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קריאת טקסטים , הרצאה –דרכי הוראה מגוונות 
 –הוראת עמיתים ועוד , עבודה בקבוצות, מודרכת

יצירת ) א: (ות באמצעותוהיא מעמידה במרכזה שאל
זיקה של הידע המוקנה אל השאלות שיצרו אותו 

מיקוד תשומת הלב ) ב(; ")ארכיאולוגיה של הידע("
בשאלות שהתשובות על השאלות המקוריות מעלות 

יצירת ) ג(; )כל פתרון של בעיה יוצר בעיות חדשות(
המהווה מצבור של שאלות שניתן לנהל  ,בנק שאלות

יצירת מסד הידע  – החניכה מהלך. סביבן מחקר
 –המשותף והחיוני ליצירת שאלות ולניהול מחקר 
: משך לאורך כל תהליך ההוראה בקהילת החשיבה

בשלב המחקר ובשלב , חניכה בשלב השאלה הפורייה
  .הביצוע המסכם

  
   - הפדגוגיה של המחקר 

   לעסוק בשאלה באופן שיטתי
  

 השלב השני בהוראה ובלמידה בקהילת חשיבה הוא
, לאחר שהקהילה בחרה שאלה פורייה: שלב המחקר

. שלושה לומדים- היא נחלקת לצוותי מחקר של שניים
שאלה של -תת –ממציא שאלת מחקר /כל צוות מוצא

אחת התכונות של שאלה , כזכור. השאלה הפורייה
 -נוטה להתחלק לתת, עשירהפורייה היא היותה 

שאלות -היא הרה תת –השאלה אכן פורייה . שאלות
השאלה השאלות מהוות היבטים של - תת. רבות

על ידי צוותי המחקר מהווה מחקר  הפורייה וחקירתן
    .מקיף של השאלה הפורייה

 – מעניינת) א(על שאלת מחקר מוצלחת להיות 
מעניינת את הלומדים ורצוי גם מבחינה 

בעלת ממד המצריך  – פתוחה) ב(; "אובייקטיבית"
; עובדות מוסכמות עמדה של הכותב ולא רק דיווח על

ולתחום  לשאלה הפורייה המרכזית – מקושרת) ג(
לשאלת אפשר להפוך אותה  – מעשית) ד(; הידע

על . זמינים בעניינה" חומרים"שיש , מחקר ממוקדת
שאלה להראות - המציאו תת/צוותי המחקר שמצאו

  . שהיא עומדת בקריטריונים אלה
הגולמית של הלומדים  עיבוד השאלהמלאכת 

מנחים -מחקר מוצלחת מוטלת על המוריםלשאלת 
הלומדים , לעתים קרובות. ועל קהילת הלומדים

 או שאלות המבוססות, מעלים שאלות עמומות ביותר
שאינן מעניינות או שאלות , על הבנה מושגית לקויה

להקדיש זמן לכל  על המנחים הבוגרים. אותם באמת
ולגייס לשם כך , צוות לצורך עיבוד יסודי של השאלה

  .את מליאת הקהילה
הלמידה בקהילת חשיבה מבוססת על מחזורים של 

המליאה מתגייסת . עבודה בצוותים ועבודה במליאה
שלב אחד כזה . בשלבים שונים לעזרת צוותי המחקר

: הוא שלב הדיון בשאלות המחקר של הצוותים
ומליאת הקהילה , הצוותים מציגים את שאלותיהם
 משכללת, מוסכמיםבוחנת אותן לאור הקריטריונים ה
שלב עיבוד השאלה . אותן או מציעה שאלות חלופיות

הוא חורץ את גורלו של המחקר   –הוא שלב קריטי
  . שיבוא בעקבותיו

לאחר ששאלות המחקר אושרו על ידי המנחה 
על צוותי המחקר לגשת למחקר עצמו , והלומדים

  : בהתאם להנחיות כלליות אלה

  ;נסחו את שאלת המחקר שלכם .1

 מחשבות ראשוניות/סברות/העלות השערותנסו ל .2
  ;העונות על שאלת המחקר

  ;שאלות- פרקו את שאלת המחקר לתת .3

  ;ציינו מקורות מידע אפשריים ומקורות מידע זמינים .4

  ;הגדירו את כלי המחקר שלכם .5

  ;הגישו הצעת מחקר ראשונית .6

  ;קבלו החלטה ראשונית בנוגע לביצוע המסכם .7

ווח קצר קבעו לוח זמנים והגדירו משימות לט .8
ערכו חלוקת עבודה ביניכם בהתאם ; וארוך

