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  תקציר

הספר כמוסד � כמוסד המכשיר מורי� לבי� ביתהמכללה לשיתו� פעולה בי� רעיונות

ניסויי עבור פרחי הוראה ,  מודל ייחודיבעלתנסות הביאו ליצירת תכנית המאפשר הת

 של המתכשרי� להוראה בבית התנסותתכנית זו מאפשרת . בהכשרה דיסציפלינרית

  .ספר מאמ�

  

 יש, אותנטיי� במצבי� התנסות המאפשר, הספר שלבית, האמונה הנו זה למודל הבסיס

  . המורה של טיפרק�הפדגוגי הידע של בהקנייתו חשוב תפקיד

 הספר בבית המעשית ההתנסות לדג� הקונספטואלית המסגרת את מתאר המאמר

 כמו. לעיל שהוזכרה התכנית של שמה, "אחי��אחוות"ל הרציונל ואת) p.d.s (המאמ�

 ביישו� הספר בית לבי� המכללה בי� השותפות של המעשיי� ההיבטי� מודגשי� כ�

 ההתנסות על רפלקציה כולל, בהוראה פרופסיונלית להתפתחות הייחודי המודל

  .התנסות של שנתיי� בתו� השותפות על ורפלקציה

 

   מעשית בבית ספר מאמ�התנסות  מבוא

 בתהלי! וחשוב נפרד בלתי חלק היא, לכנותה שנהוג כפי, המעשית העבודה או ההתנסות

 הצד בי� לחבר ההזדמנות להוראה לסטודנט ניתנת באמצעותה. לעתיד המורי� הכשרת

  .המעשית העבודה לביצוע דגמי� מספר קיימי�. המעשי לצד התיאורטי

)Zeichner,1981; Verloop & Wubbels, 2000  ; Kagan,1992; Elbaz,1981  

;Darling-Hammond,2000   ;  Goodman,1986; 1978, פרנקל ; 1988, זיו.(  
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 להשתמש הסטודנט של הצור! על עונה הוא. התנסות של דג� הנו מאמ� ספר בית

 ביצירת הנה ההתמקדות. ולהתפתחות ללמידה ככלי מהשדה היומיומיות בחוויותיו

 הקווי�). המכללה (לתיאוריה) הספר בית (השדה בי� המקי� בקשר ובהפריה רצ�

  .P.D.S תכניות על נשעני� המאמ� הספר בית לדג� המנחי�

Professional Development Schools) (  

Bullogh et al ,1999 ; ursteien et. al. 1999 ;Goodlad ,1999 ; Darling- (   

(Hammond ,1994;Teitel ,2003 של בנייה למעשה היא השותפות. בעול� הנהוגות 

 למעקב, להפעלתה, ההכשרה תכנית תכנו� לש� ולמכללה הספר לבית משותפת מסגרת

 יתרו�ה היא המכשיר והמוסד הספר בית בי� שותפות יצירת. ולהערכתה ביצועה אחר

  ).Stevens,1999; Thompson & Sopoko,2000. (זה בדג� והבולט העיקרי

 את בונה ההוראה שפרח, ההכרה את בתוכה מקפלת זו מעי� שותפות לגבי ההכרעה

 זאת ,הספר בבית שהותו כדי תו!, ההבנה ואת הידע את, בהוראה המקצועית השכלתו

 שבה הזירה הוא הספר בית. רפלקטיבי�פרקטי עיסוק היא ביסודה שההוראה משו�

 של אותנטיי� ובמצבי� המורה של האמיתיות בבעיות ההוראה פרח מתנסה

 כיתה שחיי המשימות שלל ע� ולהתמודד להתלבט הזדמנות לו ניתנת. למידה/הוראה

 להעמיק ההוראה פרח אמור במכללה, זאת לעומת. למורה מזמני� הספר בית וחיי

, התיאורטיי� היסודות את ללמוד עליו ש�. הספר בבית שנרכש הידע את ולהרחיב

 מחקר לערו! ויכולות מיומנויות, גישות ולרכוש המקצוע של המכלילי�, הגנריי�

 התפתחותו להמש! כלי� לרכוש אמור הוא במכללה. מקצועית ספרות על המתבסס

 יכולת להתפתחות "המעשית ההזדמנות את מספקי� הספר בתי. הפרופסיונלית

 הכרחי כתנאי להכלילה מקובל כיו� אשר, "המורי� של האותנטי ,הקליני האבחו�

 המכללות. "ותיקי� מורי� של המקצועית ולהתפתחות� מתחילי� מורי� להתפתחות

". ההוראה לידע מרכיבי� וליצירת למחקר, לתיאוריה הנגישות את מספקות

)Robinson & Darling-Hammond, 1994 p.203.(  

 להעניק: ה� זה זר� של ההכשרה בתכניות השותפי� את המאחדות המטרות

 גיסא מחד שבו באופ� ולפתחו) practice (ההוראתי הידע את להוראה לסטודנטי�

 על מתבססת היא, דהיינו (בהוראה שלה� האישית) responsible (האחריות מעוצבת

 בהוראה שלה� התגובה דרכי מעוצבות גיסא ומאיד!, )רחב פרופסיונלי ידע

)responsive.( התלמידי� של העניי� ולמוקדי לצרכי� רגישי� ה�, דהיינו 

  . כאינדיבידואלי�
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 ותרומות תובנה, ראייה זוויות דרושות ההוראתית בעשייה האלה היסודות שני לשילוב

 ,Robinson & Darling-Hammond (והמכללה הספר בית, השותפי� שני של ייחודיות

1994 ;2003 Levine,.(  

 ולמשאבי) ודידקטי דיסציפלינרי (התיאורטי לידע המקור יאה המכללה זו בשותפות

, אותנטיי� ובמצבי� בהקשרי� הנבח�, הפרקטי לידע המקור הוא הספר ובית, המחקר

  ).Wisdom of Practice" (העשייה חכמת "במושג והמגול�

. הדברי� בי� לשילוב אמיתי ניסיו� כא� יש לפרקטיקה התיאוריה בי� הזיקה מבחינת

 כל לאור!, הספר לבית המכללה בי� שותפות מאפשרת החדשה ההתארגנותש בהנחה

 ביטוי לידי תבואנה צד כל של הסגוליות שהתרומות לקוות נית�, ההכשרה פעילות

  .ההכשרה תכניות אחר ובמעקב בביצוע, בתכנו� שוני� באופני�

, ורי�המ להכשרת השותפי�, הספר בית ומורי, תפקידו ואת דימויו את ישנה הספר בית

 בתפקיד� מקצועית התפתחות תחול בכ!. ההכשרה של החינוכי למעשה מחויבי� יהיו

, ולמכללה הספר לבית המשותפת, והדיו� החשיבה קבוצת. וכחונכי� מאמני� כמורי�

 בצורכי התחשבות מתו!, בהוראה המעשית ההכשרה לשיפור הערכה מער! תהווה

  .המערכת

  

