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ללמידהופעוטותתעוקות

ממצאיהםולהתפתחות.

מחודשתחשיבהח״בים

החינוךועלהטיפולעל

איכותעלובעיקרהרן,בגיל

בישראל.בפעוטוניםהטיפול

שניםעדבניילדיםעםהחינוכיתהעבודה

cur^rraעדבניילדיםעבורחינוכיתסביבהלבניית

שיצרנרחב,ומעשיתאורטיבמחקרנתמכותשנים

גילקבוצתעםלעבודההעקרונותואתהתוכנותאת

תכניםמרחב,זמן,כגון:הילדים,בגןמרכזייםארגוןתחומיזו.

תפיסותפיעלהילדיםבגןנקבעיםחברתיותופעילויותחינוכיים

שנים.מאותואףעשרותבמהלךשגובשוופדגוגיותחינוכיות

מחדשפעםכלנבניתלילדיםהחינוכיתהסביבהמזאת,יתרה

עדבניילדיםשליכולתםלאורהיתרביןהמיקרו,ברמתגם

כוונותינו.אתולהביןכוונותיהםאתומידיתבמפורשלבטאשנים

שליוזמותיוואתפעולותיואתרבהבמידהמכוונתזויכולת

הילדים.לצורכיהקשובחינוכי,צוות

שונהשניםעדלידהבגילאיופעוטותתינוקותעםעבודה

החינוכיהצוותהדברים,מטבעיותר.גדוליםילדיםעםמעבודה

מפורשמשובמהםלקבליכולאינוופעוטותתינוקותעםהעובד

זוהתפתחותיתמתקופהבחלקועוד,זאתלפעולותיו.ומידי

במבוגרתלותםאתהמגבירותמוטוריות,מגבלותאצלםקיימות

טבעייםאתגריםעלנוסףכלפיהם.שלוהאחריותאתומעצימות

חדשמחקרמשדההנובעיםאובייקטיביםאתגריםגםקיימיםאלו,

תינוקותשליכולותיהםאתהחושףמשמעותי,מחקריחסית.

לפיכךבשיאו,מצויועדייןהתשעיםבשנותרקהחלופעוטות,

לצוותלסייעשיכוליםמנחיםעקרונותגובשולאעדייןזהבשלב

מאמראלה.גילאיםעבורחינוכיתסביבהבבנייתהמקצועי

אודותעלשהצטברהתאורטיהידעאתבתמציתיותיתארזה

העשוייםואפשרייםקיימיםיישומיםויציגפעוטותשליכולותיהם

מלידה.והחינוךהטיפולאיכותאתלקדם
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ולהתפתחותללמידהתינוקותשלהפוטנציאל

כיוםהכרחייםמלידהלחינוךבנוגעמחודשתוחשיבהשינוי

צרכיםועקבטרכטנברגועדתשלממצאיהבעקבותרקלא

אמיתית,מהפכהלנוכחבעיקרנחוציםהםמשתנים.חברתיים

בהתפתחותהעוסקבמחקרהמתרחשתומבוססת,משמעותית

תינוקותשליכולותיהםאודותעלשלנוהידעתינוקות.של

האחרונים.העשוריםשלושתבמהלךלקצהמקצההשתנה

תינוקותכיהוכחכאשרהשמונים,שנותבתחילתהחלהשינוי

זהגילוימלידה.ורואיםשומעיםהםועיווריםחירשיםאינם

שחוקרימפנייכולותיהם,בחקרמשמעותיתלהתקדמותהוביל

מלידה,מתפקדיםוהשמיעההראייהחושישאםהניחו,התפתחות

הובילהזותובנהמהסביבה.ידעקולטיםגםתינוקותהנראהככל

מרכזית:אחתשאלהלבדוקשמטרתועצום,בהיקףלמחקר

כךלשםמינקות?מידעולעבדלקלוטמסוגליםתינוקותהאם

מתחוםמתקדמותוטכנולוגיותידעהחוקריםלרשותעמדו

מחקרכליהחוקריםפיתחוכךעלנוסףmriכמוהמוח,חקר

שיטתיכולותיהם.אתלבחוןכדילתינוקותהמותאמיםרגישים,

מסויםלגירויהתרגלות׳הביטואציה׳כונתההחדשניתהמחקר

הטענההואבהתרגלותבשימושהרציונלהתגובות.ובחינת

לאחראותויעזבועצמועלהחוזרלגירויהנחשפיםשתינוקות

התינוקותשלהענייןחוסרעניין.חוסרבשלספורותפעמים

ההתרגלות,שלבלאחרמידע.שלייצוגאושמירהבעקבותנוצר

ההתרגלות,הופרהשבולהליךתינוקותשלתגובתםנבדקה

תתרחששכאשרהייתהההנחהמוכר.לאחדש,גירויניתןכלומר

קיומויוכחוכךיותר,ממושךיהיההמבטההתרגלות,שלהפרה

,Bremnerמיוצגידעשל 2001.)