  ;לעניין וליכולת

היא האם  – בחנו שוב את שאלת המחקר שלכם .9
  ;מעשית, מקושרת, פתוחה, מעניינת

 ,למנחה שאלות עקרוניות ומעשיות הכינו רשימת .10
    .לצורך קבלת עזרה בהמשך העבודה

ל מקבלות את אופיין מתחום "ההנחיות הכלליות הנ
. שבמסגרתו מתנהל המחקר– דיסציפלינה ה –הידע 

, המשימות, מקורות המידע, ההשערות, השאלות
 כללי האימות וההפרכה, כלי המחקר, הביצוע המסכם

כולם תלויים במידה כזו או אחרת בתחום ידע נתון  –
ובאמות המידה הפנימיות שלו למה שעשוי להיחשב 

  . לידע
את הלומדים רשאים ומעּודדים לצ, במהלך המחקר

אחד ממונחי . מגבולות בית הספר לצורך איסוף מידע
 :העולם כטקסטהמפתח של קהילת החשיבה הוא 

במרכזי , באנשים –הלומדים לומדים לראות בעולם 
, בתכניות טלוויזיה, בסרטים, בילוי וקניות, תעשייה

מקור  – וכמובן באינטרנט ובספריות, בתערוכות
, נתונה נדלה להפקת מידע רלוונטי לשאלה- בלתי

  . ומצע לנקודות מבט ופרשנויות שונות
לאחר ששאלת המחקר נוסחה ותכנית המחקר 

הצוותים פותחים במחקר שתכליתו , הוגשה ואושרה
. לענות על השאלה בהתאם לתכנית המחקר שלהם

מנחים -על המורים; זהו שלב קשה מאוד לניהול
לתזמר כיתה של צוותים אוטונומיים אך חסרי 

האפקטיביות החינוכית של . עבודההכשרה ומשמעת 

תלויה במידה , ושל קהילת החשיבה בכלל, שלב זה

מנחים להגיע לכל - מכרעת ביכולתם של המורים

יש להמציא , לשם כך .צוות מחקר ולהנחות אותו
 - את זמן המנחה ארגוניים נועזים שיגדילופתרונות 

, לקבוע שעות קבלה לקבוצות המחקר, למשל. צוות
, הלימודיםהלימודים או לאחר יום  על חשבון יום

 סטודנטים או גמלאים, הורים – להביא מנחים בוגרים
להכשיר , הספרמחוץ לבית  – בעלי התכונות הנדרשות

תלמידים צעירים בוגרים לצורך הנחיית  תלמידים
בלמידה בקהילת  לאחר התנסות רציפה. ועוד, יותר
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הלומדים יפתחו כשרים ללמידה עצמית , חשיבה
  . תם במנחים בוגרים תפחתותלו

העבודה במליאה נמשכת במקביל לעבודת המחקר 
להקניית ידע  – חניכההיא מוקדשת ל. של הצוותים

הוראת ול, מחקר ועבודת צוות, חשיבה ומיומנויות

של " טיוטה ראשונה"צוותי מחקר שגיבשו  – עמיתים
מחקרם מציגים אותה למליאת הקהילה לצורך 

, בצוותי מחקרשל עבודה המחזוריות . קבלת משוב
ממצה  …עבודה בצוותי מחקר, למליאה התכנסות

תפקידה . את הדינמיקה של העבודה בקהילת חשיבה
בתמונה הכוללת הוא למקם כל מחקר צוותי ואישי 

   .הנוצרת על ידי הקהילה כולה
ייצור "המחקר מתנהל אמנם בהתאם להליכים של 

של הדיסציפלינה שבמסגרתה הצוותים " הידע
, אך מטרת הפדגוגיה של המחקר אינה, וקריםח

, מתמטיקאים  –להכשיר מדענים מקצועיים, כאמור
אלא  – 'חוקרי ספרות וכו, היסטוריונים, ביולוגים

