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  הערכת השפעותיו
  של האימו� הקוגניטיבי

  
  
  

האפשרויות היצירתיות שפותחי� בפנינו הרעיונות והעקרונות המוצגי� 

, לחקור אות�, תלויות בנכונותו של המאמ� לעסוק בתוצאות, בספר זה

אי� אנו יכולי� לחזות לא� יובילו הדברי� . לערו� בה� ניסויי� ולבחו� אות�

שינוי שאינו , הרפורמה בחינו�.  תוצאות ספציפיותואיננו יכולי� להבטיח

�העובדה שאי� אנו מסוגלי� לשאת דו, לעתי�. פועלת בצורה זו, מערכתי

מובילה אותנו לקבלה כמעט , משמעות לנוכח בעיות מורכבות ביותר

מנהיגי� בתחו� החינו� . אוטומטית של כל צעד המציע הקלה מהירה

ולדחות מעליה� , ר לתהלי� השינויצריכי� להתאזר בסבלנות עצומה באש

  .פתרונות פשטניי� לבעיות מורכבות

רק לאחרונה התחלנו בתהלי� של פיתוח והמצאת דגמי� חדשי� של 

�21תכנית לימודי� וארגוני� שיתקיימו במאה ה, אימו�, הוראה, בתי ספר .

מחנכי� עשויי� לתהות הא� לאימו� הקוגניטיבי תהיה השפעה כלשהי 

הא� הקהילה תשתנה ? הא� מורי� יתפתחו. ונייש� אותובמידה שנאמ  

  ? הא� המאמני� ישתפרו? והתלמידי� ישגשגו

מאמני� אפקטיביי� מציידי� עצמ� , על מנת להשיב על שאלות אלו

באי� ספור אסטרטגיות לאיסו" עדויות על כ� שהחזו� הול� ומתגש� 

יבי הולכי� על כ� שהעקרונות וההנחות שבבסיס האימו� הקוגניט; בהדרגה
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, הול� ומושג, קידו� הלמידה, על כ� שהיעד הסופי שלנו; ומתגלי� בקהילה

  .ושתקופה חדשה החלה

הצגה זו . נפתח בהצגת בסיס מחקרי הול� ומתרחב לאימו� קוגניטיבי

היא רק .  מתיימרת להיות סופית או אפילו משכנעתאינהשל המחקר 

גמי� לאופ� שבו מאמני� ומציעה מספר ד, מרמזת על מה שעלינו לצפות לו

. עשויי� לאסו" עדויות על צמיחה לקראת דרגה גבוהה יותר של הולונומיה

להערי� , אנו מציעי� מגוו� דרכי� חלופיות ואותנטיות להערי� את עצמנו

בשעה שה� מתקדמי� לקראת דרגות גבוהות , ארגוני� ותלמידי�, מורי�

   .יותר ויותר של הולונומיה

עשויי� לשמש ג� כאותות סביבתיי� רבי , י� אלואופני הערכה חלופי

. ביחס לדברי� שאות� ה� מעריכי�, לקהילה ולתלמידי�, עצמה לצוות

מנהיגי� חדשי� מתאימי� את תהליכי ההערכה לפילוסופיה ולמטרות של 

א� אנו מבקשי� להשיג שינוי אמיתי באופ� שבו מורי� מלמדי� . התכנית

  . ג� לתחייה של פרקטיקות הערכה חדשותעלינו להביא , ותלמידי� לומדי�

  
  המחקר על אימו� קוגניטיבי

, ככל שהוא עוסק יותר באימו�: מספר מחקרי� הדגימו את המוב� מאליו

ממצאי המחקר מצביעי� . כ� יוצא המורה נשכר במידה רבה יותר מעבודתו

על כ� שהתקדמות המורה עשויה להגיע לשיאה כאשר תדירות האימו� 

במידה , אנו מניחי� שלאחר מכ�. ו לשבע פעמי� בשנהמגיעה לשש א

כיוו� שבשלב זה כבר יהיה , לא ייגר� הפסד, שתדירות האימו� תרד

ביבליוגרפיה של מחקרי� וספרות בנושא אימו� קוגניטיבי (התהלי� מופנ� 

  ).מופיעה בסיומו של פרק זה

קוגניציה של , הוראה בכיתה: המחקרי� מסווגי� בשלוש קטגוריות

  .סיכו� קצר של המחקר, להל�. ויחסי� בתו� הארגו�, ורההמ
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הוראה בכיתה
1  

  

  תוצאות  מושאי המחקר  המחקר
Garmston, 

Hyerle (1988)  
  
  
  
  
  
  

Garmston, 
Linder, 

Whitaker 
(1993)  

  
  
  

Sommers 
(1991)  

  
  
  

Flores (1991)  

שמונה פרופסורי� 
, גאולוגיה, למתמטיקה

ניהול בתי , לימודי תקשורת
,  ייעו  ותאטרו�,ספר

בפרויקט של אימו� 
  קוגניטיבי על ידי עמיתי�

  
  

שני מורי� לאנגלית בכיתה 
שהשתתפו ' ובכיתה ח' ז

  באימו� קוגניטיבי
  
  
  
  
 מורי� בבית ספר תיכו� 12

  שהשתתפו באימו� קוגניטיבי
  
  
  

מחקר על מורי� בבית ספר 
  תיכו� שהתקשו בעבודת�

 אפקטיביות מרבית בהשגת •
תר של ביטחו� מידה רבה יו

  בהוראה והתלהבות ממנה
 שיפור ניכר בהרחבת •

  רפרטואר ההוראה
 שיפור מתו� בהשגת למידה •

  רבה יותר של תלמידי�
  
   שינוי בסגנונות ההוראה•
   הרחבת רפרטואר ההוראה•
   תכנו� שיעור רב עצמה יותר•
 מידה רבה יותר של צור� •

במת� די� וחשבו� בנוגע 
  לתלמידי�

  
מינו ששיפרו את  המורי� הא•

כושר� להקנות לתלמידי� 
מיומנויות חשיבה ברמה 

  גבוהה
  
,  שיפור בביטחו� העצמי•

שיפור במיומנויות ניהול 
 הפחתה של בעיות, הכיתה

שיפור ביחסי , התנהגות
  תלמיד �מורה
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  2התפתחות קוגניטיבית אצל מורי�

  

  תוצאות  מושאי המחקר  המחקר

Foster (1989)  
  
  
  

Garmston, 
Hyerle (1988)  

  
  
  
  
  
  
  

Garmston, 
Linder, 

Whitaker 
(1993)  

  
  
  

Edwards 
(1992)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lipton (1993)  

מורי� במערכת 
החינו� שהשתתפו 
  באימו� קוגניטיבי

  
שמונה פרופסורי� 

, למתמטיקה
לימודי , גאולוגיה
ניהול בתי , תקשורת

ייעו  , ספר
בפרויקט , ותאטרו�

של אימו� קוגניטיבי 
  די עמיתי�על י
  

שני מורי� בכיתה 
' ובכיתה ח' ז

שהשתתפו באימו� 
  קוגניטיבי

  
  
  
 מורי� בשנת 16

ההוראה 
הראשונה שלה� 

שהשתתפו באימו� 
  קוגניטיבי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 מחנכי� 17

שהוכשרו על פי 
מודל המנהיגות 

של האימו� 
  הקוגניטיבי

 מורי� דיווחו על הפנמת שאלות של •
 מחזורי 7 או 6אימו� קוגניטיבי לאחר 

  אימו�
  
 אפקטיביות מרבית בחשיבה עצמית •

  ביקורתית
 אפקטיביות מרבית בניתוח עצמי •

  ובהערכה עצמית
 אפקטיביות מרבית בהשגת ביצועי� •

אוטונומיי� של שבע מיומנויות 
  קוגניטיביות הקשורות בהוראה

   שיפור ניכר בדיוק בשימוש בשפה•
  
 מודעות מוגברת להתנהגויות שלה� •

  ולחלופות במהל� ההוראהעצמ� 
קוגניטיביי� � הפיכת המורי� לבי•

כאשר ה� מטפלי� במערכת , יותר
; היחסי� ובמשימה בעת ובעונה אחת
  ממוקדי� בתלמיד וממוקדי� במורה