nmpinבשיטתלבחוןבניסיוןההביטואציההליךאתאימצורבים

שנבדקהראשוןהנושאמולדים.וכישוריםיכולותזומחקר

העצםתפיסתתינוקות.אצלהעצםתפיסתנושאהואבהרחבה

כשהואגםכשלם,העצםותפיסתמחלקים,בנויכשהואגםכשלם,

להתפתחותחשובותמיומנויותהןאחר,חפץעל-ידימוסתר

כמוניאו-ניטיביסטיםחוקריםתינוקות.אצלהעולםתפיסת

Baillargeon),בלארגואןורנהSpelke,1998ספלקיאליזבת

העצםקביעותכיוהוכיחוזה,בתחוםמקיףמחקרהובילו1986

Baillargeon)&חודשים5.3בגילכברתינוקותאצלקיימת

DeVos, עובדותתופסיםתינוקותכיהוכחלכך,נוסף(.1991

Spelke),הכבידהכוחכמובחפציםהקשורותנוספותפיזיקליות

Breinlinger,Macomber Jacobson, משקלשיווי(,1992

Needham Baillargeon, תפיסהבעליהםכןוכמו(,3991(

Xu).מולדתכמותית Spelke,2000

היכולתכמונוספותמנטליותיכולותגםחשפהההביטואציהשיטת

יכולתולאחרים;לאניומודעותתודעהמתוךמאורגןבאופןלפעול

אחרים;שלכוונתםאתולהביןמטרהמכוונותפעולותלבצע

חברתייםבכישוריםהמתבטאתחברתית,לקוגניציהויכולת

אמפתיהמתוךולפעוללאחריםלעזוריכולתכמומפותחים

Warneken Tomasello, 2006.)

d'diiuואפשרייםקיימים

הקייםפוטנציאלעלהמעידהזו,נרחבתמחקריתפעילות

תשומתדורשתולהתפתחות,ללמידהופעוטותתינוקותאצל

בגילהחינוךועלהטיפולעלמחודשתוחשיבהמיוחדתלב

תינוקותבישראל.בפעוטוניםהטיפולאיכותעלבעיקרהרך,

שעות.8-01ביןרבות,שעותהיוםבמסגרותנמצאיםופעוטות

מוטוריתהןלהתפתחאמוריםתינוקותשבומקוםהואהפעוטון

מצב,בכלתתרחשלאשלהםהיכולותהתפתחותמנטלית.והן

רבה,במידההנכון.הואההפךלחשוב,מקובלשלעתיםכפי

רביםמחקריםקיימיםבפעוטון.נקבעאלהפעוטותשלגורלם

הבלתי-מעורערת,כאקסיומהמחדשפעםבכלותומכיםהחוזרים

הגןבגילומסוראיכותיולטיפולחיוביתלאינטראקציהשלפיה

מחקרםהיארבותמניאחתדוגמהלכת.מרחיקותהשלכותיש

Hamreופיאנטההמרהשל Pianta, אחרישעקבו(,2001

ביןהקשרטיבאםלבדוקכדיח׳כיתהעדהגןמגילילדים179

מצאוהחוקריםהספר.בביתהצלחתומידתאתמנבאלילדהגננת

קשרואיכותחיובייחסעלשדיווחוגננותביןחזקקשרקייםכי

בביתהילדשלוהיכולתההישגיםלביןהילדלביןבינםטובה

ביןהקשרשאיכותמצאוהחוקריםח׳.לכיתהלהגיעועדהספר

הספרבביתלהצלחהיותרחזקניבויגורםהייתהלילדהגננת

הילד.שלהאקדמיותיכולותיומאשריותר

אינטראקציהליצורקושיקייםבישראלהפעוטוניםשבמרביתידוע

למבוגרהילדיםכמותביןבלתי-אפשרייחסשקייםמפניאיכותית,

הואפעוטותשמונהאולשבעהאחתמטפלתשלתקןהאחראי.