וללמד " תחום משמעות"לחשוף את הלומדים ל
לשתף , להתארגן, לתכנן, אותם לחשוב באופן שיטתי

. ןלהבי, לבקר, ליצור, ליזום, לדון, להקשיב, פעולה
הצמידות למתודה המחקרית הדיסציפלינרית , לפיכך

כפופה לשיקולים פדגוגיים המעמידים במרכזם את 
  .צמיחתו של הלומד

  
  –הפדגוגיה של הביצוע המסכם 

  לפעול על ובאמצעות ידע
הביצוע שלב  – השלב השלישי בקהילת חשיבה

משהו עם  לעשותמעודד את הלומדים   –המסכם
" לשחק" – הידע שלהם

תפעול . לתפעל אותו, תוִא 
, ניתוחו, יצירתו – של ידע
יישומו למצבים , הרכבתו
, פירושו מחדש, חדשים

הוא לא  – הצגתו לאחרים
, שלו הבנהרק גילוי של 

  . ההבנה שלו בנייתהוא גם 
שלב הביצוע המסכם בא 
להחליף את הבחינה 

הבחינה . המסורתית
בחינת הנייר , המסורתית

מדכאת עבודה , והעיפרון
היא : יצירתית על ידע

מצפה מהנבחן למחזר ידע 
היא מהווה ; בדיוק מרבי

של " השיא הנמוך"את 
) אולי(שכן הלמידה כללה , הלמידה שקדמה לה

פעילויות קוגניטיביות משוכללות יותר מזכירה של 
היא מותאמת לתלמידים בעלי הרכב מסוים ; מידע

של אינטליגנציות וסגנונות למידה וחשיבה ומקפחת 
בחינה -היא כרוכה בחרדות; חרים בעלי הרכב שונהא

המשתקות את החשיבה וממאיסות את , אופייניות
מעודד , לעומת זאת, הביצוע המסכם. הלמידה

הוא מהווה ; פעילות יצירתית על ובאמצעות ידע
הוא ; המשך ישיר של למידת החקר שקדמה לו

וכרוך , מותאם ליכולות ולנטיות של הלומדים
. המחבבת את הלמידה על הלומדים בחדוות יצירה

ביצוע "הביצוע המסכם הצוותי והקהילתי הוא 
המבינים (הבונה את ההבנה של הלומדים " הבנה

ומציג אותה ) לעתים את מה שעשו בהזדמנות זו
  .  לצורך שיתופם של אחרים וקבלת משוב

 ביצוע מסכם צוותי: הביצוע המסכם נחלק לשניים
, ן שייך לצוות המחקרהראשו. ביצוע מסכם קהילתיו

הביצוע השני מציע נקודת . לקהילה כולה – והשני
על הסוגייה , של כל צוותי המחקר, מבט כוללת

  . השאלה הפורייה – שנחקרה
הצוותיים , אופיים של הביצועים המסכמים

לומדים - מותנה בהעדפות של החוקרים, והקהילתיים
ל בפרופי, אם לנקוט במונחיו של הווארד גרדנר, או

בעלי אינטליגנציה לשונית . האינטליגנציות שלהם
חזקה עשויים לבטא את עצמם באמצעות מחקר 

תנועתית ובעלי - בעלי אינטליגנציה גופנית; כתוב
אינטליגנציה מרחבית עשויים לבטא את עצמם 

ניתן אפוא . 'אמנותיות וכו) נרים'ז(באמצעות סּוגֹות 
בו לגלם את הביצוע ולשקף את החשיבה שהושקעה 

, עבודת מחקר כתובה – באמצעות מדיומים שונים
משפט לדמות או , סרט, הצגה, מצגת, עיתון, יום עיון

הדפוס שהשתרש בבתי . 'לתקופה היסטוריות וכו
בתי ספר המנסים ליישם את הרעיון  – ספר חושבים

הוא של עבודת מחקר צוותית  – של קהילת חשיבה
ם שנחקר ביצוע רלוונטי לתחו, ובנוסף לה, כתובה