  
 מתא� גבוה בי� שביעות הרצו� מ� •

  האימו� לבי� צמיחה מושגית
 מספר גבוה יותר של קשרי אימו� •

  תתא� את התגברות הרפלקטיביו
בדומה לזה ,  סגנו� ישיר פחות•

שמאמני� קוגניטיביי� משתמשי� בו 
בפעולות הגומלי� הלא פורמליות 

, שלה� ע� מורי� בשנת� הראשונה
  עשוי להשפיע על צמיחה בחשיבה

כאלה שהיו ,  מורי� מבוגרי� יחסית•
ואלו שצברו , לה� קריירות קודמות

מספר גבוה יותר של שעות 
ר בוגר סמסטריאליות מעבר לתוא

הראו נטייה רבה יותר , במדעי�
  לצמיחה

  
 מודל האימו� הקוגניטיבי הרחיב את •

רפרטואר הבחירות של המורי� והזי� 
  את פעולותיה� 

   השעיית האגוצנטריות בבחינת בעיות•
 ירידה באימפולסיביות בנקודות •

  החלטה מכריעות
 יכולת מוגברת להעלות גישה חלופית •

  לפתרו� בעיות
קוגניטיבית לשימוש � מטה מודעות•

   פנימישיח�במודל האימו� הקוגניטיבי בדו



הערכת השפעותיו של האימון הקוגניטיבי: 8פרק   159  
  
  

  3יחסי� ע� אחרי� בבית הספר

  

  תוצאות  מושאי המחקר  המחקר

Garmston, 
Hyerle 
(1988)  

  
  
  
  

Garmston, 
Linder, 

Whitaker  
 (1993)  

  
  
  
  
  

Sommers 
(1991)  

  
  

Midlock 
(1991)  

  
  
  
  
  
  

Lipton 
(1993)  

  
  

Naylor 
(1991)  

ה פרופסורי� שמונ
, גאולוגיה, למתמטיקה

ניהול בתי , לימודי תקשורת
, ייעו  ותאטרו�, ספר

בפרויקט של אימו� 
  קוגניטיבי על ידי עמיתי�

  
' שני מורי� בכיתה ז

שהשתתפו ' ובכיתה ח
  באימו� קוגניטיבי

  
  
  
  
  
  
 מורי� בבית ספר 12

תיכו� שהשתתפו באימו� 
  קוגניטיבי

  
מורי� בבית ספר תיכו� 

ט אימו� קוגניטיבי בפרויק
  על ידי עמיתי�

  
  
  
  
  
 מחנכי� שהוכשרו על 17

פי מודל המנהיגות של 
  האימו� הקוגניטיבי

  
 מורי� משלושה בתי 75

שהיו , ספר תיכוניי�
מעורבי� באימו� 

קוגניטיבי כחלופה 
  להערכת מורי�

שיח בנושאי � שיפור מתו� בדו•
הוראה ע� חברי מחלקה שלא היו 

מו� מעורבי� בפרויקט האי
  הקוגניטיבי

  
  
  
 המשתתפי� תרמו תרומה •

מקצועית באמצעות כתיבת 
, מאמרי� לכתבי עת מקצועיי�
הצגת נושאי� בוועידות כלל 

ובכ� שיזמו השפעה על , ארציות
מקבלי ההחלטות במחוז במטרה 
לספק אימו� קוגניטיבי למורי� 

  נוספי�
  
 המורי� דיווחו על כ� שה� מרבי� •

  על הוראהיותר לדבר ע� עמיתיה� 
  
  
 מורי� שהשתתפו באימו� •

קוגניטיבי דיווחו על הבחנות 
חיוביות יותר באשר ליחסי� ע� 

פיתוח הצוות והאקלי� , עמיתי�
לעומת עמיתי� , במקו� העבודה

  שלא היו מעורבי� באימו�
  
  
 מודל האימו� הקוגניטיבי הרחיב •

את רפרטואר הבחירות של המורי� 
  והזי� את פעולותיה�

  
, ובייחוד ראשי מחלקות, � מנהלי•

 החלו לקיי� יחסי עמיתי� טובי�
  יותר ע� חברי הצוות שלה�

 המורי� שיפרו את היחסי� שבי� •
עמיתי� בתו� המחלקות ובי� 

  מחלקות שונות
 מורי� וראשי מחלקות גילו נכונות •

, רבה יותר לנסות דברי� חדשי�
  כתוצאה מאימו� על ידי עמיתי�
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  שלקראת הערכה מסוג חד

הידע , כאשר אינ� יכול לבטא זאת במספרי�, כאשר אינ� יכול למדוד זאת"

טכנולוגית , ֵתאורמה ארכאית, עד לאחרונה". של� הוא דל ולא מספק

המדע� הבריטי ב� המאה , )Kelvin(ורדוקציוניסטית זו של לורד קלווי� 

השפיעה על מאמצינו , התשע עשרה וממציא הסול� למדידת הטמפרטורה

  . מטרות חינוכיות לכלל תוצאות שנית� לצפות בה� ולמדוד אות�לתרג� 

כאשר בתי ספר הופכי� בהדרגה לקהילות שבה� מפתחי� את חמשת 

תכנית , ה� ג� מכווני� מחדש את חשיבת� על תוצאות, מצבי התודעה

ה� זונחי� . ארגו� זמ� והערכת התקדמות, פרקטיקות, מדיניות, הלימודי�

על מנת , הליכי� נוסח המאה התשע עשרה, זמנ�חלק מ� ההליכי� שעבר 

�21לפנות מקו� לפרקטיקות של המאה ה.   
  

הידע , כאשר אתה יכול לבטא זאת במספרי�, כאשר אתה יכול למדוד זאת
  !של� הוא עדיי� דל ולא מספק

  )Viner(ייקוב ויינר ' ג

  

תהלי� ההערכה יהיה רלוונטי לכל הפרטי� ולכל היחידות בקהילה 

המנחות , כיוו� שה� ישתמשו בו כיסוד בלולאות משוב, יתההולונומ

  . ומזינות את הפרקטיקה הרפלקטיבית לקראת חמשת מצבי התודעה

  

  ארבעה עקרונות של הערכה מסוג חדש

העקרונות הבאי� עשויי� , כאשר אנו חוזי� תפיסה חדשה של הערכה

  .לשמש כקווי� מנחי�

  

יחידות אלו . הערכהכל יחידה במערכת ההולונומית משתתפת ב  .1

, מורי�, תלמידי�. המחוז והקהילה, הכיתה, בית הספר, כוללות את הפרט

הורי� וחברי מועצת המנהלי� , חברי צוות תמיכה, מנהלי�, חברי קהילה

למידה עצמית , מצויי� במצב מתמיד של הערכה עצמית, של בית הספר

  .והתאמה עצמית

 כיוו� שתפיסת .מיתהערכה אינטראקטיבית של יחידות הולונו  .2

הערכה של יחידה אחת לעול� אינה , ההולונומיה היא אינטראקטיבית

על . שלימה ללא הערכת התכונות של יחידות אחרות המצויות בסביבתה

יש ג� לבחו� את איכות התנאי� , מנת להערי� את התקדמות התלמידי�

יכות יש לבחו� את א, על מנת להערי� את ביצועי המורי�. בכיתת הלימוד
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ועל מנת להערי� את איכות החינו� ; התנאי� בבית הספר כמקו� עבודה