לארבעהאחדמבוגרשליחסשקובעהאירופאימהתקןכפול

מודעהיההנראהככלהאירופאיהתקןאתשקבעמיתינוקות.

עובדות:למספר

רבהבמידהעסוקופעוטותבתינוקותהמטפלמבוגר

מגבלהישאמנםשלתינוקותמפניסתרים״,״שפתבפענוח

אחריםעםקשריוצריםתינוקותתקשורתית.לאאךשפתית,

המכונה)ג׳סטה(מחווהה׳הצבעה׳,באמצעותהיתרבין

infantהמקצועיתבשפה pointingמשמשתההצבעה

שהםבאובייקטהמבוגרשלהקשבלמיקודהפעוטותאת

יתמקדשהמבוגררוציםשהםבאובייקטאולהשיגרוצים

כדיאלאלקבלוכדילאספרלכיווןהצבעה)לדוגמה,בו

מבוגרלכן(.קודםהזהבספרקראשהואלמבוגרלהזכיר

קשריצרלאאםאלהמחוותאוזושפהלפענחיכוללא

כלומר,והאצבע.המבטכיווןאחרועקבהתינוקעםעין

פעולותשלההקשרואתהרקעאתפעםבכללדעתעליו
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שאינהקטניםלפרטיםלבתשומתדורשזהמצבהפעוט.

תינוקות.שמונהאובשבעהמוקףהמבוגרכאשראפשרית

בלבד.מכנילטיפולמסוגלהמבוגרזה,במקרה

כדיעצומהתיווךבעבודתעוסקבתינוקותהמטפלמבוגר

תיווךלהם.חדשיםשהםועולם,סביבהיכירושפעוטות

לדוגמה,ההזדמנויות.בכלשייעשהורצויהרמות,בכלנדרש

אתהמקדמותהראשונותהןמטפלותהמקריםבמרבית

פשוטהפעולהלבקבוק.מעבריותרעשירהלתזונההילד

לאכולשמתחילילדרבה.לבתשומתמחייבתזולכאורה

עליוחדשים;לטעמיםבשלביםלהתרגלצריךמוצקאוכל

האוכל.אתללעוסללמודעליועצמאי;באופןלאכולללמוד

ישולפיכךבבית,גםשייתמךראויזהשינוימזאת,יתרה

למזוןהמעברחשיבותעללהםלתווךההורים,אתליידע

כאשרתתרחשלפרטיםרבהכךכללבתשומתכיצדחדש.

תינוקות?מארבעהליותראחראימבוגר

אתעליולתתשישהאינטראקציה,איכותמלבדנוסףנושא

תינוקות,שליכולותיהםבהבנתהמהפכהלאורכעתהדעת

היום,במסגרתארוכותשעותנמצאיםשפעוטותהעובדהולאור

נחקר,לאזהנושאפעוטות.עבורהפיזיתהסביבהארגוןהוא

תאורטילמחקרנרחבמקוםישועדייןוברור,מוגדראינווהוא

אחדזה.בענייןבעולםבקייםלהשתמשישזהבשלבאךומעשי.

לקבועוהמיועדבעולםבשימושהנמצאיםהחשוביםהכלים

itersבשםכליהואבפעוטוןהטיפולאיכותעבורתקןתו

Infant/Toddler Environment RatingScale.)הכלימחברי

,Harms),וקליפורדקריירהרמס,הם: Cryer, Clifford

ועודכןשינוייםעברהכליקרוליינה.צפוןמאוניברסיטת2006

שמטרתןקטגוריותמשבעמורכבהעדכניהכלי2006בשנת

המרחבארגוןצורתבפעוטונים:הטיפולאיכותאתלקבוע

פעוטות;עםושיחהקשבההטיפול;שגרתוהריהוט;

עבודהתכניתשלקיומההאינטראקציה;איכותפעילויות;

מורכבתקטגוריהכלההורים.ועםהצוותעםקשרמובנית;

רמותארבעישמדדולכללה,רלוונטייםמדדיםשלמרשימה

קומפלקסעלידועבישראלמצוין.טוב,מינימלי,לקוי,ציון:

עומדהפעוטוןאםלבדוקשביקשהאדץבצפוןאחדמעונות

אקדמימקצועיצוותהשתמשכךלצורךהבין-לאומי.בתקן

שיפוריםהוכנסוזאתובעקבותitersבכליחיפהמאוניברסיטת

עמוקשינויחלכיהמעוןצוותמדווחהתהליךבסיוםבמעון.