בניית דגם טירה או (
, ציור מפה עתיקה, כנסייה

, הכנת מצגת, חיבור לחן
כתיבת , הדגמת ניסוי

 מכתב לבעל השפעה בתחום
הכנת תכנית , מסוים

הפקת , לימודים ויישומה
תכנית , אירוע בית ספרי

, לשימור אתרים בעיר
הנותן ) 'הוצאת עיתון וכו

עם " לשחק"עוד הזדמנות 
נושא הידע על אודות ה

חשוב שהעבודות . הנחקר
השונות יעמדו בסטנדרטים 
גבוהים של המדיום שבו הן 

  .מגולמות
האפשרות לבטא את 
הלמידה והישגיה באמצעות מדיום שנוטים אליו 
מהווה גורם מוטיבציוני חזק האופייני לשלב הביצוע 

המסגרת של קהילת חשיבה מעמידה , כזכור. המסכם
את , ל הלומדיםש שיקום המוטיבציהבמרכזה את 

יסוד של . טיפוח מעורבותם בתהליך הלמידה
, שאלה פורייה – מוטיבציה קיים בכל אחד משלביה

בשלב השאלה ): 6ראו לוח (מחקר וביצוע מסכם 
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אופייה המערער של השאלה אמור לעורר  –הפורייה 
" התפוצצות הסכמות"הערעור הוא תולדה של : הנעה

עוד להסביר  הן אינן יכולות –במגען עם העולם 
מן השבר הזה נוצרת . התרחשויות ולחזות אותן

הטמעה (המבקשת להשיב את האיזון , הנעה ללמידה
בשלב ; שאבד) של ההתנסות בסכמות" חלקה"

מחקר ממוקד אמור לערב את הלומדים  – המחקר
" השקעה"לגרום ל, בנושא שאותו הם חוקרים

. אינטלקטואלית ואמוציונלית ולעורר הנעה מתאימה
בשלב זה אמור להתרחש משהו הדומה למה שפרויד 

 ,הטענת המושא באנרגיה ליבידינלית –" קתקסיס"כינה 
מושא (הפיכת האובייקט , או במלים פשוטות יותר

, נוסף לכך. בו" העצמי"למושך עקב השקעת ) המחקר
, "ילדים("לעורר עניין נוסף  –עניין נוטה להתרבות 

 –ונים מבקבוקים ש", העיר פעם תאורטיקן של חינוך
מתמלאים מהר יותר מילדים ' מלאים'ילדים 

האפשרות לבטא , בשלב הביצוע המסכם; ")'ריקים'
לראות מוצר מוגמר ולהציגו , את עצמך במדיום קרוב

  . מעוררת הנעה – תערוכהלאחרים ב
  

מרכיבי הנעה פנימית בשלבי ההוראה : 6לוח 

  והלמידה בקהילת חשיבה
  

  איכות המוטיבציה  שלב

ערעור שמניע למידה לצורך החזרת   השאלה הפורייה

  האיזון

בנושא המחקר " עצמי"השקעת   המחקר

  צבירת עניין; )קתקסיס(

מוצר , הבעת עצמי במדיום קרוב  הביצוע המסכם

  הצגה, מוגמר

להערכת הביצועים המסכמים הצוותיים מועמדים 

מנחים ושל הלומדים - של המורים מעצבת ביצוע
, הערכה של ביצועי התלמידיםל, כלומר, עצמם

. שמטרתה אינה מיון אלא תמיכה בהתפתחותם
): 7ראו לוח (הערכה זו כוללת שלושה מרכיבים 

איכות , השתתפות הלומד בתהליך – הערכת התהליך
יחסו , הסיוע שלו לעבודה הצוותית, ההשתתפות שלו

פוריות השאלה  –הערכת התוצר ; לתהליך ועוד
הפרקים (של העבודה הקוהרנטיות , ומקוריותה

, מגוון המקורות, )מתלכדים לכלל תשובה לשאלה
עמדה ייחודית , עומק הטיפול בבעיה, עיבוד המידע

איכות ההגנה עליה והישגים נוספים , ביחס אליה
ראו ( ההבנה ביצועישניתן לכלול במושג הפורה 