, לפיכ�. יש להערי� ג� את מידת התמיכה והמחויבות של הקהילה, במחוז

, כוללת שאיפה לעקיבות וליושר בתנאי הסביבה, תכנית הערכה בנויה היטב

  . המשפיעי� באורח ישיר על כל אחת מ� היחידות בארגו� הולונומי

8�1י� תרש  

  יחידות אוטונומיות ביחסי גומלי� במסגרת מערכות הולונומיות

  

  

  

  

  
  

  הקהילה
  

  המחוז
  

  בית הספר
  

  כיתת הלימוד
  
  
  

  

  הפרט
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 הלמידה דורשת משוב .לולאות משוב ה� רכיבי� של למידה מתמדת  .3

 מידע מ� היכולת להבהיר ולבנות משמעות פנימית כרוכה בשאיבת. מתמיד

ארגוני� חדשי� פועלי� ואוספי� עדויות באמצעות סריקה . העול� החיצו�

  . על מנת לאתר רמזי� בנוגע לתוצאות פעולותיה�, של סביבת�

לולאות משוב ה� אסטרטגיות מחזוריות להשגת מידע על אודות השפעת� 

כ� שאפשר יהיה להתאי� פעולות אלו לש� השגת התוצאות , של פעולות

  ").לולאות משוב"ראו מסגרת , לפרטי� נוספי�( באופ� מלא יותר הרצויות

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   משובלולאות

  
א� . הצייר מערבב צבעי� על פלטה: פנימיותחלק מלולאות המשוב ה� 

  . אוסי" מעט כחול, הוא אומר לעצמו, הצבע עדיי� אינו נושא ח� בעיניו
  

הצייר מציג את עבודותיו ואחר כ� מאזי� לתגובותיה� : חיצוניותחלק� 
  . של פטרוני�

  
מורה מציג שאלה ה:  באופ� סבו�מלופפותלולאות משוב עשויות להיות 

ואחר כ� מחפש בתגובות המילוליות והלא מילוליות , ברמה גבוהה יותר
התלמיד משיב על השאלה , בתגובה. של תלמידיו עדויות לפעילות מנטלית

רמזי� , בתגובתו המילולית ובשפת הגו" שלו, ומחפש בפניו של המורה
  . העשויי� לשדר הסכמה

  
מערכת :  שיטתיות וארוכות טווח,מורכבותלולאות משוב עשויות להיות 

ומתכננת מער� לאיסו" , בתי הספר מיישמת תכנית מלאה ללימוד שפה
  .עדויות על ההשפעות וההישגי� של התכנית

  
, הסופיי�, לולאות משוב אינ� מיועדות להגדיר את התנאי� המסכמי�

ה� משמשות כקווי� מנחי� . של התנהגויות" השורה התחתונה"
רכיביה של לולאת המשוב . לקראת מטרות רצויותלהתפתחות מתמשכת 

  :בנתיב מחזורי, עשויי� לכלול לפחות את הצעדי� הבאי�

  הבהרת מטרות ותכליות  •  

  התנסות/תכנו� פעולה  •  

  בחירת נתוני� לצור� הערכה  •  

  הרהור ומת� משמעות, לימוד  •  

  פעולות התאמה  •  

  בחינה מחודשת של מטרות והגדרת� מחדש  •  

⇐  
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מורי� ערניי� יכולי� בנקל לתאר . סיסטמטיזציה של הליכי הערכה  .4

עיניו : את תחושותיה� האינטואיטיביות בנוגע להתקדמות התלמידי�

יש "� של תלמידי� כאשר נימת הקול מלאת החיי, המאירות של תלמיד

מה שדרוש לנו הוא דר� . הנלווה לתגלית" הה�אה"ה, "לה� את זה

מנהיגי� מסייעי� לחברי . שיטתית לאיסו" עדויות מעי� אלו ולדיווח עליה�

משמעותית , צוות לשפר את מיומנויותיה� כ� שיוכלו לקיי� תצפית עקיבה

זדקקו להבנה בהירה כול� י, מנהלי� ותלמידי�, הורי�, מורי�. וממושכת

וכול� יהפכו להיות מעורבי� יותר באיסו" נתוני� , של יעדי בית הספר

  . בתיקו� תפיסות ובארגו� מחדש של הפרקטיקות באורח שיטתי, ופירוש�

  
  ארבע אבני פינה להערכה מסוג חדש

כאשר המטרות וההליכי� של בית הספר ושל הקהילה החדשי� עומדי� 

גניטיביי� ניצבי� בפני האתגר של הערכת מאמני� קו, לנגד עיניה�

אצל המאמני� : הצמיחה לקראת חמשת מצבי התודעה בארבעה תחומי�

כיוו� , וכ�, אצל חברי הארגו�, אצל אחרי� הנוטלי� חלק באימו�, עצמ�

  .אצל התלמידי�, שמטרתנו הסופית היא למידת תלמידי�

  

  
מתכנני� , המצויי� בתהלי� מתמיד של שיפור, חברי� בארגוני� לומדי�

ת לולאות משוב שבאמצעות� יוכלו לאסו" נתוני� על ידי התבוננות מודע
על ידי תצפית באחרי� ; בגישות ובמיומנויות שלה� עצמ�, ברגשות

ובאמצעות איסו" עדויות באשר להשפעת מאמציה� על ; וראיונות עמ�
בהתבסס . מפרשי� ומפנימי� אות�, ה� מנתחי� נתוני� אלו. הסביבה

ה� מתאימי� את פעולותיה� לש� השגת המטרות בצורה , על ניתוח זה
י� וארגוני� מצויי� באורח מתמיד במצב של יחיד, כ�. מלאה יותר

  .התחדשות עצמית והתאמה עצמית, למידה עצמית
  

ה� , החושבי� ופועלי� במונחי� של לולאות משוב, ארגוני� ויחידי�
שוקלי� נתוני� , ה� רגישי� למשוב. ערניי� לנתוני� המגיעי� אליה�
אפייני� יחידי� וארגוני� החסרי� מ. חדשי� ונכוני� להתאי� את עצמ�

כיוו� שאי� לה� לולאות משוב שינחו את , יקפאו על שמריה�, אלו
משו� שלא היו , ארגוני� מסוימי� אינ� קיימי� עוד. שיפור� העצמי

ה� לא הצליחו להישאר מעודכני� ; רגישי� למשוב מצד לקוחותיה�
  . או לשמור על מלאי שוט" וזמי� של הסחורה שלה�, במגמות השוק
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  כיצד מאמני� מעריכי� את צמיחת� ה�

המידה שבה אני יוצר "הביע את ההשקפה שעל פיה ) Rogers(רס 'קרל רוג

היא , מערכות יחסי� המסייעות לצמיחת� של אחרי� כבני אד� נפרדי�

  ". אמת המידה לצמיחתי שלי

המאמני� יחוו , כיוו� שהאימו� הקוגניטיבי מחולל שינויי� באנשי�  

עליה� להגיע לתחושות של יכולת רבה . שינוי בהולונומיה שלה� עצמ�

דיוק אלגנטי יותר , מודעות גבוהה יותר, מידה רבה יותר של גמישות, ותרי

  .ותחושה מוגברת של קהילה

, אנשי� הולונומיי� אוספי� מידע באמצעות צפייה מודעת ברגשות  

באמצעות תצפיות באחרי� וראיונות ; בגישות ובמיומנויות שלה� עצמ�

ה� . הסביבהובאמצעות איסו" עדויות על השפעת מאמציה� על ; עמ�

המאמ� מצוי באורח , כ�. מפרשי� ומפנימי� אות�, מנתחי� נתוני� אלו

  . התחדשות עצמית והתאמה עצמית, מתמיד במצב של למידה עצמית

  