  P.D.S – ל וסטנדרטי� מודלי�

 תכניות לבי� ספר בתי בי� שיתופיות מסגרות ה�) P.D.S (מקצועי לפיתוח פרס בתי

 הכשרת את לשפר) 1: (מרכזיות מטרות ארבע יש אלה לשותפויות. מורי� להכשרת

 הישגי את לקד�) 3(; )תפקידי� ובעלי מורי� (הספר בתי צוותי את לפתח) 2(; המורי�

. הפרקטיקה את לשפר במטרה חקר תהליכי לקד�) 4(; אלה ספר בבתי התלמידי�

 קידו� עומדי� פעילות� כשבמוקד המרכיבי� ארבעת כל על יחד אחראי� השותפי�

  ).Levine, 2003 (תלמידי� ושל) בפועל ומורי� להוראה סטודנטי� (מורי� של הלמידה

 ב"בארה מורי� הכשרת של לאקרדיטציה הלאומית המועצה ידי על פורסמו 2001 בשנת

  ). S.D.P) htm.1fo_pds/newsbrfs/org.ncate://http – ל סטנדרטי�

 בעקבות P.D.S – ב שיתקיי� חשוב מה לגבי הנחות מציג) ,Teitel 2003 (טייטל

  :הסטנדרטי�

    בכל בעיקר, מתמיד באופ� ומתחדשת מחדשת להיות וצריכה יכולה השותפות .1

 .התלמידי� כל של וללמידה אהלהור הנוגע
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 תפקיד יש ס"ולביה, בחינו! חשובה מטרה הוא התלמידי� לכל הזדמנויות שוויו� .2

  .במימושו חשוב

 נתרמי� להרגיש צריכי� וכול�, השותפי� לכל מועילה להיות צריכה השותפות .3

  .ממנה

 להמשי! כדי הכרחיי� ה� ומבני� מערכות אול�, חשובי� השותפי� בי� יחסי� .4

  .מתמש! באופ� בשינוי לתמו! וכדי זמ� לאור! שותפותה את

 קבלת על ומשפיעי� השותפות של שלב בכל קריטיי� ה� משמעותי ומידע נתוני� .5

  .החלטות

 הדינמית וליכולת הבעלות לתחושת ותורמת ביותר חשוב גור� מהווה מנהיגות .6

  .להתחדש

  

 ספר בתי מצויי� וכבר, ספר לבית מכללה בי� לשותפות דגמי� מספר פותחו בישראל

, "ברל�בית "מכללת של, )Gidron et al 1999" (קיי "מכללת של עמיתי�/מאמני�

 מרגולי�" (לווינסקי "מכללת של, )2003, ועמנואל אריאב, 2001, וקליינארד אריאב(

 המצויני� בתכנית" אחווה "מכללת ושל) 2000 ,רייכל" (אוהלו "מכללת של, )2000, ועזר

 המוצג, אחווה במכללת שפותח הנוס� השותפות למודל). 2001 ,וזילברשטיי� מלאת(

 את הפכה שהתכנית משו� מה� שונה הוא א!, האחרי� למודלי� דמיו� קווי יש, בזה

  .ניסויי ספר�לבית הספר�בית

  

   בית ספר שותפות מכללה  הייחודי המודל תיאור

  �P.D.Sה זר� לרעיונות ישראלית וריאציה ליצור הנה התכנית של שאיפתה

)Professional Developing Schools (לבית מכללה בי� שותפות של בבנייה ולהתנסות 

  .ספר

  : ה� הניסוי תכנית מטרות

* הדיכוטומיות שבו באופ�, הסטודנטי� של ההכשרה תכנית של מחדש הבניה  .א

 המרכזי� בי� נאות וחיבור משילוב כתוצאה, מבוטלות ההכשרה בתכניות הקיימות

  ).רבה במידה ומפוצלי� ממודרי� אלה מרכזי�, ו�כי (השוני�

  :כדוגמת דיכוטומיות  .ב

    .הספר בבית הפרקטית ההתנסות למול במכללה התיאוריות לימוד �  

  . חינוכיי��פסיכו מקצועות לימוד למול דיסציפלינריי� לימודי� �  



  

 5 ♦ בית ספר להתפתחות פרופסיונלית�שותפות מכללה  ":אחי	 אחוות" 

  .חברתית שליחות תחושת למול אקדמית למצוינות שאיפה �  

 תו!, הספר בבית המורי� צוות של המקצועית תפתחותהה תכנית של מחדש בנייה  .ג

 זה בחזו�. הספר ולבית למכללה משות� חינוכי חזו� של מחודשת הבנה טיפוח

 תהליכי ה� מה? טוב מורה להיות זה מה: "כגו� לשאלות אפשריות תשובות ינוסחו

, תלמידי� פעילי� שבה לומדי� קהיליית לבנות כיצד? הראויי� הלמידה/ההוראה

  " ?וקהילה הורי�, מורי� מורי, י�מור

, ומורי� סטודנטי�, מורי��מורי שבה� אחרי� ומחקרי� פעולה�מחקרי של יזימה  .ד

  .משות� עניי� בעלי נושאי� חוקרי�

, שותפות יוצרי� שעמו הספר בית של ייחודי� ולאינטרסי� לצרכי� היענות  .ה

 צוות ובלשו� גבוהה להשכלה מוטיבציה ופיתוח התלמידי� הישגי קידו� ובמיוחד

  ".לאקדמיה צוהר לפתוח "ס"ביה

  במודל ההתנסותי"אחוות אחי� "הספרמטרות בית 

� בקרית הספר�בבית התלמידי� עבור השגה בר, לאפשרי" אקדמיה "המושג הפיכת )1

 למכללה הספר�בית תלמידי את לקרב, כלומר. למכללה גיאוגרפית הסמו!, מלאכי

  .אקדמית במכללה וללמוד לבקר שיוכלו כ!

