיותיי ", מורי� עשויי� לשאול את עצמ�, במהל� שיעור. ההוראה

הא� אני ? הא� התלמידי� יכולי� לראות את מטול השקפי�? ברורות

הא� ? משתמש במילי� מדויקות על מנת להבטיח שהתלמידי� מביני�

פירושו שהמורה עוקב , דיאלוג פנימי מעי� זה" ?ת הקצבעליי להאי4 א

באורח מתמיד אחר התנהגותו שלו ואחר התנהגות התלמידי� במהל� 

  .ההוראה

קוגניציה מתייחסת ג� לכושר לדעת מה אנו יודעי� ומה איננו �מטה  

להיות , אנו מסוגלי� לתכנ� אסטרטגיה להשגת המידע הנחו4. יודעי�

להרהר במידת הפוריות של חשיבתנו , גיות שלנומודעי� לצעדי� ולאסטרט

, קוגניציה�פירט ארבע רמות של מטה Perkins(21(פרקינס . ולאמוד אותה

  :בעלות דרגת מורכבות הולכת וגוברת

  .קוגניטיבי שלנו� כאשר איננו מודעי� לידע המטה� הדוממתהרמה   •

י�  היותנו מודעי� לחלק מסוגי החשיבה שאנו מבצע� המודעותרמת   •

  ).א� לא חשיבה אסטרטגית, מציאת עדויות, יצירת רעיונות(

,  ארגו� חשיבתנו באמצעות שימוש בפתרו� בעיות� האסטרטגיתהרמה   •

  .חיפוש עדויות וסוגי� אחרי� של אסטרטגיות, קבלת החלטות

אלא ג� ,  הקשורה לא רק בהיותנו אסטרטגיי�� הרפלקטיביתהרמה   •

לשקול אסטרטגיות , בעת התרחשותהביכולת שלנו להרהר בחשיבתנו 

  . ולשפר� בהתא�

  

שהמאמ� , קוגניטיביות ההכרחיות להוראה מוצלחת�המיומנויות המטה

�  :כוללות,  עשוי לרצות להיות ער לה

  .התמצאות בשלבי הרצ$  •

  .מטרה מסוימת הושגה�לדעת מתי תת  •

איתור טעויות והתאוששת מה� באמצעות תיקו� מהיר או נסיגה   •

  . הנכונה האחרונה הידועהלפעולה

  

מבט קדימה . חדאכסוג זה של הכוונה ופיקוח כרו� במבט קדימה ולאחור 

  :כולל

  .למידת המבנה של רצ$ הפעולות וזיהוי אזורי� המועדי� לטעויות  •
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ות לטעות ותאפשר התאוששות בחירת אסטרטגיה שתקטי� את האפשר  •

  .מהירה

והערכת מידת , ודות שונותזיהוי סוגי המשוב שיהיו זמיני� בנק  •

  .השימושיות של כל משוב

  

  : מבט לאחור כולל

•  �  .זיהוי טעויות שנעשו קוד� לכ

תיעוד של מה שנעשה עד כה ושל מה שלפיכ� צרי� להיעשות בשלב   •

  .הבא

הערכת מידת הסבירות של התוצאות בהווה ושל התוצאות המידיות של   •

  . ביצוע המטלה

  
על מנת לאתר לעצמ� רמזי� מודעי� ולא מורי� סורקי� את הכיתה 

, ה� מסיקי� מתו� סריקה זו מסקנות במידה רבה כל כ�, לעתי�. מודעי�
מורי� גמישי� מרסני� את . עד שה� פוגעי� בעיבוד המידע המודע

. דחפיה� באמצעות הימנעות מתגובות רגשיות חזקות לאירועי� בכיתה
מודע של החלטות מידיות זוהי אסטרטגיה יעילה לשימור היכולת לעיבוד 

  . שיש לקבל בכיתה

  

  שימוש ברפרטואר

וה� , למורי� גמישי� יש רפרטואר עצו� של אסטרטגיות וטכניקות הוראה

ה� ערי� לכ� . מזמני� לרשות� אסטרטגיות חלופיות על פי הצור�

מתו� . רד אינו מבי� את מושג הרצ$'ריצ, למשל, שבשיעור המתמטיקה

: ה� נותני� לו מערכת של קוביות, ד תנועתירד הוא לומ'תחושה שריצ

  ".הנח אות� על פי הסדר, הנה"