  מאמני� מראייני� את עמיתיה� לצור" הערכה עצמית

המאמ� מזמי� את המורה לספק משוב בנוגע , בסיומו של כל מפגש אימו�

מה ביכולתי ", המאמ� שואל. ע למיומנויות המאמ�לתהלי� האימו� ובנוג

מה "; "?לעשות על מנת להפו� את הזמ� שאנו מבלי� יחד לפורה יותר

ביכולתי לעשות על מנת לסייע ל� במאמצי� להגשי� את הפוטנציאל של� 

". ?מה אני יכול לשפר על מנת לסייע ל� במידה רבה יותר"; "?במלואו

  תהלי� האימו� הזה ואת הציפיותכיצד אתה מבי� את התכליות של"

אלא מהוות ג� בקשות , שאלות מעי� אלו לא רק בונות ֵאמ/�". ?ממנו

במטרה לסייע למאמ� להערי� את השיפור במיומנויות , למידע ולמשוב

  . האימו� שלו עצמו

  

  מאמני� מנהלי� יומ�

כיוו� , הכתיבה היא צורת למידה רבת עצמה למבוגרי� ולתלמידי� כאחד

, הכתיבה מקדמת חשיבה. י דר� לחלוק את הידע המקצועי שלה�שזוה

. מאמני� מנהלי� יומ� ומעודדי� ג� אחרי� לעשות זאת. הבהרה ודיו�

כתיבת יומ� משרתת במידה רבה את העקרונות ואת התכליות של האימו� 

כיוו� שהיא מצריכה כישורי� אינטלקטואליי� כגו� חשיבה , הקוגניטיבי

, קביעת רצ" של ביצוע מטלות, ניסוח תאוריות, תלשו� מדויק, שוטפת



הערכת השפעותיו של האימון הקוגניטיבי: 8פרק   165  
  
  

הקשה מתו� , הסקה מתו� הניסיו�, שילוב מיומנויות, ניתוח תפיסות

  . הכללות ויצירת אנלוגיות מטפוריות ואישיות

יומ� עשוי להיות אמצעי רב עצמה לצמיחה אינטלקטואלית כאשר   

מיתי� חולקי� קטעי� נבחרי� ע� ע: משתמשי� בו בשלוש דרכי� לפחות

ומשווי� רשימות ; עורכי� רשימות ומהרהרי� בה�; שרוכשי� לה� ֵאמ/�

הרהור על אודות , חזרה לקטעי� שנכתבו בעבר. אישיות במהל� הזמ�

, ובדיקת המקו� שבו ה� נמצאי� כיו�, מחשבות שהתגבשו במהל� הזמ�

, במהל� הרהורי� מעי� אלו. מזמיני� את המאמני� לבצע הערכה עצמית

באיזה ? באיזה אופ� התפתחו מחשבותי: עשויי� לשאול את עצמ�מאמני� 

על כמה משאלותיי ? אופ� הפכו שאלותיי לממוקדות ומורכבות יותר

באילו תבניות וקשרי� ? אילו שאלות חדשות אני מציג? המקוריות השבתי

  ?אילו רעיונות ניסיתי לייש� ומה למדתי מניסיו� זה? אני מבחי�

  
  ות עצמ�מאמני� חושבי� על אוד

  :מאמני� בודקי� את צמיחת� שלה� במצבי התודעה

לחשוב ,  אילו עדויות יש לכ� שאני מגביר את יכולתי להשיג תוצאות.יכולת

אילו דברי� ? ביטחו� ואופטימיות, ולפעול במידה רבה יותר של אפקטיביות

אילו אתגרי� ? עשיתי המצביעי� על כ� שאני ממשי� ללמוד כיצד ללמוד

  ?מהו היעד הבא שלי? מציב לעצמיחדשי� אני 

מה� המדדי� ?  מה� העדויות לכ� שהפכתי להיות יצירתי יותר.גמישות

לאילו ? לכ� שאני יכול לשנות את נקודות המבט שלי במידה רבה יותר

ממדי הוויה , סגנונות, דברי� אני ש� לב בשיחותיי ע� אנשי� בעלי אמונות

ע חדש אני מפיק על עצמי ועל איזה יד? וסוגי אינטליגנציה שוני� משלי

לאילו דברי� אני ער בצמיחתי שלי בתחומי� של פתרו� ? יחסיי ע� אחרי�

�אסטרטגיות להצגת שאלות וכשרי� מטה, קבלת החלטות, בעיות

לאילו דברי� אני ש� לב בנוגע ליכולתי להיות מודע לרמזי� ? קוגניטיביי�

אילו מטלות ? חרי�לדינמיקה חברתית ולכוונותיה� של א, מילוליי��לא

  ?מטפחות מודעות אני יכול להטיל על עצמי

 כיצד אני מתפתח בהקשר של היכולת לבטא בבהירות את .מקצוענ#ת

מטרות בעבור אחרי� ובעבור בית הספר , את מטרותיי האישיות, ערכיי

הא� אני מביע רעיונות , כאשר אני חושב על השפה שבה אני משתמש? שלי

התחשבות , משמעות, בהירות,  של דיוקותחושות במידה הולמת
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לאילו דברי� אני ש� לב באשר לדח" שלי לשליטה במיומנויות ? ואלגנטיות

  ? כיצד אוכל להגביר עוד את תחושת הדיוק והמקצוענ/ת שלי? ולשיפור

כמתקשר וכבונה , מה אני לומד על אודות עצמי כמאזי�. תלות הדדית

ע� , סיס המשאבי� שלי ע� מחנכי�באילו דרכי� אני מרחיב את ב? ֵאמ/�

מה מעיד על תחושה גבוהה יותר של ? הורי� וע� גופי� קהילתיי� אחרי�

מעניק לה� ומקבל , באילו דרכי� אני קשור באחרי�? קהילה בארגו� שלי

אילו מיומנויות של יחסי גומלי� קבוצתיי� אני עשוי לפתח ? מה� עזרה

  ?ולשכלל

  
  הערכת צמיחת� של מורי�

 מאמיני� שההוראה היא תהלי� אינטלקטואלי של קבלת א� את�

אזי , ושעבודת ההוראה היא יישו� של תהליכי� קוגניטיביי�, החלטות

תהלי� . הערכת ההוראה צריכה להיות הערכה של תהלי� קבלת החלטות

יתאי� עצמו לתפיסה מודרנית זו של , הערכת מורי� בבית הספר החדש

לצד שינויי� , השקפה זו.  ההוראהההיבט המדעי וההיבט האמנותי של

במדיניות ובהליכי� הנוגעי� , עשויה להוות שינוי נוס" בפרדיגמה, אחרי�

  .לכוח האד�

, מיומני�, המורי� ה� מקבלי החלטות משכילי�, בבית הספר החדש  

צוותי הוראה נוטלי� על עצמ� אחריות לניהול . משתפי פעולה ומקצועיי�

ולכל ההחלטות הנוגעות , ות ההערכהלתכנו� המחקר ולטכניק, הידע

. המתזמרות את היישו� המורכב של למידה אפקטיבית, לתכנית הלימודי�

מורי� נוטלי� על עצמ� אחריות למה שנחשב במידה הולכת וגוברת 

עבודת ; אימו� והוראה של עמיתי�, ציוות, למידה: לעבודת� המקצועית

מה של ידע מקצועי ותרו, במסגרתה צוות ע� קהילת בית הספר וחינו�

מערכת הערכה חדשה תתמקד במידה . לקהילה המקצועית הרחבה יותר

  .שבה מורי� מסוגלי� לאתר בעיות מקצועיות ולפותר�

מורי� מתחילי� אינ� ממלאי� את מטלות ההוראה הראשונות שלה�   

ישנ� מורי� ותיקי� המתנסי� , כמו כ�; כבעלי מקצוע אוטונומיי�

התפתחות� של מורי� בבית הספר . מצויה בשפלבמצבי� שבה� תושיית� 

הצמיחה . החדש מתרחשת באורח הדרגתי ואינדיבידואלי במהל� הזמ�

, בשיעורי�, נתמכת באמצעות התנסות המתווכת על ידי מנחי� בסדנאות

  . שיתו" פעולה והדגמה בסביבת בית הספר, לימוד, על ידי קריאה
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תי הספר סול� להערכת פיתחו ב, באחד המחוזות במדינת וושינגטו� 