את ההערכה ניתן לבצע : אופני ההערכה; )להלן
הכוללת , עמיתים כגון הערכת, באופנים שונים

הגנה של , הגדרה משותפת ומוסכמת של קריטריונים
  .חוקרים על העבודה שלהם ועוד-צוותי הלומדים

  
  הערכת ביצוע מעצבת בקהילת חשיבה: 7לוח 

  אופן  תוצר  תהליך
השתתפות 

בדיוני המליאה         

  פוריות השאלה
  ות השאלהמקורי

עיצוב משותף 

של קריטריונים 

איכות 

ההשתתפות 

  )תרומה(
שיתוף פעולה 

  עם צוות המחקר

קוהרנטיות של 

  העבודה
מגוון של מקורות 

  מידע
  עיבוד המידע

  להערכה
  הערכת עמיתים

הגנה על 

  העבודה
  ועוד

  אופן  תוצר  תהליך
יוזמה בשלב 

המחקר , השאלה

  והביצוע המסכם
התקדמות 

  אישית
גילוי של ביצועי 

  הבנה
  ועוד 

  עמדה אישית
  עמדה מקורית

ה רמת הפשט
  ועומק

גילוי של ביצועי 

  הבנה
  ועוד

  

  
  ביצועי הבנה

  : ון הולט'כתב ג ) (!)1964(כיצד נכשלים ילדים בספרו 

ייתכן שיועיל להחזיק בתודעתנו תמונה של 
אני . הבנהמה שאנו מתכוונים אליו במושג 

מרגיש שאני מבין דבר מה אם וכאשר אני 
) 1: (מסוגל לעשות לפחות את הדברים הבאים

להביא לו ) 2(; אותו בשפה שלי עצמילומר 
לזהות אותו בנסיבות ) 3(; דוגמאות

לראות קשרים בינו ) 4(; ובהסוואות מגוונות
לעשות בו ) 5(; לבין עובדות ורעיונות אחרים

לחזות כמה מן ) 6(; שימוש בדרכים שונות
לומר מה ההפך ממנו או ) 7(; ההשלכות שלו

אך  ,רשימה זו היא רק  התחלה. הניגוד שלו
אפשר שהיא תעזור לנו בעתיד לגלות את 
ההבדל בין מה שהתלמידים שלנו באמת 

בין , יודעים לבין מה שהם יודעים למראית עין
   42.למידה לכאורהלבין  למידה אמיתית

גרדנר ועמיתיהם , פרקינס, שנות דור אחר כך
מסגרת לפיתוח רעיונות בחינוך " (קט זירו'פרוג"ל

חינוך של אוניברסיטת וליישומם של בית הספר ל
תפיסת הביצועים של "קראו לרעיון זה ) הרוורד

תפיסה זו באה להשלים את תפיסת ההבנה  43".הבנה
. כשיקוף בתודעה של מצב עניינים בעולם – כייצוג

עם ידע על  ביצועים שכלייםהיא מגדירה הבנה כ

מאחר , זוהי תפיסה פורייה מבחינה חינוכית. ידע
כייצוג שהופנם מן  שהיא מחלצת את ההבנה

ועושה אותה לדבר מה , המסתורין והפסיביות שלה
ביצועי הבנה ניתנים . שניתן לראותו ולפתחו" פומבי"

הם חשובים ביותר . למשוב ולטיפוח, לגילוי, להגדרה
כשם שהם חשובים , לשלב הביצוע המסכם ולהערכתו

לשלבים האחרים של ההוראה והלמידה בקהילת 
ביצועי ההבנה כקריטריונים  יש לקבוע את. חשיבה

להערכה של הביצועים המסכמים ובכך להפוך אותם 
  . למטרות של ההוראה והלמידה

  

  ביצועי הבנה: 8 לוח
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  .יכולת לבצע מהלכי חשיבה עם ידע על ידע: הבנה