. תרבויות וסגנונות למידה, בכיתות רבות קיי� מער� הטרוגני של שפות  

, מורי� עשויי� להיתקל בוייאטנמי�, בתו� קבוצה אחת של תלמידי�

בכל אחד מאלה יש . או בכאלה ששפת הא� שלה� היא ספרדית, הודי�

בדוגמאות ובטכניקות , באוצר מילי�, � שימוש באסטרטגיותלטפל תו

מחפשי� ברפרטואר שלה� באורח , מורי� בעלי יכולת וגמישות. שונות

  . מתמיד אחר אסטרטגיות שעשויות להוכיח את עצמ� כאפקטיביות

שגרה מועילה בהתמודדות ע� דרישות עיבוד המידע שמציבה ג�   

 בכמות הגדולה של אותות את הצור� לטפל השגרה מצמצמת. הכיתה
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מורי� בעלי יכולת מפתחי� . זמניי� המשודרי� על ידי הסביבה�בו

לצור� התמודדות ע� תפקודי� רבי� של , רפרטואר של מערכות שגרה

יש , כמו כ�). חלוקת דפי עבודה וספרי�, עריכת רשימה שמית(ניהול הכיתה 

) מטיקהתרגילי� באיות ובמת, למשל(לה� תכניות שיעור שיטתיות 

  ). בנייה הדרגתית, רצ$ של שאלות ,למשל(ואסטרטגיות הוראה 

  

  השלב הרפלקטיבי: ניתוח והערכה

השיעור שדימה : קיימי� בידי המורה שני מקורות מידע, ע� תו� השיעור

תהלי� הניתוח . לעצמו במהל� התכנו� והשיעור עצמו כפי שהתבצע בפועל

 בי� התוצאות המקוות כרו� בליקוט הבנות השאובות מתו� ההשוואה

, א� קיי� דמיו� רב בי� השתיי�. לתוצאות בפועל ובשימוש בהבנות אלו

התאמה מתקיימת כאשר מתגלה חוסר דמיו� �אי, אול�. קיימת התאמה

�המורי� מייצרי� סיבות על מנת להסביר את . בי� מה שבוצע למה שתוכנ

  . נהגותיותתוצאה בי� מצבי הוראה ותוצאות הת�יחסי סיבה: ההתאמה�אי

או להטיל את האשמה , המורי� עשויי� ליטול אחריות על פעולותיה�  

 נוטי� בטעות להטיל ,מוקד שליטה חיצונימורי� בעלי . על כוחות חיצוניי�

אי� אני : "למשל. את האחריות על מצבי� או אנשי� שמחו4 לשליטת�

ה� הורי. תראו את הרקע שלה� בבית? יכול ללמד משהו את הילדי� האלה

  ".פשוט אינ� מכיני� אות� ללמוד

ה� נוטלי� אחריות . מוקד שליטה פנימימורי� בעלי יכולת ה� בעלי   

הא� . מוב� שהתלמידי� היו מבולבלי�. "על הצלחותיה� ועל כישלונותיה�

עליי לתת הוראות . ה� היו מעורפלות לחלוטי�? שמעת את ההנחיות שלי

  ".מדויקות יותר
   �)Seligman(זליגמ

, "סגנונות הסבר"מניח שאנשי� מפתחי�  22

שבעזרת� ה� יוצרי� באופ� לא מודע השערות או רציונליזציות פנימיות 
הרטוניא� וירגר . שנועדו להסביר לעצמ� אירועי� טובי� ורעי� בסביבת�

)Hartoonian and Yarger(23 
מצאו שחלק מ� המורי� עשויי� לפטור בלא 

 שתלמידי� לא למדו כתוצאה כלו� או לעוות מידע המצביע על כ�
עשויי� לייחס , מורי� אוטונומיי� פחות. מאסטרטגיית ההוראה שלה�

א� להטיל את האשמה על גור� , לעצמ� את השיפור בהישגי התלמידי�
  .אחר כאשר הביצועי� אינ� מספקי�

התהלי� של קבלת ההחלטות בהוראה אינו של� , ג� לאחר ניתוח זה  
�או להעביר אותו , לייש� את החומר שנלמדלמזג ו, יש לבנות. עדיי

  .לתחומי תוכ� או למצבי חיי� אחרי�, להקשרי למידה
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  סגנונות הסבר

�זליגמ
שבעזרת� ה� יוצרי� באופ� לא , "סגנונות הסבר"מניח שאנשי� מפתחי�  1

מודע השערות או רציונליזציות פנימיות שנועדו להסביר לעצמ� אירועי� טובי� 
ר במהל� התמודדות ע� להל� דגמי היסוד שלו לסגנונות הסב. ורעי� בסביבת�

  :קשיי�
  .תלמידי� מרעישי� ובלתי קשובי�, לדוגמה:  מצוקה�א   
  .המורה מאמי� שהדבר קשור במזג האוויר הסוער, לדוגמה:  אמונות�ב   

וא$ עשוי , הוא חש חסר אוני�. המורה מתוסכל וכעוס, לדוגמה:  תוצאות�ג 
  .לצעוק על התלמידי�

מדוע אירוע מסוי� " סבירי� לעצמכ�מ"סגנו� הסבר הוא הדר� שבה את� 
זליגמ� מוצא שאנשי� אופטימיי� ופסימיי� מסבירי� לעצמ� אירועי� . מתרחש

, קביעות: על ידי כ� שה� מייחסי� תכונות באופ� שונה לשלושה ממדי� מכריעי�
  .פעפוע ופרסונליזציה

  
      אירועי� רעי�           אירועי� טובי�           
  הפסימיסט  האופטימיסט     הפסימיסט  האופטימיסט        

  קבוע      זמני        זמני      קבוע    :קביעות
  אני סחוט "  "אני מותש"      זהו יו�"    אני תמיד"        
  "לגמרי              "המזל שלי    "בר מזל        

  אוניברסלי      ספציפי        ספציפי    אוניברסלי      :פעפוע
מנהלי� ה�   "  מר סקופילד"      אני טוב "    "אני חכ�"        
  אנשי� לא      "אינו הוג�    "הבמתמטיק                
  "הוגני�                                  

  פנימית    חיצונית      חיצונית      פנימית  :פרסונליזציה
  אני חסר"  "גדלתי בעוני"      זו היתה"  אני יכול לנצל"        
  "         ביטחו�             " טיפת מזל  "את מזלי הטוב        

  
או בעלי הערכה עצמית פסימיי� , שהנ� חסרי ביטחו�, מורי� בעלי יכולת פחותה

לאירועי� . עשויי� להניח להטיות כאלה של הסבר לחדור לפרשנויותיה�, נמוכה
  :ה� עשויי� לייחס תכונות של" רעי�"

  ")זה תמיד קורה ("קביעות

  ")כל התלמידי� ה� כאלה ("אוניברסליות

  ")משהו לא בסדר איתי("סיבות פרסונליות פנימיות 

  :� בעלי יכולת יסבירו אירועי� רעי� כיש להניח כי מורי, לעומת זאת

  ")זה קרה היו�("זמניי� 

  ")שישה תלמידי� השתוללו("ספציפיי� 

") היא הבינה את הנחיותיי בצורה לא נכונה("חיצוניי� במונחי� של סיבה 
לו הייתי מדגי� את ("אול� פנימיי� במונחי� של יכולת לחולל שינוי 

  ").אות�אני סבור שהיא הייתה מבינה , ההנחיות

בעוד , מורי� בעלי יכולת פחותה עשויי� להניח להטיות לחלחל אל פרשנות�
סביר יותר שיראו , שיש לה� דימוי עצמי חיובי, מורי� בעלי יכולת רבה יותר

  . בי� שמדובר בהישגי� גבוהי� או נמוכי�, עצמ� כאחראי� לתוצאות ההוראה
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  שלב ההשלכות לעתיד: יישו�

ומייש� אותו לגבי מצבי , המורה בונה ידע חדש באמצעות ניתוח, בשלב זה

אול� אי� די , התנסות עשויה לחולל שינוי. הוראה או תכני� עתידיי�

היא עוברת : ההתנסות היא תהלי� מובנה, למעשה. הבהתנסות כשלעצמ

הדבר מאפשר למורה לזהות . סיווג ותיוג, הבחנה, שלבי� של השוואה

, סטיות מ� השגרה והתרחשויות לא מוכרות, אירועי� בכיתת הלימוד

ללא . המורה יכול לנבא תוצאות של פעילויות חלופיות, באופ� זה. ולפרש�

  . לגבי הכיתה נותרת כאוטיתתפיסתו של המורה , מערכת זו

 �מורי� אוטונומיי� מהרהרי� בתובנות וממשיגי� ומיישמי� אות

, כתוצאה מניתוח וחשיבה אלו. באופ� מודע מהתנסות אחת בכיתה לאחרת

כאשר התנסויות בהוראה . ה� ממזגי� ידע חדש על אודות הוראה ולמידה

כתוצאה . שגי�ה� מפיקי� ובוני� מתוכ� מו, ובלמידה הולכות ומצטברות

מקפידי� יותר על פרטי� ומשפרי� את , מורי� מפנימי� שגרות, מכ�

נכוני� יותר , ולפיכ�, ה� מסוגלי� לנבא תוצאות של החלטותיה�. עבודת�

ה� מרחיבי� את רפרטואר הטכניקות . להתנסות ולנטילת סיכוני�

לגבי תכני� , והאסטרטגיות שלה� על מנת להשתמש בו במצבי� שוני�

  .י� וקבוצות ייחודיות של תלמידי�משתנ

    

רד שבלסו�'ריצ
24 

  :גורס

, מודעת או בלתי מודעת, כל פעולת הוראה היא תוצאה של החלטה

�. שהמורה מקבל ע� תו� העיבוד הקוגניטיבי המורכב של המידע הזמי

מיומנות ההוראה הבסיסית היא קבלת טיעו� זה מוביל אותנו להנחה ש

  . החלטות

  