. ההתפתחות הקוגניטיבית של מורי� מתחילי� לקראת אוטונומיה

נעשה שימוש בסול� להערכת , במחלקת החינו� של מדינת קליפורניה

  . מורי� מתחילי� על מנת לסייע למדריכי� בעבודת� ע� מורי� אלה

א� מטרותיו של האימו� הקוגניטיבי ה� לתמו� במורי� על מנת   

, מודעות ותלות הדדית, דייקנות, גמישות, בעלי תחושת יכולתלהופכ� ל

הרי שהערכת צמיחת� של מורי� תתמקד במידה שבה מורי� מפתחי� את 

להערי� ולרשו� לעצמ� דרכי פעולה בנוגע לצמיחת� שלה� , היכולת לנתח

מורי� , בסופו של דבר. ולשנות את התנהגות� בהתא�, לקראת מטרות אלו

המאמ� הופ� להיות זה שתפקידו . ריות להערכת עצמ�ִיטלו על עצמ� אח

עוד על שיטת (לסייע בהתפתחות היכולת של מורי� להערי� את עצמ� 

 A. Costa, R. Garmston, and L. Lampert, "Evaluation of ראו , הערכה זו

Teaching: The Cognitive Development View", in S. Stanley and 

W.J.Popham, Teacher Evaluation: Six Prescriptions for Supervision and 

Curriculum Development, 1988.(  

  
  סיווגי� להערכת צמיחה לקראת רפלקטיביות

סיווגי� לצור� הערכת צמיחת� של מורי� לקראת מידה רבה יותר של 

. עשויי� להיות שימושיי� בעבור מאמני� קוגניטיביי�, רפלקטיביות

המסודרי� בצורה מדרגית לצור� ניתוח של , אורטיי�סיווגי� ה� מבני� ת

אפשר לארג� . שלבי צמיחה מצטברי� לקראת רמות גבוהות ומורכבות יותר

את אות� שלבי התפתחות ברצ" שאפשר לזהותו ושדרכו עוברי� אנשי� 

בשעה שייתכנו שינויי� גדולי� בקצב שבו אנשי� . במהל� התפתחות�

קרוב , רצ" שבו אנשי� צומחי� הואהרי שה, מתקדמי� דר� שלבי� אלו

  . דומה בכל המקרי� ,לוודאי

מאמני� עשויי� לאסו" עדויות על צמיחה בשלבי� באמצעות האזנה   

מת� תשומת לב , להערות של מורי� במהל� מפגשי התכנו� והמעקב

באמצעות קריאת , להערותיה� במפגשי� קבוצתיי� ובמפגשי פתרו� בעיות

כגו� תכניות , ות ניתוח אוס" של מוצרי הוראהובאמצע, קטעי היומ� שלה�

המאמ� עשוי . מבחני� שחוברו על ידי המורה ומטלות לעבודת בית, שיעור

הרציונל שבאמצעותו ה� , לאסו" עדויות באשר לדאגות שהמורי� מעלי�

והסיבות שה� מספקי� לבניית השיעורי� שה� , מגיני� על דעותיה�

  .יוצרי� ולבחירותיה�

יי� למצוא את שני הסיווגי� הבאי� כמועילי� בניתוח מאמני� עשו  

  : צמיחת� של מורי� לקראת מידה רבה יותר של רפלקטיביות
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 ).Van Mannen(רמות הרפלקטיביות של וא� מאנ�   •
4   

רכישת השפה הפדגוגית והטקסונומיה של התפתחות מושגית בחשיבה   •

 The Pedagogical Language Acquisition and (רפלקטיבית אצל מורי�

Conceptual Development Taxonomy of Teacher Reflective Thought 

RPT (שפותחה על ידי ספרקס�קולטו� וסטרקו , פש, סימונס, לנגר

)Sparks-Langer, Simmons, Pasch, Colton, and Starko.(
5  

  

אנו מזמיני� מאמני� , אול�. אי� בכוונתנו להמלי  דווקא על סיווגי� אלו

דכ� עצמ� באשר לסיווגי� כגו� אלה כעזרי אבחו� אפשריי� בנוגע לע

, כמו כ�. להתפתחות� של מורי� לקראת רמות גבוהות יותר של הולונומיה

אנו מעודדי� מאמני� לשאוב באורח גמיש מתו� רפרטואר של 

כאשר ה� עוקבי� אחר רמות העניי� והמטרות של כל מורה , אסטרטגיות

אנו מציגי� מספר אסטרטגיות . ינה התפתחותיתומספקי� סיוע הול� מבח

  .כאלה בפירוט בנספח

  

  תיעוד תקריות קריטיות

המתרחשי� באורח ספונטני בחיי , תקריות קריטיות ה� אירועי� חיוביי�

מאמני� קוגניטיביי� . של בית הספר ושל הקהילה, יו� של הכיתה�היו�

ומתעדי� , יותמילול�תרי� אחר פיסות קטנות של עדויות מילוליות ולא

אות� על מנת להשתמש בה� כמדדי� לצמיחה אישית ולצמיחת הקבוצה 

  . לקראת מצבי הולונומיה גבוהי� יותר

השאובות מניסיונ� של דיא� , להל� כמה דוגמאות לתקריות קריטיות  

סג� מנהל בית ספר , ושל ביל סומרס, מנהלת בית ספר בקליפורניה, צימרמ�

תקריות אלו משמשות כמדדי� ). רי� שונושמות המו(תיכו� במינסוטה 

, או של שיתו" פעולה ע� חברי צוות, של חשיבה, להשתנות של ערכי�

  .לקראת אחד או יותר מחמשת מצבי התודעה ההולונומיי�

שעה ארוכה לאחר שהצוות , כאשר פסעתי ערב אחד בבניי� שלי  •

 מצאתי את מורי בית הספר היסודי דני� בבעיה, והתלמידי� עזבו

לא כינסתי ישיבת "ואמרתי , הופתעתי למצוא אות� ש�. כלשהי

החלטנו להיפגש בעצמנו על מנת . "ה� השיבו, "לא, אה". "שכבה

  ".קבענו לעצמנו את זמ� הפגישה ואת סדר היו�. לשוחח ולתכנ� דברי�

ביקש  הוא. יז�  דיו�  על  אודות  הוראתו,  מורה  לשפות  זרות,  טו�  •

הוא השתמש בסיפור !  ישבנו יחד שלוש שעות.לפחות שעה מזמני

הוא שית" . ותלמידיו הצליחו בביצועיה� יותר מאי פע�, ובמטפורה
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וכעת ה� החלו לעבוד בצוות ולחלוק זה ע� זה , מורי� אחרי� בגישתו