(.2011)מג׳ר,בכליהשימושלאורבמעוןבהתנהלות

itersמקצועייםצוותיםבקרבידועואינומוכרשאינוכליהוא

יישארלאשהכליהיאראשוןבשלבהשאיפהבפעוטות.המטפלים

בעקיפיןאוישירותהאחראיםלכלנגיששיהיהאלאאזוטרי,

סיבות,ממספרחשובההכלינגישותבפעוטון.הטיפוללאיכות

אובייקטיביים.בצרכיםקשורותוחלקןעצמובכליקשורותחלקן

נגיש:יהיהזהשכלישראוילכךהסיבותלהלן

אקדמילליוויזוכהאינוכשהואגםאפקטיבילהיותיכולהכלי

מהוהמקצועיהצוותשללתודעהמעלהשהואמפנימקצועי,

לכליםהמודעותחשיבותו.ובכךאליולשאוףשישהמצב

אתלשנותפוטנציאללהישמסורטיפולשלולהגדרות
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לכלימזאת,יתרהכה.עדידועהשהייתההשמרטףגישת

גוףאיןכאשרהנגרםהנזקאתזמניתלצמצםפוטנציאליש

במקרההמעונות.לגביאחידהמדיניותהמרכזאחראי,אחד

אתהמלווההמקצועילצוותלתתיששכזה,גוףאיןשבו

תנאיםליצירתכליםהפדגוגית,והמדריכההמנהלתהפעוטון,

זו.מטרהלשרתיכולiters-1הפעוטות,עבוראיכותיים

פעםכשבכלוביסודיות,בשלביםעבודהלאפשריכולהכלי

המעונייןמקצועי,צוותבפעוטון.אחרתחוםבודקהוא

המרכיביםהמדדיםכלעללהתעכבחייבאינובכלי,להשתמש

להשתמשיכולהואשונים;בטווחיםציוניםוהנותניםאותו

נמצאiters-1לדוגמה,מעולה.ציוןהמקבליםהמדדיםבכל

וגרועה.טובהשפתיתאינטראקציהלמהיברורותהגדרות

צריךהצוותהשפתית,האינטראקציהמדדאתלשפרכדי

מעולהציוןלקבלכדילעשותשישהפעולותהןמהלדעת

התנהגויותכיקובעיםiters-hמדדילדוגמה,זה,במדד

מעולה:שפתיתאינטראקציהעלמעידותאלה

פשוטותמיליםשלרחבבטווחמשתמשהצוותכאשר

משייםלדוגמה,הילדים.עםלתקשורתמדויקותאך

תיאור.במילותמשתמשגםכמוופעולות,רביםחפצים

חוזרמילים,במשחקיהילדיםעםמשחקהצוותכאשר

באמצעותשיריםמלמדתינוקות,שמשמיעיםקולותעל

משחק.

הילדים,עםמגווניםנושאיםעלמדברהצוותכאשר

כמומילים,באמצעותהכוונותהבהרתרגשות,כגון:

פעולות.ושלאובייקטיםשלשיוםגם

בטוןשימושהואהקטגוריותבכלגבוהלציוןהתנאי

הילדים.עםלדיבורונעיםטבעי

המקבליםלסטודנטיםכברמוכריהיהiters-hחשוב

להיותצריךהעתידיההוראהצוותהרך.בגילהכשרתםאת

ecersכמונוספיםכליםושלזהכלישללקיומומודע

EarlyChildhood Environment RatingScale,)כדי

מסוגלויהיהעצמאיבאופןבהםלהשתמשיוכלהעתשבבוא

בה.נמצאשהואלמסגרתתקןתולקבוע

בכליםצורךישהגלוי,עלרבוהנסתרידע,חסרשבובמצב

ומבורכותפרטיותביוזמותבפועלמתבטאהחסרפרקטיים.

ולייעץלהתייעץכדיפורומיםהמקימותפעוטוניםמנהלותשל

שלהצורךאתמדגישותאלויוזמותורעיונות.דעותולהחליף

בדומהפעוטותעםלעבודהשיוקדשמקצועיבירחוןהשטח

שישופרקטי,תאורטיאקדמיידעלהציגאפשרובוהגן״,ל״הד

לכך.הזקוקיםאחריםרביםעםאותולחלוק

צרכיםלמילוימעברהטיפולאיכותאתהקובעחשוב,מרכיב

שלהקוגניטיביתההתפתחותקידוםהואורגשיים,פיזיים

הסביבהולכןומבוסס,מובנהידעחסרזהבתחוםפעוטות.