  .פלינריתיסציד ומבחינה פרופסיונאלית מבחינה ס"בביה ההוראה כוחות השבחת )2

  .הוראה פרחי בהכשרת כשות� הספר�לבית חדש עצמי דימוי בניית )3

 שימוש תו! למכללה ס"ביה בי� ולמידה אקדמית שותפות של תרבות פיתוח )4

  .הספר�ובית המכללה במשאבי

  

  ) ד"סתש�ג"תשס( הניסוי בשנתיי� הראשונות התפתחות

  )ס" סיכו� של ביהחמתו! דו(

  

  . 1 בשרטוט הניסוי תיאור

  

 מכללת לבי�" האחי� "ס"בי בי� השותפות של הניסוי תכנית ש� הנו" אחי� אחוות"

 ס"ביה. ל"הנ הניסוי תכנית בעקבות" אחי� אחוות"ל שמו את שינה ס"ביה". אחווה"

. מלאכי יתיבקר שהוק� ו�הראש ס"ביה והוא', ו לכיתה ועד חובה מג� יסודי ס"בי הנו

 שנפלו וצבי אפרי� בניה ש��על ונקרא" הבני� א�", גובר רבקה י"ע הוק� הוא

 מ� כמחצית לומדת ובו, בעיר הוותיקי� שכונת בלב ממוק� ס"ביה .השחרור במלחמת

  .במקו� החילונית האוכלוסייה
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 509 כ"סה. הוראה עובדי 40 � וכ מיוחד לחינו! כיתות 2 מתוכ�; כיתות 17 ס"בביה

  .העמי� ומחבר מאתיופיה חדשי� עולי� הנ� מה� 10% – ש תלמידי�

 קבוצות שלוש חניכת ידי�על והעובדי� המורי� צוות של רובו שות� ההתנסותי במודל

  .בשבוע ימי� שלושה הספר בבית הלומדות, הוראה פרחי של

 הספר ביתב השהות בזמ� הוראה פרחי של קבוצה כל מלווה מהמכללה פדגוגית מדריכה

 בכיתות המעשית העבודה להנחיית נוס�. המאמני� המורי� את מלווה ובמקביל

 ה�, ההתנסות בתהלי! פעיל חלק הספר�בית ותלמידי הספר בית צוות נוטלי�, האימו�

 השתלמויות באמצעות וה�, מעשית והתנסות תיאוריות המשלבות, סדנאות באמצעות

 המכללה של וההערכה המחקר יחידת, כ� מוכ. מהמכללה מנחי� בהנחיית פרופסיונלית

  .הפעילויות ואת השותפי� את מלווה
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  ד" ותשסג" תשסל" הניסוי בשנההתפתחות
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מוקד , אנגליתמוקד , מוקד מתמטיקה:  תוכנ� למספר מוקדי�ס" הניסוי בביה

 ,צפני�אביטל ,ישעיה(מוקד יוצאי אתיופיה ומוקד הסיור הלימודי , למידי� במכללהת

  ).2003לוי 

  

  :הפירוט להל�

  אנגלית מוקד  .א

 פרחי קבוצת השנה במהל!. ס"ביה של' ו בכיתות האנגלית להוראת ייחודי מודל נבנה

 התקיימה ההתנסות ימי במהל!. בשבוע ליו� ס"לביה הגיעה האנגלית להוראת הוראה

, ס"בביה המעשית העבודה שעות כל במש!. 'ו בכיתות אנגלית של מרוכזת למידה

 הפעילויות בכל ההוראה פרחי את וליוותה ס"בביה נכחה לאנגלית פית"המד

  .שהתקיימו

 המורות, פית"המד בי� רפלקטיבי שיח רב התקיי�, המעשית העבודה יו� בתו�

 ובמהל! היו� באירועי עסק השיח .בניסוי שהשתתפו ההוראה ופרחי, ס"בביה לאנגלית

 ההוראה כוחות את לשפר הייתה זה שיח של מטרתו. המעשית העבודה ביו� השיעורי�

 בהשוואה הניסוי בכיתות האנגלית להוראת ייחודי מודל לבנות וכ�, רפלקציה באמצעות

  . האחרות לכיתות

 התכתבו �הילדי. ברהט יסודי ס"בי ע� קשר נוצר" תרבות "המרכזי הנושא במסגרת

 אירחו שבה� מפגשי� שני התקיימו השנה ובסו�, השנה לאור! אלו ע� אלו באנגלית

 שבו, ברהט גומלי� ביקור, והשני" אחי� אחוות "ס"בבי האחד, אלו את אלו התלמידי�

  .הבדואית התרבות את למעשה הלכה התלמידי� הכירו

  

  מתמטיקה מוקד  .ב

, כיתה בכל. 'ו�'ב בכיתות התנסו ה�. עבשבו יומיי� ס"לביה הגיעה הוראה פרחי קבוצת

 הכינה, במתמטיקה פית"המד. המקצועית המאמנת למורה התלוו הוראה פרחי שני

 מהמורות משוב וקבלת התייעצות תו! נבנו המערכי�. הלמידה חומרי את עמ�

  .המאמנות

פית " שיח רפלקטיבי בהנחיית המדהתקיי� המעשית העבודה מימי יו� בכל

 מטרתו של שיח זה הייתה .לחשבו� המאמנות והמורות ההוראה פרחי בהשתתפותו

 פדגוגיי� אירועי� נותחו זה בשיח. ההוראה פרחי ואת לחשבו� המורות את להעצי�

  הנחתה את המשתתפי�ת"מדפיה, כ��כמו. בכיתות היו� במהל! שקרו נריי�ידיסציפל

  .הקניית� יולדרכ בהוראת� האופייניי� לקשיי�, בחשבו� מושגי� להבנת בנוגע
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 תכנית גוריו� ב� אוניברסיטת בתמיכת' ו�'ד לכיתות פיתח מהמכללה אקדמי סגל