י� הקוגניטיביי� או האינטלקטואליי� הכרוכי� בארבעת רבי� מ� התהליכ

ההוראה הינה . א� לא כול�, הרכיבי� של פעולת ההוראה כבר נבחנו בעבר

מונעי� על , ג� המצבי� הרבי� שהוצגו כא�. מורכבת מבחינה קוגניטיבית

המעוגני� ברמת מודעות , תפיסות והרגלי�, מטפורות, סגנונות, ידי אמונות

) 1: (בפרק זה ניסינו להשיג שתי מטרות. מוקות עוד יותרמודעות ע�ואי

למקד מחדש את הגדרת ההוראה הרחק מדג� ביהוויוריסטי מיוש� וקרוב 

להרחיק על ידי כ� את ) 2(�ו; יותר למודל קוגניטיבי מודרני וחיוני יותר

על , מוקד העניי� של המאמ� מ� ההתנהגויות הגלויות בלבד של ההוראה

ר באות� תהליכי חשיבה פנימיי� ולא נראי� של מנת להתרכז יות
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כל ההתנהגויות שאנו עדי� לה� בכיתה ה� תוצרי� של אות� . ההוראה

  . תהליכי� מנטליי� פנימיי�

שו� כמות שהיא של , אצל מורי� שלא נחנו בכשרי� מנטליי� אלה  

רק באמצעות עיבוד מתוו� . התנסות כשלעצמה לא תספיק כדי ליצור אות�

.יתפתחו כשרי� אלו, התנסותוהרהור ב
25 

אנו מעונייני� , כמאמני�, לפיכ�

מורי� שולטי� בגופי� הולכי� . להשפיע על תהליכי החשיבה הפנימיי�

וגדלי� של מידע ושל מיומנויות ומקבלי� החלטות לגבי השאלה במה 

. מתו� הטווח הרחב של הרפרטואר העומד לרשות�, ישתמשו ובאיזה מצב

, � מסייעי� למורי� להפו� למקבלי החלטות מודעי�מאמני� קוגניטיביי

כאשר ה� פועלי� . מיודעי� ומיומני� יותר, גמישי�, מדויקי�, בעלי יכולת

  . מורי� ומאמני� יוצרי� למידה רבה יותר של תלמידי�, יחדיו

  

  סיכו�

בפרק זה הצגנו ממצאי� עיקריי� בנוגע לרכיבי� המשפיעי� על עבודתו של 

  :המאמ� הקוגניטיבי

  .ההתנהגות האנושית מבוססת על מפות פשוטות של המציאות  •

תור� , דיבור בקול ר� על אות� מפות מטעי� את המורי� באנרגיה  •

  .לשיפור בהתנהגויות, ועקב כ�, לשיפורי� במפות המנטליות

מניעות את , מיומנויות לא נראות מסוימות של קוגניציה ושל תפיסה  •

  . ביצועי ההוראה

  

באמצעות , שלפיה ההוראה היא תהלי� קוגניטיבי, מונתנוהצגנו את א

תהליכי� קוגניטיביי� אלו הוצגו . הצגת המחקר על קוגניציה של מורי�

 השלב �הוראה ; אקטיבי� השלב הפרה�תכנו� : כארבעה אשכולות חשיבה

 שלב �ויישו� ;  השלב הרפלקטיבי�ניתוח והערכה ; האינטראקטיבי

  . ההשלכות לעתיד

ו של ההוראה היא המשמשת בסיס לדג� האימו� שהוצג בפרק תפיסה ז  

המקביל באורח ישיר לתפיסתנו באשר להתפתחות� של מורי� לקראת , 2

המטרה הסופית שלנו , ע� זאת. הוראה חושבת יותר והמיועד לש� קידומה

אלא ג� לגרו� למורה לצמוח לקראת שלבי� , אינה רק לקד� את ההוראה

ולתמו� בהתפתחות� של תרבויות בית ספר , מיהגבוהי� יותר של הולונו

של , החיונית לבתי הספר החדשי�, המעריכות את המטרה הכפולה
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המאמ� מתמקד באורח , כ�. והמיומנות בה, אוטונומיה ותלות הדדית

 �מתמיד במטרות ארוכות טווח אלו באמצעות שימוש במיומנויות האימו

  . הקוגניטיבי

המיומנויות , 2מ/� המתוארות בפרק נוס$ על מיומנויות בניית הֵא  

 כללו הצגת שאלות מתו� כוונה להפיק 3הלשוניות הנוספות שהוצגו בפרק 

להשתמש בהנחות חיוביות וכ� לחקור ולשאול לש� , קוגניציה מורכבת

  . השגת הבהרה ודיוק בלשו� ובחשיבה
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