אומר לי כאשר , שפועל בדר� כלל לבדו, טו�. אסטרטגיות הוראה אלו

חלק . שות ובבעיות הוראההוא זקוק לזמ� רב יותר על מנת לדו� בגי

אול� הוא החל להגיע , מחברי הצוות סברו שקשה להסתדר עמו

הוא מצא . למפגשי� הקבוצתיי� החודשיי� שלנו ולתרו� רעיונות

בסייעו לה� ליצור קשרי� , התלהבות חדשה בחיבוריה� של תלמידי�

  . ולא לתוכי�, ובראותו אות� הופכי� לבני אד� חושבי�, חברתיי�

 15 עד 10 היא מורה המארגנת בהתנדבות פגישה חודשית של 2ָר2  •

מארחת אות� ומעודדת אות� לחלוק , מזכירי� ומנהלי�, מורי�

ואסטרטגיות הקשורות , ספרי� וסיפורי� חדשי�, ביניה� קטעי קריאה

  .בלמידה ובהוראה משופרות

כותב את עבודת הדוקטורט שלו בנושא הישגי , מורה למתמטיקה, מריו  •

בשעה שהוא משתמש באימו� קוגניטיבי כשיטת הוראה , ידי�תלמ

תכנית המחקר שלו מבוססת על צפיית� של התלמידי� במפגש . ישירה

ההנחה של מריו היא שכאשר תלמידי� . אימו� שנער� בקדמת הכיתה

הדבר מגביר את , מאזיני� למורה המתאר את מסגרת השיעור

  . הישגיה�

היו בי� המורי� , מורה לאנגלית, ר'ורוג, מורה לביולוגיה, אלישה  •

לאחר שיעור , ר'במהל� מפגש מעקב ע� רוג. הראשוני� שאימנתי

, שאלתי אותו הא� ביקר במחלקת המדעי�, בלמידה תו� שיתו" פעולה

כיוו� שג� ש� השתמשו מורי� לביולוגיה ולכימיה בלמידה תו� שיתו" 

� היו נלהבי� ה, ר צפה בשיעור בכיתתה של אלישה'לאחר שרוג. פעולה

והחליטו ללמד אנגלית , מאוד לנוכח האפשרות לעבודה משותפת

שתי הכיתות נפגשות פעמיי� בשבוע . וביולוגיה תו� שיתו" פעולה

אלישה מבקשת מ� התלמידי� לנהל . פארק היורהומשתמשות בספר 

אחת השאלות הקבועות שעליה מתבקשי� . יומני� בביולוגיה

אילו קישורי� את� עורכי� לחיי : יאהתלמידי� להשיב ביומניה� ה

  ?יו��היו�

  

  השלמת פיְסקה

חלק מהמאמני� מעריכי� את הצמיחה ברפלקטיביות של מורי� באמצעות 

 the Hunt Paragraph Completion ("שיטת הנט להשלמת פיסקה"

Method(,6 המשתתפי� קוראי� . המיועדת לבחו� התפתחות תפיסתית

שלוש .  משפטי� לפחות על כל נושאפתיחה של משפט וכותבי� שלושה
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מצב המותיר די זמ� לכתיבה מהירה של , דקות מוקצבות לעיסוק בכל נושא

א� אינו מאפשר למשתתפי� למסור דיווח שעבר , מספר המשפטי� הנדרש

  .רציונליזציה מעמיקה

    

  :התחלות המשפטי� ה�

  

  . . . מה שאני חושב על חוקי� הוא   . 1  

   . . .כאשר מבקרי� אותי  . 2  

  . . .כאשר מישהו אינו מסכי� עמי   .3  

  . . .כאשר איני בטוח   .4  

  . . .כאשר אומרי� לי מה לעשות   .5  

  

מחשבי� את הממוצע של , כעת. 3 עד �0לכל תשובה מוקצה ער� מספרי מ

תוצאה . על מנת להגיע לתוצאה הסופית, שלוש התוצאות הגבוהות ביותר

נוטי� להיות אימפולסיביי� ומודאגי�  נקודות מצביעה על יחידי� ה0של 

תוצאה של נקודה אחת מצביעה על יחידי� שמוטרדי� בנוגע . בנוגע לעצמ�

שמעריכי� מצבי� , להתנהגות על פי הדרכי� המקובלות מבחינה חברתית

  . במונחי� פשוטי� וקונקרטיי� ושמגלי� רגישות לדמויות סמכות

וטי� להיות פתוחי� נ,  נקודות2אנשי� שתוצאת המבח� שלה� היא   

ה� מסוגלי� לשאת חוסר . לרעיונותיה� של אחרי� ולהערי� חלופות

  .ודאות וזקוקי� לעצמאות

מצביעה על כ� שהיחיד שוקל חלופות בטר� ,  נקודות3תוצאה של   

מקדיש מחשבה לתוצאותיה� של , יחליט על הפתרו� הטוב ביותר לבעיה

  . החלטות ומגלה עצמאות

  

  תיקי עבודות

הוא נטל , לראיונות עבודה שאליה� ניגש. של ארט הוא ארכיטקטחתנו 

אוס" תוצרי� המדגימי� את אמות המידה שלו , עמו את תיק העבודות שלו

כשרו� , רפרטואר, חדשנות, דייקנות, יצירתיות, מקצוענ/ת: למצוינות

  . צדדיות וידע וניסיו� עשירי��רב, אמנותי

 עצמה להערכת הצמיחה תיקי עבודות עשויי� לשמש ככלי� רבי  

מאמני� עשויי� לעודד מורי� להחזיק . לקראת חמשת מצבי התודעה

הצהרת מטרות : בתיק עבודות המכיל את עבודותיה� המשובחות ביותר

הודעות , בחינות, מטלות לשיעורי בית, דפי עבודה, תכניות שיעור, שנתית

  .להורי� ודוגמאות כתיבה
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על מנת לשת" , פגש אחת לתקופהמאמני� עשויי� להזמי� מורי� להי  

תוצרי� , מעצ� מהותו, תיק העבודות מכיל. אחרי� בתיקי העבודות שלה�

המדגימי� את ערכי היסוד של , שנבחרו מתו� מספר גדול של עבודות

המורי� מוזמני� לחלוק ביניה� דוגמאות אלו , במפגשי� כאלה. האד�

  .בתוצרי� מסוימי� ולספר מדוע בחרו

  
  נות שיח וראיו�דו

שיח בלתי �בדיוני� לצור� פתרו� בעיות ובדו, במפגשי התכנו� והמעקב

המטרות והחששות של מורי� עשויי� להצביע על , ההיגדי�, רשמי

מאחר שמורי� . התקדמות לקראת רמות גבוהות יותר של אוטונומיה

גורמי� לתלמידי� , יכולת הפשטה ואמפתיה, שנחנו בתכונות של מורכבות

על המאמני� להיות ערי� לסימני� המצביעי� , בוהות יותרלחשוב ברמות ג

, הערכת מטרותיו של תהלי� חשיבה) 1(על כ� שהמורי� מתקדמי� לקראת 

הערכת התפתחות מושגית כחשובה יותר ) 2(; יצירתיות ושיתו" פעולה

; גילוי מידה רבה יותר של אמפתיה כלפי תלמידי�) 3(; מאשר כיסוי תוכ�

מספר , להל�. רות חברתיות גבוהות וגלובליות יותרשאיפה לקראת מט) 4(

  .העשויי� להצביע על התקדמות� על רצ" זה, דוגמאות להיגדי� של מורי�

  

  

  …ממטרות תוכ�

  

  למטרות תהלי"

אני מבקש שה� יבינו תפיסות "

כלכליות שיסייעו לה� להצליח 

עליה� . במסגרת הכלכלה שלנו

להבי� כיצד חוקי� ציבוריי� אלו 

כיוו� שכמה מ� . � עליה�משפיעי

התלמידי� המחונני� מצויי� 

אני מצפה שה� , ברמה גבוהה יותר

יקלטו כמות גדולה יותר של תכני� 

ויקשרו אות� לעקרונות הכלכלה 

  ".שבה� אנו דני�

אני מבקש שה� ישתמשו "