  ;לבטא ידע במילים משלך .1

  ;להביא דוגמאות לידע .2

  ;לבצע הכללה מפריט ידע .3

  ;לזהות ידע בהקשרים שונים .4

  ;ע בהקשרלמקם יד .5

  ;להסביר תופעות באמצעות ידע .6

  ;להביא נימוקים לידע .7

  ;להביא ראיות לידע, להצדיק .8

להעביר ידע ; טענות, תופעות, להשוות מקרים .9

  ;החיים לנסיון, לתחום ידע אחר, בתוך תחום ידע

  ;לגלות סתירות ומתחים בידע .10

  ;)לטענות(לנסח ידע סותר לידע   .11

  ;לחזות תוצאות אפשריות של ידע .12

  ;)אנליזה(ידע למרכיביו לפרק  .13

  ;)סינתזה(לאחד מרכיבי ידע  .14

  ;לבקר ידע על בסיס ידע .15

  ;ליצור ידע על בסיס ידע .16

  ;לזהות הנחות יסוד של ידע .17

  ;להציג ידע .18

  ;ליצור מטאפורה .19

  ;לבנות מודל .20

  ;לשאול שאלה .21

   …ועוד .22
  

 –" השמרני"הבנה במובן (כדי לתגבר את ההבנה 
ההוראה של מהלך ) כייצוג של מצב עניינים בעולם

אפשר להיעזר בתרשים הזרימה , בקהילת חשיבה
המייצג את שלבי הפעולה העיקריים , שלהלן 9בלוח 

יצירת  – הרי לכם עוד ביצוע הבנה(בקהילת חשיבה 
  ).תרשים זרימה או כל ביטוי ממחיש אחר של מושגים

  

  קווי ִמתאר ראשוניים למבנה של
  ספר חושב-בית

הפסקה "עיל ראו ל(בהנחת היסוד שלנו , כאמור
 הספר הוא מערכת- בית, ")שלוש הנחות יסוד: מתודית

, "מסדר שני"שינוי , שינוי משמעותי, לכן; קוהרנטית
 -אינו יכול להסתפק ברמת הכיתה וחייב לחול על בית

משמעותי בהוראה שינוי , במילים אחרות. הספר כולו
: בשני צירים הספר צריך להתבצע- ובלמידה בבית

הספר -של בית בנה הארגוניבמו שיטת ההוראהב
את שיטת ההוראה ). הכולל גם את תכנית הלימודים(

 אנו מבקשים –הרצאה לקראת בחינה  –ספרית - הבית
את המבנה ; קהילת חשיבהלהחליף במסגרת של 
הספר אנו מבקשים להחליף - הִארגוני הכולל של בית

את קווי המתאר של בית . ספר חושב-ביתבמבנה של 
קהילת חשיבה או  מן העקרונות שלספר זה יש לחלץ 

הנחות היסוד של קהילת חשיבה על , במילים אחרות
צריכים לבוא " תלמיד מחונך"ידע ו, הוראה, למידה

  .לידי ביטוי במבנה הארגוני של בית הספר

יש להבחין בין שני סוגים של בתי ספר המבקשים 
בתי : לאמץ וליישם את הרעיונות המובעים כאן

ים לשלב את המסגרת של קהילת ספר קיימים המנס
ובתי ספר , שלהם" המסורתי"החשיבה במבנה 

המבנה שלהם על חדשים המבקשים לבסס את כל 
לבתי ספר מן הסוג הראשון אנו ממליצים . מסגרת זו

  : על העקרונות הבאים
) דיסציפלינות פדגוגיות(צמצום מספר המקצועות  .1

זמנית במסגרת קהילת חשיבה -הנלמדים בו

המספר הרב של המקצועות  44:ארבעה- לשלושה
הספר אינו מאפשר ללומדים לנהל -הנלמדים בבית

תלמידים צריכים . מחקר מעמיק בנושאי הלימוד
אלא , לא מקצועות רבים ככל האפשר – "לטעום"

הלומדים , ספר חושב- בבית. למידה עתירת חשיבה
מעורבים במחקר בלא יותר משלוש קהילות 

יותר " מתונות"שיבה חשיבה ולומדים בקהילות ח
, קהילות המיישמות אלמנטים של קהילת חשיבה(

הערכת , הוראת עמיתים, כגון עבודה בקבוצות
  . בלשון עברית ובאנגלית, במתמטיקה) 'ביצוע וכו