, ת"המדפי בהנחיית, הסטודנטי�. 'הגיאוגרפיה בשירות מתמטיקה 'המכונה ניסויית

 לתוצאות, השיעורי� למהל!, לתוכ� אחריות (הנושא להוראת מלא באופ� אחראי�

  .  כולה ההשנ לאור!, אחת אור! בשעת) ולמבחני�

 עול� "בנושא למידה סביבות שלוש יש במעבדה. למתמטיקה מעבדה נבנתה ס"בביה

 מתמטיות סוגיות של של� עול� נבנה סביבה בכל. שעשועי� פארק, עיר, יער": הילדי�

 משחקי�, לוגיות חידות, חשבו� חידות, חשבו� שעשועי – יישומית מתמטיקה –

 – ללמידה שוני� אמצעי� מכילי� ההלמיד מרכזי. המרחבית התפיסה להמחשת

  .וידאו, טלוויזיה, מחשבי�, עבודה כרטיסיות

 למידה מרכזי שבעה הוקמו ההוראה פרחי של המעשית העבודה שבוע במסגרת

 פרחי הופקדו הביצוע ועל ההכנה על. 'ה', ד כיתות לתלמידי כהעשרה במתמטיקה

  . )פית"המד בהדרכת( ההוראה

  .למתמטיקה עבדהמהמ לחלק הפכו אלו מרכזי�

  

    אתיופיה פרחי הוראה יוצאי מוקד  .ג

, אתיופיה יוצאי הוראה פרחי קבוצת הגיעה ס"לביה. בהתהוותו עדיי� נמצא זה מוקד

. 'אחווה 'במכללת מורי� להכשרת במרכז להשתלב שתוכל כדי מיוחדת הכנה שעברה

 חציתבמ. כיתות במגוו� בשיעורי� צפו ההוראה פרחי השנה של הראשונה במחצית

 של הלימודי� תכנית במסגרת מעשית בעבודה להתנסות החלו ה� השנה של השנייה

  . קבועה מאמנת למורה הוצמד הוראה פרח כל. הכיתה

 ארצית בתחרות התמודדה' ה מכיתות תלמידי� קבוצת השנה של השנייה במחצית

 תיהדו מורשת בנושא הייתה החידה". יופיה את לגלות", חמיצר בחידת וירטואלית

  . אתיופיה

 השוני� מאפייניה על אתיופיה יהדות מורשת את אלה בכיתות לימדו ההוראה פרחי

 תלמידי של �משפחותיה השתתפו זה בתהלי!). וכדומה חייה אורח, מנהגיה, ספרותה(

 ההוראה פרחי אירחו החידה פתרו� במסגרת. ההוראה פרחי של �ומשפחותיה ס"ביה

  ".אחווה "במכללת יופיהאת למורשת במוזיאו� התלמידי� את

 סביב פעילויות והתקיימו זה במוקד ג� רפלקטיבי שיח החל לשותפות השנייה בשנה

 יוצאי במרכז לימודי� ליו� הגיעו תלמידי� קבוצות,  על כ!נוס�. הסביבה איכות נושא

  .במכללה אתיופיה
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   במכללהתלמידי� מוקד  .ד

 סדנאות, תקשורת קורס: כמו שוני� לגילאי� מגוונות פעילויות נעשו זה במוקד

 שכלל" אקדמיה "בסימ�" תלמיד יו�"ו הוראה פרחי בליווי לימודיי� סיורי�, במדעי�

 הורחבה הניסוי של השנייה בשנה .ס"ביה של התלמידי� מועצת מטע� הפעלות

  :התלמידי� במוקד הפעילות

 במסגרת" מצוינות "בתכנית במכללה בקורסי� ד"תשס ל"בשנה השתתפו התלמידי�

 מעצבת הערכה – סקר מולטי מפגש בכל שכלל" צעירה מנהיגות "בפרויקט, קדמיתא

 אקדמיי� במשאבי� שימוש נעשה. ועיתונאות רדיו כמו נוספי� ובקורסי�. מיידית

  .       ועוד מוזיאו�, דיסציפלינריי� מרכזי�, ספרייה, מעבדה – במכללה

  

  ההתנסות על רפלקציה

 המוקד את, המתמטי המוקד את העריכה אחוה מכללת של וההערכה המחקר יחידת

) 2003 ,פסטרנק (אתיופיה ליוצאי המוקד ואת) 2003 ,ופסטרנק אבדור (לאנגלית

 – אביטל, ישעיה. (הספר�בית של המוביל הצוות ידי�על פנימית הערכה נעשתה במקביל

  ).2003, ולוי צפני

 2 �ו �"מדפי 2, �מאמני מורי� 10, ההוראה פרחי 20 של אוכלוסייה כללה ההערכה

  .התכנית מובילי

 על וה� המאמנות למורות רפלקטיביי� ושאלוני� ראיונות ידי על ה� התבצעה ההערכה

 ראיונות 14 כ"סה – לסטודנטיות שהועברו ופתוחי� סגורי� רפלקטיביי� שאלוני� ידי

  .שאלוני� 32 �ו

  

  :לסטודנטיות הרפלקטיביי� השאלוני� ממצאי מתו� רפלקטיבי מבט

, סטודנטיות ואימו� הנחייה כישורי מבחינת המורות בי� הטרוגניות קיימת כי צאנמ .1

 ולמידה הסטודנטית ע� גומלי� יחסי, בכיתה פעילויות על משוב, אישית הנחיה

  . המורה של ממקצועיותה

 דג� של הבולט כיתרו� הודגשו בשבוע יומיי� והימצאותה ת"המדפי זמינות .2

  .ומקדמי� יעילי�, י�רלבנטי והמשוב ההנחיה. ההכשרה

  : ה� הסטודנטיות ידי על שצוינו חיוביי� היבטי� .3

 שונות בכיתות ההתנסות, הפדגוגיה בשיעורי שנלמד מה את לייש� האפשרות  .א

 להתפתח היכולת, ספציפית גיל בשכבת ההתנסות, תלמידי� של שונות ברמות

  .השנה כל לאור! נושא בהוראת



  

 11 ♦ בית ספר להתפתחות פרופסיונלית�שותפות מכללה  ":אחי	 אחוות" 

  .נריתייפלצדיסה ת"המדפי של והמקצועי המיידי הסיוע  .ב

  .והעזרה התמיכה, המורות ע� השיח  .ג

 תרבות ע� והיכרות פתיחות. האימו� לכיתת מעבר ס"ביה את לחוש היכולת  .ד

  .בלבד אחת ומורה אחת כיתה ע� ולא ס"ביה כל

 קידו� היווה הלימודיות והאפשרויות הפעילויות עושר – למתמטיקה המעבדה  .ה

  .יפלינריצדיס

 במוקד מיוחדי� צרכי� בעלי ילדי� וע� משמעת בעיות ע� התמודדות  .ו

  .אנגלית

  .המוקדי� בכל, הוראה שיטות מגוו� ופיתוח לימוד  .ז

 הרפלקטיבי השיח בעקבות, ביקורת קבלת של לחשיבותה המודעות העלאת  .ח

  .ספרי�הבית והצוות ת"המדפי ע� המיוחדי� ולמגעי�

  .שלה� המוטיבציהשיפור ו התלמידי� הישגי שיפור  .ט

 .אחרת לדיסציפלינה שקשור חדש נושא ללמד יכולת  .י

  