במיומנות הניתוח שלה� על מנת 

. לחשוב על בעיה בכוחות עצמ�

זה ממש מרגיז אותי כאשר 

די� אינ� חושבי� בכוחות תלמי

על מנת לשרוד באופ� . עצמ�

אנו , אפקטיבי בחברה שלנו

זקוקי� לאנשי� שמסוגלי� 

להיות ספקניי� במידה , לחשוב

ליטול סיכוני� ולהטיל , מסוימת

ספק במסרי� הפוליטיי� 

ובמסרי הפרסומות המגיעי� 

המוח האנושי הוא דבר . אליה�

  ".שאסור שלא לנצלו
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  …מכיסוי תוכ�

  

  לעומק מושגי

אני מעוניי� לחשו" ילדי� למגוו� "

אני מנסה לדחוס . רחב של רעיונות

מידע רב ככל האפשר לתו� השיעור 

א� יהיה לה� אוצר מילי� . שלי

ה� , בסיסי ותפיסה של התחו�

. יוכלו להתקד� בגיל מאוחר יותר

אני , ג� א� איני יכול לכסות הכול

לחשו" אות� לרעיונות , לפחות, יכול

  ". עיקריי�ה

איני מנסה ללמד את כל הפרקי� "

את אות� , במקו� זאת. בספר

דברי� שאני מלמד אני מלמד 

מגוח� לנסות . היטב ובקפידה

להקי" את כל התוכ� המדעי בשנה 

אני . אני מתמקד במושגי�. אחת

סבור שא� אוכל לעניי� את 

ה� יוכלו , התלמידי� במדע

לעסוק ברעיונות אחרי� בשלב 

כאשר , למעשה. רמאוחר יות

אי� זה , הדברי� אמורי� במדע

כיוו� , משנה היכ� מתחילי�

שממילא כל המדעי� קשורי� זה 

  ". בזה

  
  

  …מאדישות כלפי התלמידי�

  

  לגישה אמפתית כלפי התלמידי�

, תלמידי� אינ� מעונייני� ללמוד"

ה� אינ� . ה� רוצי� רק להשתובב

משקיעי� מאמ  רב בלימודיה� 

לב שלה� הוא ומרווח תשומת ה

כמה מ� התלמידי� . מזערי

המחונני� נותרי� אדישי� ממש 

  ".כמו התלמידי� הִאטיי�

תלמידי� רבי� קיבלו במהל� "

השני� את המסר שה� אינ� 

אני . שיש לה� מגבלות, מסוגלי�

מאמי� שכל הילדי� מסוגלי� 

�להפו� לחושבי� טובי� יותר  

אני מאמי� . כולנו יכולי�

היכנס לתו� שהמשימה שלי היא ל

. המוח שלה� ולהדליק אותו

א� זהו , הדבר דורש מאמ  רב

  ".מאמ  כדאי
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  …מסוגיות מידיות 

  

  

גלובליות , לסוגיות רחבות יותר

  וחברתיות יותר

הילדי� יודעי� שה� , בכיתה שלי"

. אינ� יכולי� פשוט לדבר כרצונ�

ה� . עליה� לעשות זאת על פי תור

 מתקשי� מאוד להקשיב לי

ניסיתי לתגמל . ולהקשיב זה לזה

ליטול מה� זכויות ולתת , אות�

נראה ששו� דבר . חיזוקי� חיוביי�

ה� יצטרכו פשוט ללמוד . אינו פועל

  ".להתנהג כיאות

זה ממש מרתק עד כמה הילדי� "

זהו . בכיתה שלי שוני� זה מזה

, ממש כור היתו� של תרבויות

ה� צוברי� . גזעי� ורקעי�, שפות

�יר בהסתגלות לשוני ניסיו� עש 

ממש כמו השוני שקיי� בחברה 

אני מנסה לסייע לה� ליטול . שלנו

. אחריות על עצמ� ועל אחרי�

ילדי� מגיעי� לבית הספר , לעתי�

ואי� לה� מושג כיצד לנהוג בכיתה 

א� אני מעודד אות� . כמו שלי

. לסייע זה לזה ללמוד את הכללי�

ילדי� , לעתי�, מדהי� כיצד

ד זה את זה בצורה יכולי� ללמ

  ".יעילה יותר ממני

  

  

ארגו� פעולות גומלי� קבוצתיות ויצירת אקלי� ארגוני , באמצעות אימו�

מאמני� משתמשי� בהזדמנויות לדיאלוג , המעודד את צמיחת� של מורי�

  .על מנת לצפות בהתקדמות� של מורי� לקראת מצבי תודעה גבוהי� יותר
  

  הערכת הקהילה ההולונומית הלומדת

מנהיגי� יכולי� , כאשר חברי קהילה הופכי� למיודעי� ומעורבי� יותר

ה� עשויי� לבדוק כיצד . לראות� משתמשי� בחשיבה שיטתית יותר

ההצעות . השפעותיו של שינוי אחד במערכת ניכרות בחלקי� אחרי� שלה

בשונה ,  לשלוש עד חמש שני��שיעלו יהיו לטווח ארו� יותר ויותר 

 קהילות יגלו נכונות לספק משאבי� לתמיכה בשינוי .מתיקוני� מהירי�

יבדקו , ה� יחפשו מידע בנוגע לסיבות לבעיות. שיתרחש על פני תקופת זמ�

וישתמשו בערכי� ברורי� כדר� לקביעת סדרי , פתרונות חלופיי� אפשריי�

ה� יתכננו לולאות משוב על מנת לעקוב אחר ההתקדמות . עדיפויות

ה� יבדקו את האופ� שבו מחוזות אחרי� . לשינויולהתעדכ� בנוגע למדדי� 
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ה� ישתתפו בפורומי� ; וקהילות אחרות התמודדו ע� בעיות דומות

במטרה ללמוד על האופ� שבו ה� יכולי� לסייע , ובמפגשי� ארגוניי�

  .בתהלי� השינוי

  
  הערכת הצמיחה הארגונית

התרשימי� הבאי� מהווי� אמצעי אחד לאיסו" עדויות על התפתחותו 

ה� מספקי� תצלומי בזק של מספר תכונות . האבולוציונית של ארגו�

, כיתת הלימוד,  הפרט�רצויות בכל אחת מ� היחידות של הקהילה החדשה 

  .  ביחס לחמשת מצבי התודעה ההולונומיי��המחוז והקהילה , בית הספר

אלא , לא בהכרח על מנת שתאמצו אותה,    אנו מציעי� סֵכמת הערכה כזו

למטריצה של אמות מידה שצוות עשוי לפתח ולאמ  בהתבסס על כדוגמה 

קהילות עשויות לפתח . החזו� המשות" של חבריו בנוגע לבית הספר החדש

מחלקה . לפרש ולנהל נתוני� מתו� מטריצה מעי� זו, לאסו", מדדי�

ולהתחייב לקד� כל רמה , הולונומית עשויה לפתח אסטרטגיות לשיפור

מטריצות אלו ישמשו ג� כמחקר . ה גבוהי� יותרבארגו� למצבי הולונומי

 לצפיית ההשפעות האפשריות של תכניות או של -על השפעת הסביבה 

  . פרקטיקות על מצבי התודעה
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  בהירות ומיומנות בארגו�
  

  
במהל� קבלת 

באיזה , החלטות
אופ� נשמרי� 
חמשת מצבי 

התודעה בקדמת 
וכיצד ה� , הבמה

מיושמי� 
  ?ומוערכי�

 כיצד חברי�
בארגו� משתמשי� 
באסטרטגיות על 

מנת לכוו� ולהערי� 
את התקדמות� 
לקראת חמשת 
  ?מצבי התודעה

מה� המדדי� 
לכ� שקיימת 

התקדמות 
לקראת 

המחויבות 
להגשמת החזו� 

של בית ספר 
  ?חדש

  