מגןולידועלמוכרבהתאםרבהבמידהמאורגנתפעוטותעבור

שלהפיזיתהתבניתשעםהיאכזהבארגוןהבעייתיותהילדים.

לגילמתאימיםשאינםותכניםציפיותגםעובריםהילדיםגן

פינתקיימתהילדים,לגניבדומהבפעוטונים,לדוגמה,הילדים.

וכאשרהספרים,אתיקרעולאשפעוטותהיאהציפייהספר.

ולאמהםמורחקהספרלפעוטות,מתאימהלאנמצאתזודרישה

העובריםהתכניםגםכאמורעצמאית.גישהאליומתאפשרת

כהעדשקיבלוגננותלפעוטות:מתאימיםאינםהילדיםמגן

ללאלפעוטוניםהגיעוו-ב'ולכיתותהילדיםלגןהכשרתןאת

לפעוטותמעבירותוהןעדלידהגילאיאודותעלבסיסיידע

משהאתהחביאוו׳מדועאנטיוכוס׳היה׳מיכדוגמתתכנים

הצורךאתמדגישותמהשטח,המובאותאלו,דוגמאותבתיבה׳.

הילדים,בגןלקייםבדומהלפעוטותמתאימהתכניתבכתיבת

בפעוטונים.ארוכותשעותמבליםשהםהעובדהלאורבמיוחד

כברמקצועיטיפוללתתשואפותפעוטוניםמנהלותויותריותר

בהקשרלמטפלות.רקולאלגננותזקוקותוהןוחצי,שנהמגיל

עליהןשהוטלהחשובהתפקידאתיאמצושהמכללותחשובזה

זה,בשלבפעוטות.עםלעבודההסטודנטיםבהכשרתויתמקדו

פעוטות,עםהעבודהאתנכוןבאופןלאזןהכוחהמכללותבידי

בגניקונצנזוסשהםהדעתתחומיחמשתאםלשקולועליהן

שפהישראל,מסורתחיים,כישוריומדעים,)מתמטיקההילדים

לפעוטות.רלוונטייםואמנות(

החינוך.שלהיעדיםלגביומהפכניתאחרתחשיבהמתפתחתכיום

לשקולישאחד,ובקליקשנייהבחלקיקימגיעמידעשבובעידן

יותררלוונטילאהאםידע.יהיהההוראהשמוקדרלוונטיאם

בידע?להשתמששיאפשרווחשיבהלמידהכלימלידהלפתח

הכנהבתהליכיחשיבהבספרה:Galinsky,2010אלןגלינסקי

mind in the making,קצבשבוהנוכחיבעידןכיטוענת

כדיחיונייםכישוריםללמודצריכיםילדים7/42הואהחיים

שופעבעולםרגשותיהםואתהתנהגותםאתלווסתכיצדלדעת

ללמידה:החיונייםהםהבאיםהכישוריםלטענתה,וגירויים.מידע

הזיכרוןולאמןהקשבאתלפתח

האחרשלהפרספקטיבהאתלהכירלדעת

אתגריםעםלהתמודדלדעת

למידהולעודדלקדם

אחריםעםתקשורתמיומנויותלפתח

נושאיםביןהקישוריכולתאתלפתח

כליםובנייתהחינוךמערכתמטרותשלמחודשתהערכה

פירושןהנוכחילעידןהמותאמיםהשוניםלגילאיםמתאימים

שינוייםומשאבים.זמןהדורשתלמטה,מלמעלהמהפכהלבצע

אתלהפיקישכךלשםלמעלה.מלמטהגםלהתרחשיכולים

הקיימים:מהמשאביםהמיטב
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משאבהואהרךלגילחינוךבנושאבעולםהקייםהידע

במחקר,ענקתקציבישלהשקעהלאחרשהתקבלחשוב

עולמיבידעלהשתמשישלכןישראל.במדינתשחסרים

לנגישרלוונטיעולמיידעלהפוךהדרכיםכלאתולשקול

מקצועי.לצוותיותר

צוותעבורהנכתבתהמקצועיתהספרותבהעשרתצורךיש

למטפלותשיבהירוספריםדרושיםבפעוטונים.מקצועי

כשמטפלתופעוטות.תינוקותשלהיכולותהןמהולגננות

שבהןולדרכיםתינוקשלליכולותמודעתתהיהגננתאו

תוכללאלעולםהיאחדשים,דבריםבתבונהלומדהוא

בניפעוטותעלשנאמרהבאהמזעזעהמשפטאתלהגיד

לעצים״.לדברכמו״זהשנה:

לאסופהמובנית,תכניתבהעדרזקוק,הפעוטוניםצוות

הילדים.עםהעבודהאפשרויותאתשירחיבופעילויותשל

השיקוליםבושמוצגיםפעילויותynipאוספרבעזרתעבודה

דרכישללהפנמהשתובילסיכויישלפעילותהפדגוגיים

לפעוטות.והמתאימותהרצויותהעבודה

חשובמשאבהןההוראהעובדיאתהמכשירותהמכללות

ילדים.ועםפעוטותעםנכונהלעבודהדרכיםלהתוותשיכול

הימצאותןלאורגםתוקףמשנהמקבלהמכללותשלתפקידן

מגמהלאורובמיוחדמלידה,בחינוךהקשורחשובבצומת

הלמידהמכליההתנתקותוגוברתהולכתשלפיהעולמית

ביותר,חשובההיאפורמליתהשכלהשבובעידןהילדים.של

בעזרתהמתרחשלמידהתהליךלדמייןהמבוגרים,לנו,קשה

האחרונותבשניםשילדיםהיאהתוצאהמשלנו.שוניםכלים

בדרכיםולאואימוןשינוןדרךללמודויותריותרנדרשים

מוביליםהתפתחותחוקרימספרמשחק.כמולהם,המתאימות

,Hirsh-Pasek),בארה״ב Golinkoff, Berk Singer

Mandateששמו:ספרזומגמהבעקבותכתבו2009

for playfullearningin preschoolהחוקריםזה,בספר

המנדטאתולהחזירזומגמהנגדכוחםבכללהיאבקמנסים

עדלידהמגיללעבודהסטודנטיםשלהכשרהלמשחק.

מעמיקבאופןלהכירחד-פעמיתהזדמנותמעניקהשנים

הלמידהכליאתגםכמוההתפתחותשלביבכלהילדיםאת

וביעילותםאלובכליםלאמונהחשובהזוהיכרותשלהם.

עדמלידהלהכשרהבמעברלפיכךוילדים.פעוטותלטיפוח

לשמרוהואביותר,חשובמנדטבישראללמכללותנמסר

לקידוםוהאחראיהלידהמרגעהקייםהצופןאתולשפר

מלמידה.ההנאהוהואהאנושיתהחברה

לתגובות:

ednaorr@achva.ac.il

fam@netvision.net.il־_on

מקורות

Theבישראל.הטובהפעוטוןנראהכך(.2011אורןמג׳ר,

Marker20118-11ביוני

Baillargeon,R. .)6891(Representingthe existence and

the location of hidden objects:Objectpermanence

in 6-and 8-month-old infant.Cognition, ,32 .14-12

Baillargeon,R. DeVos, J. .)1991(Objectpermanence

in young infant:Further evidence. Child Development,

,26 .6421-7221

Bremner, J.G. .)1002(Cognitivedevelopment.In G.

Bremner A. Fogel(Eds.),Blackwell handbook

of infantdevelopment(pp. .)931-99Blackwell

Publishers.

Galinsky,E. .)0102(Mind in the making.New York:

HarperCollinsPublishers.

Hamre, B. K. Pianta,R. C. .)1002(Earlyteacher-child

relationshipand the trajectoryof children's school

outcomes througheighthgrade.Child Development,

,)2(27 .836-526

Harms, T.,Cryer,D. Clifford,R. M. .)6002(Infant/

Toddler Environmental Rating Scale. New York:

Teachers CollegePress

Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Berk, L. E. Singer,

D. G. .)9002(Mandate forplayfullearningin

prescholl.New York: Oxford UniversityPress.