  :הסטודנטיות ידי על שצוינו לשיפור היבטי� .4

 תיאו� ,תמיכה, הדדי וכבוד פתיחות; המאמנות המורות ע� הקשר שיפור  .א

  .ועזרה

/ זמני� לוח תיאו� על וכ� פעילויות ביטול הודעות על ס"ביה של אחריות יותר  .ב

  .הסטודנטיות לכל התנסות שיאפשר מערכת

 מומחי� למורי�, במתמטיקה יותר מומחי� למורי� יותהסטודנט של הצמדה  .ג

  .באנגלית יותר

  .הספר�בית כתלי בי� למתרחש מעבר הניסוי תכנית על במכללה סדנאות קיו�  .ד

  .הצוות עבודת של יותר טוב ארגו�  .ה

 ה�. מקצועית התפתחות ומרגישות מההתנסות מאוד מרוצות הסטודנטיות: לסיכו�

 ביחסיה� הדדית בתרומה הצור! ואת ת"המדפי של המשמעותי תפקידה את מדגישות

  . משמעותית למידה לש� המאמנות המורות ע�
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  :המורות ע� הרפלקטיביי� הראיונות ממצאי מתו� רפלקטיבי מבט

, בתפקיד ובהתפתחות� מאמנות כמורות עצמ� את בתפיסת� עסקו בראיונות השאלות

 מטרות את תפיסת�וב אישי באופ� ולה� ס"לביה התכנית תרומת את בתפיסת�

  ".הרפלקטיבי שיח"ה במסגרת ולסטודנטיות לה� המשותפי� המפגשי�

  :ובשאלוני� בראיונות שעלו עיקריות נקודות להל�

 לה� יש הקשיי� למרות. בו להמשי! ורוצות לתהלי! מסורות המורות כללי באופ� .1

 פורו� במסגרת העבודה את ולייעל לשפר ורצו� ומקצועיות רצינות של תחושה

  ".הרפלקטיבי השיח"

" הרפלקטיבי השיח "למפגש עיקריות מטרות שתי ציינו המשתתפות המורות כל .2

  :האישית מבחינת�

 הנוגעות בשאלות דיו�ו מקצועי בידע שיתו� ,הדיסציפלינארי בתחו� העשרה  .א

  .למידה ולחומרי הוראה לדרכי

, בעיות בפתרו�, ובמידע בידע בשיתו� שתעסוק לומדת קבוצה יצירת  .ב

 )יותר מורכב( נוס� בפ� בעיסוק וכ� פדגוגיות מקצועיות בסוגיות בטותבהתח

 המודרכות הסטודנטיות לבי� המאמנת המורה בי� גומלי�ה ליחסי המתייחס

 ה� וכיצד, לזו זו מסייעות, בכיתה זו ע� זו פעולה משתפות ה� כיצד. (ידה על

  .) למידה לקד� כדי בה שיש נעימה יחסי� מערכת מפתחות

 חשות ה�. בחלק� הושגו לעצמ� גיבשו/הציבו שה� שהמטרות ציינו אלותהנש רוב .3

 של נורמות ומתגבשות הולכות כי נראה הקשיי� ולמרות, בתהלי! נמצאות שה�

  .עבודה

 לא עדיי� כי חשות המורות: הקבוצה ברמת הפורו� פעילות על הסתכלותה מבחינת .4

 המורות בי� פרדהה קיימת שעדיי� משו�, אינטגרטיבית עבודה קבוצת נוצרה

 שתי של מבנה משקפת בפגישות הישיבה אפילו. הסטודנטיות לבי� המאמנות

 לבי� בינ� האישיי� הקשרי� האימו� שבכיתת חשות ה�, זאת ע�. מובחנות קבוצות

  .טובי� ה� הסטודנטיות

 יכולת� ואת הדיסציפלינרי בהיבט הסטודנטיות תרומת את ציינו המורות כל .5

 המתמטיקה את לקרב. "המתמטי בתחו� שוני� בנושאי� התלמידי� את להעשיר

  .כלשונ�" לילדי�

 מצומצ� בהיבט עליה� המוטל את עושות הסטודנטיות כי ,חשות המורות זאת ע� .6

 את לחשו� אפשרות בניסוי רואות המורות, גיסא מחד. מה� מהמצופה

 לחלוק !דר בו רואות ה�, גיסא ומאיד!, ה� מניסיונ� וללמוד לעבודת� הסטודנטיות
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 מרבית�. מהאקדמיה מביאות שהאחרונות המתמטי הידע את הסטודנטיות ע�

 מספיקי� אמו� יחסי נרקמו לא עדיי� שכ� ,במלוא� הושגו לא אלה שמטרות חשות

 רוצות כול�, זאת ע�. כאלה לתהליכי� הדרושי� תומכת אווירה נוצרה ולא

 ליצור כדי כלי� ולקבל ללמוד הרצו� לה� יש. ותצליח תמריא הזו היחסי� שמערכת

 שבשיח מעוניינות היו ה�. הדדיות ועל אמו� על, הערכה על המבוססי� יחסי�

 ליווי וג� הדיסציפלינרי בתחו� והתמקדות התמקצעות יותר תהיה רפלקטיביה

 וייעול שיפור זה ובכלל, המאמנת המורה בתפקיד להתפתחות� הקשור בכל ותמיכה

 את לקיי� הצעה הועלתה התהלי! את לקד� כדי. הסטודנטיות ע� הקשר

 כ�. השוני� לצרכי� להיענות כדי, ובנפרד הסטודנטיות ע� יחד: לסירוגי� המפגשי�

  .במכללה מהמפגשי� חלק לקיי� הצעה הועלתה

 מבחינה ה�, לתהלי! הפדגוגית המדריכה של הרבה תרומתה את ציינו המורות כל .7

 והמקצועיות האחריות. אנוש יחסי של והכוונה טיפוח של מבחינה וה� מקצועית

  .פעולה ומסגרת עוג� ולסטודנטית למורה מעניקי� תפקודה את המאפייני�

 השיתו�. קודמות מהתנסויות בתכלית כשוני� נתפסי� השנה העבודה קשרי .8

 הוזכרה כא� ג�. המיידי ובמשוב חומרי� בהכנת, בתכנו� מתבטא המקצועי

 כל: עצמ� המורות של הוראהה ולדרכי המקצועי לידע ת"המדפי של תרומתה

 את ציינו א� חלק�. חדשי� דברי� למדו אכ� אחר או זה שבנושא ציינו המורות

 שהמורות למידה ומוקדי אביזרי� ובהכנת חווייתית בהוראה הסטודנטיות תרומת

  .בה� התנסו לא

 נריותידיסציפל אקדמיות בהשתלמויות בעתיד להשתת� רצו� הביעו המורות כל .9

  .הנחיה כישורי בנושא פרופסיונליות

  