 :הכלולה במקצועות הלימוד" החומר"צמצום כמות  .2
כך של תכנים - כמות גדולה כל" לכסות"ההכרח 

ה משמעותית מונע למיד) ח"ך עד הפלמ"מהתנ(
במקום כיסוי כמויות בלתי סבירות של . שלהם

גרדנר . (יש לעבור להעמקה בסוגיה אחת" חומר"
הוא מבקש מהם להכין : מנחה מורים באופן הבא

את זה תלמדו , יפה", כך אומר-תכנית לשבוע ואחר
  ").כל השנה

 דגש על יכולות בסיסיות המוקנות באמצעות עבודה .3

 ,נוטים לייחס לתלמידיםמורים : על מטלה אותנטית
יכולות גבוהות מאלה שיש להם , חזקים וחלשים

 לרוב התלמידים חסרות מיומנויות בסיסיות. למעשה
. בהבנת הנקרא ובכתיבה) ובעיקר(למשל , ביותר

, תלמידים אינם יודעים לחלץ טיעון עיקרי ממאמר
כשם שאינם יודעים לנסח רעיון באופן בהיר 

 ת המיומנויות האורייניותא. פה- ותמציתי בכתב ובעל
האלה ואחרות יש להקנות בהקשר אותנטי של 

להקצות להן ; בנפרד) רק(ולא " פרויקט"עבודה על 
מקום נרחב ביותר בתכנית הלימודים ולהפוך אותן 

  .   קוריקולום- למוקד של המטא

 התרכזות ):שיעור(הארכת זמן המפגש ; ארגון הזמן
הכנת , תלמידה שיתופי, ניהול מחקר, בשאלות

ביצוע מסכם והצגתו מצריכים מסגרת זמן נדיבה 
אנו ממליצים על יחידת שיעור . דקות -45יותר מ

קהילת (אפשר לחשוב על שיעור אחד . שעות 5-3בת 
את הזמן יש לארגן  .לכל יום לימודים) חשיבה

יהיה בו : מחדש כך שיהיה אישי יותר וגמיש יותר
מנחים מרחב אמיתי לחשיבה אישית וקבוצתית ו

ולומדים יוכלו לארגן אותו בכל פעם מחדש לאור 
  . מטרות הנוצרות במהלך הלמידה
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  תרשים זרימה של קהילת חשיבה: 9לוח 

  

  חניכה       

  

  

  חניכה

  
  שאלה פורייה

  פתוחה .1

  מערערת .2

  עשירה .3

  מחוברת .4

  טעונה .5

  מעשית .6

  חניכה

  
  

שאלת 

מחקר 

  צוותית

שאלת   

מחקר 

  צוותית

שאלת   

מחקר 

  יתצוות

שאלת   

מחקר 

  צוותית

שאלת   

מחקר 

  צוותית

                  
  

  משוב ראשון            
  

                    
  מחקר                           

  
  

  משוב שני            
  

  

  חניכה

  

  
  
  
  

  מחקר
  

  
  מחקר

  ניסוח שאלת המחקר .1

  השערות וסברות ראשוניות .2

  שאלות-פירוק לתת .3

  מקורות מידע .4

  גדרת כלי המחקרה .5

  הגשת הצעת מחקר .6

החלטה ראשונית על ביצוע  .7

  מסכם

הגדרת משימות לטווח קצר  .8

  חלוקת עבודה; וארוך

  בחינה נוספת של השאלה .9

  רשימת שאלות למנחה.     10

    
  
  
  

  מחקר

  

  חניכה

  

  
  
  
  

  מחקר

                  

ביצוע 

מסכם 

  צוותי

ביצוע   

מסכם 

  צוותי

ביצוע   

מסכם 

  צוותי

ביצוע   

מסכם 

  צוותי

ביצוע   

מסכם 

  צוותי

  
  

    

  ביצוע מסכם קהילתי  

, יום עיון, עיתון, ספר

ויכוח ,  משפט ציבורי

  ...סרט, מצגת, פומבי

  

      
  תערוכה  

  הצגה

  השאלה שלי .1

  ההשערות שלי/ההשערה .2

  תהליך המחקר שלי .3

  התשובה שלי .4

  מה למדתי .5
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