  הפרט

  

      

  

  כיתת הלימוד

  

      

  

  בית הספר

  

      

  

  המחוז

  

      

  

  הקהילה
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  יכולת ברמת הארגו�
  

דדי� לכ� מה� המ  
שמיומנויות 

מנהיגות נלמדות 
  ?ומיושמות

מה� העדויות 
לכ� שחברי� 
מעצבי� את 

המטרות ואת 
הקצאת 

המשאבי� 
, האנושיי�
הכספיי� 

והחומריי� של 
היחידה שלה� 

  ?בארגו�

אילו עדויות 
קיימות לכ� 

שחברי הארגו� 
החדש מגלי� 

פוריות , התמדה
ובטחו� עצמי 

  ?רבי� יותר

  

  הפרט

  

      

  

  הלימודכיתת 

  

      

  

  בית הספר

  

      

  

  המחוז

  

      

  

  הקהילה
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  מודעות ברמת הארגו�
  

אילו דרגות   
התאמה קיימות 

בי� מדיניות 
ופרקטיקות לבי� 

חמשת מצבי 
  ?התודעה

באיזה אופ� 
נעשי� חמשת 
מצבי התודעה 

בולטי� לעי� יותר 
, בתקשורת
, בסמלי�

בתוצרי� 
ובחגיגות 
  ?סביבתיי�

כיצד משתמשי� 
י התודעה במצב

כאמות מידה 
בנוגע , להחלטות
לתכנית 

, הלימודי�
להוראה 
  ?ולהערכה

  

  הפרט

  

      

  

  כיתת הלימוד

  

      

  

  בית הספר

  

      

  

  המחוז

  

      

  

  הקהילה
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  גמישות ארגונית
  

מה� המדדי�   
לקיומה של רוח 

, סקרנות, חקר
נטילת סיכוני� 

  ?והתנסות

מה� המדדי� 
לכ� שמחפשי� 
אחר טווח רחב 

 נקודות מבט של
  ?ומעריכי� אותו

אילו עדויות 
מצביעות על כ� 

שאנשי� 
מפתחי� את 

כושר ההסתגלות 
  ?שלה� לשינוי

  

  הפרט

  

      

  

  כיתת הלימוד

  

      

  

  בית הספר

  

      

  

  המחוז

  

      

  

  הקהילה
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  תלות הדדית בארגו�
  

מה� המדדי�   
לשיפור 

�במיומנויות בי�
אישיות 

כגו� , וקבוצתיות
ו� פתר, תקשורת

פתרו� , בעיות
עימותי� וקבלת 

  ?החלטות

מה� הדוגמאות 
לאופ� שבו חברי 

צוות תורמי� 
לחברי� אחרי� 

ונעזרי� בה� 
בשעת פתרו� 

  ?בעיות

מה� המדדי� 
לכ� שחברי� 

מביני� טוב יותר 
את טבעו 

ההולונומי של 
הארגו� בשלמותו 

ולומדי� על 
הקשר שלה� 

  ? לארגו�

  

  הפרט

  

      

  

  כיתת הלימוד

  

      

  

  בית הספר

  

      

  

  המחוז

  

      

  

  הקהילה
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הערכת צמיחת� של תלמידי� לקראת מידה רבה יותר של 
  הולונומיה

כי הלמידה הפעילה  Brown(7 (טוע� רקס בראו�, אסכולות חשיבהבספרו 

מתרחשת , שהתלמידי� הנלהבי� ביותר עוסקי� בה, והמעמיקה ביותר

הא� אנו : "הוא שואל. ותבבתי ספר שאינ� משתמשי� בבחינות סטנדרטי

הא� אנו רוצי� בלמידה שיש לה משמעות ? רוצי� העמקה בבתי הספר

  ".?הא� אנו רוצי� בלמידה שנית� לקחתה החוצה אל העול� ?כלשהי

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

כמטרות רצויות של תכנית , צמיחה לקראת חמשת מצבי התודעה

יות והולמות אותנט, מצריכה דרכי� חדשות, הלימודי� בבית הספר החדש

אחת הסיבות העיקריות לכ� שמאמני� . יותר להערכת תלמידי�

כפי שתוארו , משתמשי� באופני הערכה שוני� וחלופיי� בנוגע להתפתחות

נעוצה בכ� שה� מהווי� אותות סביבתיי� לשימוש באופני הערכה , לעיל

.אותנטיי� והולמי� יותר בנוגע לתלמידי�, חלופיי�
8   

מורי� וסביבה באמצעות , ו מעריכי� מאמני�באותו אופ� שבו אנ

, מלאי, אירועי� קריטיי�, יומני�, אסטרטגיות מגוונות כתיקי עבודות

כ� ישתמשו ג� צוותי הוראה באופני הערכה , תצפית ישירה או ראיונות

באותו אופ� שבו מאמני� מסייעי� למורי� . מגווני� בנוגע לתלמידי�

ורי� יאמנו תלמידי� לקראת הערכה כ� ג� מ, להערי� ולהתאי� את עצמ�

  . והתאמה עצמית

  

או ע� אנשי� , ע� אד� אחר, שאי� לפתור את המבח� לבדכ�את� ר
אני מתעוור מרוב זע� , למעשה. רמאות מכעיסה אותי. רבי� ככל שתרצו

אני מגדיר רמאות כהימנעות . כאשר אני תופס מישהו כשהוא מרמה
 את� יכולי� …מסיוע לאחרי� בבחינה במידה שה� מבקשי� זאת

קרובי , כולי� להביא חברי�את� י. להיעזר ברשימות ובחומרי עזר
, את� יכולי� ג� להביא ציוד. על מנת שיסייעו לכ�, משפחה או שותפי�
, תנורי בישול, מכונות תפירה, כלי נגינה, מחשבי�, כגו� מכונות כתיבה

. אסור לכ� לרמות. או כל מתק� אחר שיסייע לכ� בעבודתכ�, מצלמות
  .י� ועשו זאת בכישרו�היו אומלל, א� לא. נסו ליהנות, א� הדבר אפשרי

  
דינמיקות אישיות : תכנית הלימודי� בכיתה", )Harvey(רי הרווי 'ג

  .1983, וושינגטו�' ורג'אוניברסיטת ג, "וקבוצתיות
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  סיכו�

פרק זה מזמי� את הקורא לשקול דרכי� לאיסו" עדויות בנוגע ליתרונות 

ולשקול את דרכי תרומת� של פרקטיקות האימו� , האימו� הקוגניטיבי

הפרק נפתח בסיכו� של . הקוגניטיבי להתפתחות� של בתי הספר החדשי�

המהווה קרש קפיצה למחנכי� , ו� קוגניטיביתחילת המחקר על אימ

המבקשי� לבנות דרכי� להערכת צמיחה לקראת מידה רבה יותר של 

ולאחר מכ� , אנו מציעי� ארבעה עקרונות להערכה מסוג חדש. הולונומיה

מביאי� הצעות ודוגמאות לדר� שבה מאמני� עשויי� להערי� את 

ה של הולונומיה את צמיחת� של מורי� ואת התפתחות, צמיחת� שלה�

אנו מביאי� הצעות ודוגמאות לאופ� שבו , לבסו". בקהילה ובארגו� החינוכי

בנוגע , מאמני� עשויי� להרחיב את טווח אסטרטגיות ההערכה שלה�

  . לצמיחת� של תלמידי� לקראת רמה גבוהה יותר של הולונומיה

הערכי� והחזו� של האימו� ,  נרחיב בעניי� העקרונות9בפרק 

 בתי ספר חדשי� הפועלי� כארגוני� הולונומיי� ביקו� �יבי הקוגניט

  .שרכיביו קשורי� זה בזה במידה הולכת וגדלה, דינמי
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