 שיח של תשתית על ולביסוסו המכללה ע� הקשר להמש! מצפות המורות: לסיכו�

 ע� אפקטיבית יחסי� מערכת בניית. "בתהלי! המעורבי� הצדדי� כל בי� ופתוח אמיתי

  .כלשונ�" ההוראה פרחי וע� ת"המדפי

 בתכנית, הז בדג� להוראה שההכשרה זו הדגישה ת"המדפי ע� הרפלקטיבי בריאיו�

  .יותר הרבה יעילה הניסוי

 ת"המדפי. שלה� ההתנסויות ואפקטיביות הסטודנטיות של מחויבות� שאלת ג� עלתה

 והפכה ולהנהלה המאמנות למורות, ספרית�הבית לתרבות שנפתחה העידה עצמה

  .הספר�בבית לנעשה שותפה מרכזית לדמות
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 בכיתת הוראתיי� גשי�למפ אפשרויות של מאוד נרחב כר נפרש הסטודנטיות לפני

 עושר. הספר�בבית המתרחש וע� המאמנות המורות כל ע� ולהיכרות האימו�

 ההכשרה את הפ! הרפלקטיבי בשיח לניתוח נריי�יוהדיסציפל הפדגוגיי� האירועי�

 ידע את היוצרי�, ודיסציפלינה דידקטיקה, תיאוריה בי� החיבורי�. ביותר למשמעותית

 השוטפת בעבודה ביטוי לידי באו, ההוראה פרחי של" מאמי� אני"ה ובניית ההוראה

  .הספר �בבית

 המתרחשת השיתופית העבודה את זו ציינה המסלול ראש ע� הרפלקטיבי בריאיו�

 כל את שכללה השנה כל לאור! המכללה של הרצינית המעורבות ואת הספר�בבית

, ערכתימ באופ� הספר–בית את לתפוס למכללה מאפשרת זו קרובה היכרות. הצוות

: ועוד זאת. בו החלות ההתפתחויות את ולבחו�  בו המתרחשי� התהליכי� את להבי�

 החומרי� הכנת, התכנו� משלב שותפי� להיות הספר ולבית למכללה מאפשרת היא

 רבות מזוויות שוני� היבטי� ניתוח הכולל הרפלקטיבי השיח בעקבות. והיישו�

  .י�ומק מושכל לניתוח זוכה הלימודית הסיטואציה

 ת"המדפי  של הרציפה הנוכחות בשל ההכשרה של השבחה למעשה הלכה חווי� בדג�

 בשל יותר ומחייב מורכב ת"המדפי תפקיד. המאמנות המורות של ההוראה והשבחת

  .לסטודנטיות ההדרכה של איכותיה שינויהו האחריות מעגלי הרחבת

 בדברי ביטוי לידי באה לילדי� השגה�לבת האקדמיה את להפו! ס"ביה של מטרתו

 חשובה ודעתי באוניברסיטה שאני מרגיש אני: "'ד – בקורסי� שהשתתפו הילדי�

 בקורס להשתת� רוצה מאוד אני: "'ר; "מפגש בכל סקר�המולטי את ממלא כשאני

  ".להשפיע יכולה שאני מרגישה אני, אחווה במכללת מנהיגות טיפוח

 – מיוחד צביו� וקיבלו חבוהור, שהועשרו הלמידה סביבות את הדגישה המסלול ראש

  .במכללה לומדי� ס"ביה של ותלמידי� ס"בביה לומדי� י�"ומדפ הוראה פרחי

  

  והמלצות לקחי�

 הקשיי� א� ועל, וגידי� עור לקרו� החל" אחי� אחוות" הפעולה שיתו� תהלי!

 חדשה דר! נפרצה כי ההכרה סביב השותפי� מרבית את ללכד הצליח הוא בתחילתו

 יתרונות יש הצדדי� בי� והמורכב האינטנסיבי לקשר וכי, למכללה ס"יהב בי� בדיאלוג

 של אינטנסיבית להדרכה זוכות הסטודנטיות: הקשיי� מרבית על מאפילי� שכבר

 יותר רבה מודעות מפתחות המאמנות המורות, מגוונת אימו� בסביבת פדגוגית מדריכה

 פדגוגיי�, נריי�דיסציפלי מהיבטי� סטודנטיות באימו� ולתפקיד� לאחריות�

 ולביטוי רלוונטי דיסציפלינרי ידע של גבוהה אקדמית לרמה התוודעות בצד, ודידקטיי�

  .ההוראה בעבודת
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 נוספי� וחשיבה ליבו� עדיי� צריכה, הניסוי את המלווה" הרפלקטיבי השיח "מסגרת

 יש כי, מרגישות המורות – הקשיי� למרות. להשגת� ולדרכי� למטרותיה בנוגע

. בה להמשי! מעוניינות וה� המקצועית להתפתחות מאוד רב פוטנציאל זו במסגרת

 שכדאי מוס� ייחודי ער! זו ממסגרת להפיק מצליחות מהסטודנטיות חלק ג� כי נראה

  .ולפתחו לזהותו

 השנייה בשנה. הפעולה�בשיתו� ביותר הרבה ההתקדמות נעשתה המתמטיקה במוקד

  .המאמנות ולמורות לסטודנטי� �משות פעולה למחקר זו מסגרת הפכה לניסוי

  . תוכניי� וה� ארגוניי� ה� קשיי� מספר הראשונה בשנה התעוררו האנגלית במוקד

 התנאי� השותפי� כל רצו� לשביעות שופרו הניסוי לתכנית השנייה בשנה

 בשנה וה� הראשונה בשנה ה�. אישיי��הבי� והקשרי� העבודה נוהלי, האובייקטיביי�

  .הדיסציפלינרי מהקידו� השותפי� כל של רבה רצו� תשביעו הובעה השנייה

, אתיופיה יוצאי הוראה פרחי מוקד במסגרת ג"תשס ל"בשנה שהתקיימו הפעילויות

 התלמידי� את קירב הדבר. חווייתית בדר! האתיופית התרבות להכרת רבות תרמו

 עיניב ה� אתיופיה עולי דימוי� את והעלה האתיופית התרבות אל הוותיקי� הישראלי�

  .הוותיקי� הישראלי�, חבריה� בעיני וה� עצמ�

 יו� מתכנית לחלק הפ! הרפלקטיבי השיח. אלה פעילויות הועמקו ד"תשס ל"בשנה

 להיות להתקד� עזר. "הפרופסיונלית ההתפתחות את והעמיק, המעשית ההתנסות

  .הסטודנטי� בלשו�" מורי�

 מההכשרה שונה ליתובאנג במתמטיקה הסטודנטי� שהכשרת הנה הבולטת המסקנה

 נריתידיסציפל ת"מדפי צמידות מאפשרת שהשתנתה ההכשרה מסגרת. בעבר שהייתה

 השיח. השנה כל במש! שבוע בכל יומיי�, רצי� באופ� המאמנות ולמורות לסטודנטי�

  .השותפי� לכל אמיתי פרופסיונלי פיתוח מאפשר פעולה למחקר שמתרחב הרפלקטיבי

  

 ס"ביה ולתלמידי לסטודנטי� משותפי� סיורי� רמספ כלל הלימודי הסיור מוקד

 של השנייה בשנה פעילותו את המשי! לא המוקד. ס"ביה ובהמלצת המכללה באחריות

 ישירה תהודה בעל מתמש! כתהלי! התנהלה לא שהפעילות העובדה בשל הניסוי תכנית

 מוקד של הפעילויות שאר. גבוהות עלויות בשל וכ� השותפי� של מושכל לשדרוג

  .והתרחבו המשיכו במכללה למידי�הת

 לאפקטיבית להפכה כדי הניסוי תכנית של הארגוני המבנה לשיפור המלצות מספר להל�

  :יותר
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 המוקדי� כל את ויקי�, השעות במערכת מעוג� להיות ימשי! הרפלקטיבי השיח

� ועל נריי�ידיסציפל שה� משותפי� שיח אירועי לקיי� יאפשר הדבר. במקביל

  . דיסציפלינריי�

  .פעולה למחקרי יורחב השיח

 משותפי� מפגשי� וכ� ס"ביה בתו! המוביל הצוות של העבודה לפגישות המועדי� .1

  .מראש ייקבעו המכללה ולצוות ס"ביה לצוות

 פאסיביי�, בניסוי המשתתפי� לכל שוט� מידע להעברת התקשורת ערוצי מיסוד .2

  .ואקטיביי�

 הידע בתחו� רק שאינ� תבפעילויו הסטודנטיות של ומתוכנ� מכוו� שיתו� .3

  .ובמכללה הספר בבית קוריקולריות�אקס בפעילויות ג� אלא נרייפליהדיסצ

  . המאמנות המורות לבי� הסטודנטיות בי� משוב למפגשי זמ� מסגרת יצירת .   4

 הסטודנטיות לבי� המאמנות המורות בי� מתואמת ציפיות ומערכת אתי קוד בניית  .  5

  ).2003, ופסטרנק אבדור (פעילות מוקד כלב, הקבוצה של התהוותה ע�

  

  השותפות מבנה על רפלקציה – ולעתיד לסיכו�

 משימה הנה הספר לבית המכללה בי� השותפות של ההצלחה שהבטחת, כול לעי� ברור

  .מאוד מורכבת

 הניהול צוות של, ההיגוי ועדת של מפגש בכל כיצד מרגישי� אנו אלה שנתיי� במש!

, רובינסו� שמצייני� לגורמי� לב�שימת תו! הדיוני� נערכי� מקצועיי� צוותי� ושל

 ,Robinson, 2003&Darling-Hamond, 1994 (וטייטל המונד – דרלינג

Teitel( ספר לבית מכללה בי� השותפות של הצלחתה מידת את כקובעי�.  

  :  לעיל שהוצג במודל הייחודי ביטוי� ואת אלה גורמי� נסקור להל�

 על באי� צד כל של הנפרדי� והאינטרסי� הצדדי� לשני המשות� האינטרס •

 ומצד, ס”ביה מצד המאמנות המורות של מקצועי ופיתוח תלמידי� מוקד :סיפוק�

  .המעשית ההתנסות ושדרוג במתמטיקה בינתחומי נושא הוראת �  המכללה

  .הצדדי� משני רבה בכנות השוטפות הבעיות ליבו�  � הדדי וכבוד אמו� •

 הרפלקטיבי בשיח הניהול בצוות, היגוי בוועדות � החלטות בקבלת אמיתי שיתו� •

  .המשותפי� הפעולה ובמחקרי המשות�

 הפעולה שיתופי התנהלות של מלא תיעוד � המשימות במיקוד הניסוח בהירות •

  .משותפי� פרוטוקולי� על ושמירה
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 כדי תו! המקוריות בתכניות שינויי� .לביצוע הניתנת ריאלית עבודה תכנית תכנו� •

  .הביצוע ליכולת בהתא� לההפע

 שני של משותפי� מפגשי� � הצדדי� משני המנהיגות של ומעורבות מחויבות •

  .אחד לצד רק הקשורי� באירועי� או בישיבות הצדדי� שני והשתתפות הצדדי�

 משרד י"ע ממומ� הספר�בית � המשות� הפרויקט לצורכי מתאימי� מימו� מקורות •

 ס"בביה המכללה ופעילות) השתלמויות וג� י�ניסוי ג� (המכללה באמצעות החינו!

 למע� המימו� מעגלי את להרחיב משתדלי� הגופי� שני. המכללה י"ע ממומנת

  .השותפות

 וקשר ישיר קשר � המוסדות ובתו! המוסדות בי� יעילות תקשורת דרכי יצירת •

  ).ומפגשי� מכתבי�, טלפוני, אלקטרוני. (השותפי� בי� שונות ברמות

  P.D.S – נוספי� שהועלו בהצגת המסגרת הקונספטואלית ל גורמי�ו אלו גורמי�  

  .  את מסגרת התייחסות להערכה ולמחקר בהווה ובעתידמהווי�

 אחרי המתרחש והמעקבביצועה ,  תכנית הניסויבניית של התקופה כל לאור!  

 והמחקרההערכה , במפגשי המעקב, במפגשי הצוות הניהולי, בוועדות ההיגוי

 כדי"  להתפתחות פרופסיונאליתהשותפות"י� המאפייני� את נבחני� הגורמ

 ותואח"להצביע על נקודות תורפה ונקודות עצמה בגרסה הייחודית שפותחה ב

  ". אחי�

 למחקרי נוס�פעולה � את ניתוח התכנית באמצעות מחקריבעתיד לפתח ברצוננו  

ולשוויו� לשונות , לבקרת איכות, לאחריותיות, למחויבותההערכה מלווי� בהקשר 

)Teitel, 2003 ( ממארג השותפות במוקדי� השוני� התובנותכדי להעשיר את 

  . וברמות השונות

; סטודנטי� וצוותי� מובילי�, �"מדפי, מורי� מאמני�, תלמידי� לבדוק הכוונה  

מבנה  / ובמכללה מההיבט של מבנה ארגוניס" בביההפעילותלבדוק את מסגרות 

  . את המנהיגות משני הצדדי�ולבדוקמער! לוגיסטי / פדגוגי

  

  ביבליוגרפיה

 פרוייקט שיתופי בי� המכללה –" אחוות אחי�) "2003. (מ, פסטרנק. ש, אבדור

, ח ההערכה" דו–בקרית מלאכי " האחי�"ס היסודי "האקדמית אחוה לבי� ביה

  . המכללה האקדמית לחינו!–אחוה , יחידת מחקר
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יסודי �ר לפיתוח מקצועי בי� המסלול העלהספ�מער! בית) 2003. (ד, עמנואל. ת, אריאב

הערכה מעצבת בדגש על : ג"בתשס" דרור"ו " שרת"הספר המאמני� –ובתי 

  .ס לחינו!"ביה, ברל�מכללת בית, ביצוע ותרומות של המורי� המאמני�, תפיסתו 

'  עמ31דפי� , ס לפיתוח מקצועי"מבית ספר מאמ� לבי, )2001. (קליינארד ל. ת, אריאב 

148 � 178.  

חיבור לש� קבלת התואר , גישות חלופיות להתנסות המעשית בהוראה, )1988. (ש, זיו

  .אוניברסיטת ירושלי�, "דוקטור לפילוסופיה"

: הכשרת מורי� לתכנו� לימודי� לאור שתי תפיסות", )1994. (מ, זילברשטיי�

  .149 � 105 'עמ, 2, דרכי� להוראה, "והוראתית  קוריקולרית

 הבהרה קונספטואלית בתכניות הכשרה –הוראה רפלקטיבית ", )1998. (מ, זילברשטיי�

 רפלקציה, )עורכי�(', ש, זיו', מ, פר�6ב�, מ, זילברשטיי�: בתו!, "והשתלמות מורי�

  .א"ת, ת"מכו� מופ,  ציר מרכזי בהתפתחות מורה–בהוראה 

ס " ביה שיתו� פעולה בי�–" אחוות אחי�) "2003. (ק, לוי. ח, צפני�אביטל. ע, ישעיה

ג ותכנית עבודה "ל תשס"ח מסכ� לשנה" דו–לבי� מכללת אחוה " אחות אחי�"

  .ד"ל תשס"לשנה

 �ס להתפתחות פרופסיונלית"בי�שותפות מכללה) 2001. (מ, זילברשטיי�. ש, מלאת 

  .46 – 33'  עמ,7 ' מסמעו$ ומעשה. מודל יחודי בתכנית מצוייני�

ספר .  בית ספר למכללה כקהילייה לומדתעמיתות בי�) 2000. (ח, עזר, .א, מרגולי�

  .ה"התקצירי� כנס איל

ח הערכה לתכנית היחודית להכשרת יוצאי אתיופיה במכללה "דו) 2003. (מ, פסטרנק

  . אחוה–האקדמית לחינו! 

  .'שנתו� סמינר הקיבוצי� ב, "דגמי� להתנסות בהוראה", )1978. (ר, פרנקל

  .ה"ספר התקצירי� כנס איל. יהתנסות בבית ספר ניסוי) 2000. (נ, רייכל

 

Burstein, N., Kretschmer, D., Smith, C. Gudoski, P. (1999). Redesigning 

teacher education as a shared responsibility of school and universities 

Journal of Teacher Education, 50(2), pp. 106 - 118. 

Bullough, R. V., Birrel, J. R. Young, J. Clark, D.C. Erickson, L. Easle, R. 

S.,Campbell J., F., Hansen, L. & Egan, M. W. (1999). Paradise 

unrealized: teacher educators and the costs and benefits of school/ 



  

 19 ♦ בית ספר להתפתחות פרופסיונלית�שותפות מכללה  ":אחי	 אחוות" 

university partnerships, Journal of Teacher Education 50(5), pp. 381-

390. 

Darling-Hammond, L. (1994). Developing P.D.S.: early lessons, challenge 

and promise, in: L. Darling-Hammond (Ed), Professional Development 

Schools: Schools for Developing a Profession,  

N.Y. Teacher College Press, pp. 1-27. 

Darling-Hammond l. (2000), How teacher education matters Journal of 

Teacher Education 51(2) pp. 166-173. 

Elbaz, F. (1981): The Teacher’s Practical Knowledge, Report of Case Study, 

Curriculum Inquiry, 11(1), 43-71. 

Gidron, A. Cohen, A. & Monik, M. (1999), “Towards an Organizational 

Culture of Pedagogical Partnership”, I. C. T. E. D. Hong-Kong. 

Goodlad, J. (1999). Whither schools of education Journal of Teacher 

Education 50(5), pp. 325-338. 

Goodman, J. (1986) Making Early-Field Experience Meaningful: Critical 

Approach, Journal of Education For Teaching, 12, no. 2. 

Kagan, D. M. (1992). Professional growth among preservice and beginning 

teachers, Review of Educational Research 62, pp. 129-169. 

Levine, M.(2003) Foreward.In: Teitel,L.(2003) The Professional 

Development Schools Hondbook: Storting,Sustaining and Assessing 

Partnerships that improve student Learning. Thousand Oaks, CA. 

Corwin Presc, Inc. 

Robinson, S. P. Darling-Hammond, L. (1994). Change for collaboration and 

collaboration for change: transforming teaching through school-

university partnership, in: L, Darling-Hammound (Ed), Proffessional 

Development Schools: Schools for Developing a Profession, Teachers 

College Press. 