Needham, A. Baillargeon,R. .)3991(Intuitionabout

supportin 4.5-mounth-old infants. Cognition, ,74

.841-121

Spelke,E. S. .)8991(Nativism, empiricism,and the

originsof knowledge.InfantBehavior Development,

,)2(72 .002-181

Spelke,E. S.,Breinlinger,K., Macomber, J. Jacobson,

K. .)2991(Originsof knowledge.Psychological

Review, ,99 .236-506

Warneken, F. Tomasello, M. .)6002(The roots of

human altruism. British Journal ofPsychology,

,001 .726-554

Xu, F. Spelke,E. S. .)0002(Large number

discrimination in 6-month-old infants. Cognition,
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מופ״תמכוןשלהאקדמילסגלעיוןיום

-₪^
ומעשה:מדיניות

ויישוםפעריםגומלין,■חסי

dti'duראשסרלין,רותסיכמה: 1uddd y/w

^^
היקף,במיוחד.ועשיררחבאקדמיבסגלהתברךמופ״תכרן

mJהגיאוגראפי,והפיזורהמשרותפיצולהעשייה,וגיווןאופי

לאמשותפים.מפגשיםלקייםהסגלחבריעלמאודמקשים

זהיודעיםאנחנומספיקשלאהתחושה,לכולםשותפהאחת

אלו.שלמרעיונותיהםאלונתרמיםדיולאזהשלעשייתועל

הסגלחבריכלאתפניםאלפניםלהפגישהחלטנוזומסיבה

המפגשיםמטרתבשנה.אחדסגלליוםמופ״תמכוןשלהאקדמי

יסייעואשרמשותפים,דיוניםולקייםלשמועללמוד,להכיר,היא

המכון.פעילותאתלקדםלכולנו

בינואר31תשע״ב,בשבטז׳שלישי,ביוםהכנסהתקייםהשנה

ויישום.פעריםגומלין,יחסיומעשה:מדיניותהכותרת:תחת2012

המכללהונשיאתרמ״אראשאריאב,תמרפרופ׳פתחההכנסאת

דוגמאותאריאבפרופ׳הציגהבדבריהברל.ביתהאקדמית

מוריםהכשרתשלבהקשריםלמעשהמדיניותביןלפערים

חלקימיישוםלהערכתה,נובעים,אלהפעריםהמקצועי.ופיתוחם

מהלכיםשלמקבילמיישוםהמדיניות;שלשיטתיתמידולא

המשאביםהעמדתללאליישוםמדרישהבזה;זהתומכיםשאינם

ההשלכותבבחינתבהכרחמעוגנתשאינהומרטוריקההנדרשים;

פרופ׳התייחסהדבריהלסיכוםהמדיניות.שלוההשתמעויות

סטנדרטיםעלהמצביע(,oecd-h2011דוחלממצאיגםאריאב

ונתמכת,מתוקצבתזמן,לאורךעקיבהקוהרנטית,מדיניותשל

המדיניות.להצלחתהכרחיכתנאי

מושביםשלושהמביןבאחדהמשתתפיםבחרוהיוםבהמשך

בתחומיםמדיניותשלוהיישוםההטמעהנדונושבהםמקבילים,

במערכת.שונים

הלאומית:התקשובתכניתבנושא:התמקדהראשוןהמושב

נפגשים.שאינםמוקדיםשלושהוהטמעהמדיניותמציאות,

מכוןשלהמנהלהוועדיו״רמלמד,עוזיד״רחשפוזהבמושב

הפוטנציאלאתמופ״ת,וממכוןאחוהממכללתהורוויץוג׳יימופ״ת

ואתאחדמצדובהוראהבלמידההתקשובשבהטמעתהרב

המדיניותמולואיכותיותמשמעותיותולמידההוראהביןהפער

מנגד.התקשובהטמעתבנושא

עלראשוניםמחקרממצאישללהצגתםהוקדשהשניהמושב

רוניפרופ'הציגולהוראה.בהכשרההחדשההמתוויםתכנית

בראששעמדזינמן,ע״שולספורטלחנ״גהמכללהנשיאלידור,

קופרמינץחגיד״רפרסקו,ברברהפרופ׳למחקר,ושותפיוהמחקר,

וחשובהמעניינתמצבתמונתחשפוהחוקריםטלמור.רחלוד״ר

ושלובאוניברסיטאותבמכללותהמתוויםתכניתהטמעתשל

כלפיה.העמדות

ומעשהפדגוגיתמדיניותביןהפערהיההשלישיהמושבנושא

מבחן.כמקרהבאזרחותחשיבהפיתוחההוראה:

העבריתמהאוניברסיטהזוהרענתפרופ׳הנחתההמושבאת

פרופ׳תיארהבדבריהחינוכית.למנהיגותמנדלוממכוןבירושלים

אתלהפוךהחינוך,במשרדכהונתהבמהלךניסיונותיה,אתזוהר

תהליךהחינוכית.בעשייהיותרלנוכחתהשקופה״ה״פדגוגיה

שיקףהאזרחותבמקצועהלימודיםבתכניתהשינוייםהחדרת

בלטהדברשלבסופוזאת,עםרב.זמןונמשךרביםקשיים

הנהגהבזכותזאתכלבאזרחות.הלימודיםבתכניתהתקדמות

הפיתוחבתהליכיהשטחשיתוףהמטה,שלרציניתפדגוגית

הטמעה.שלמניפהויצירתוהניסוי

המשתתפיםביןולהידברותלדיוןרבזמןהוקדשהמושביםבכל

בשדה.מדיניותלהטמעתויעילותמתאימותדרכיםלמצואכדי

אבישר,גלעדהד״רשלבהנחייתהמסכםפנלסייםהיוםאת

המשמעויותנבחנושבומופ״ת,במכוןהלימודיםערוץראש

המושבים.בשלושתשנערךובמעשה,במדיניותלדיוןוההשלכות

החשובים,מהתכניםרצונםשביעותאתהביעוהעיוןיוםמשתתפי

בו.שהוצגווהמאתגריםהמעניינים
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חדשיםספריםדוקטורטעבודותשנילתוארגסרעבודותמחקרעבודות

הבין-קכללתיהמידעמרכז

בעבריתלימודיםבתכניותמתוכנן״״דיבור(.2011רוולרוזנר

החמישיםמשנותבישראלהעל-יסודיהספרבבית)שפת-אם(

ילין.דודלחינוךהאקדמיתהמכללהימינו,ועד

"הדיבורשלגבולותיוואתמאפייניואתמקומו,אתבדקהמחקר

ההאזנהכוללהספונטני(,הדיבורשלכהיפוכו)המוגדרהמתוכנן״

בעבריתהלימודיםבתכניותהמוצגיםהנתוניםפיעלדיבור,לאותו

בדיקתהחמישים.משנותהחלהעל-יסודיהספרלביתאםכשפת

ידיעלהאיכותניהמחקרבשיטתנעשתההמתוכנן"״הדיבור

)פרזנטציה(,הרצאהמתוכננת,שיחהתוכן:לקטגוריותחלוקתו

בקול.וקריאהמוקפדתהגייהדיבור-פה,הפקתודיון,ויכוח

מתבססהואבעיקרו.טקסטואליעיוני-היסטורי,מחקרזהו

בעיקרהעברית,במקצועלימודיםבתכניותעיוןעלבעיקר

ההבעהביןהיחסאתכמותיתובודקובתוכניהן,במטרותיהן

קטגוריותפיעלהתכניותביןמשווהבכתב,להבעהבעל-פה

בהן.שחלוהשינוייםעלועומד

החידושיםאףשעלהואהמחקרמןשעלהביתרהמענייןהממצא

במעמדהשחלהשינויאףועלהדבורהבעבריתשחלוהרבים

שחלוהשינוייםהעברית,שלביטחונהשהתחזקלאחרזושל

בלבד.מעטיםזהבהקשרהלימודיםתכניותשלובמטרותבתכנים

אלאעצמןהרשמיותהלימודיםבתכניותאינוהעיקריהשינוי

הוראתאתהמעגניםלמורהובמדריכיםהתכניותשלבניתוח

ומבנההשיחהחקרכגון:בלשניותבתאוריותהמתוכנן״״הדיבור

נימוס,שלתאוריותוהפרתו,הפעולה״שיתוף״עקרוןהשתתפות,

ועוד.הדיבורפעולתשלתאוריה

דתיתשהקד(.2010חניוויסבורדישראל,ריץ׳שירה,אילת

nyjעלהשוואתימבטאזרחית:וקדושה •nבחטיבתלאומיים

וושינגסון,גבע?/לחינוךהאקדמיתהמכללההישראלית,הביניים

בר-אילן.אוניברסיסתוקידומו,הדתיהחינוךלחקרהמכון

הקדושהממדעלמוריםעמדותלנתחהייתההמחקרמטרת

ויוםולגבורהלשואההזיכרוןיוםלאומיים:זיכרוןימישנישל

ניכרתברמההמאופייניםאירועיםאלהרבין.ליצחקהזיכרון

מיוחד,יחסמשקפתזוקדושהאזרחי.שמקורהקדושהשל

מייחסתשהחברהומעשיםנורמותערכים,כלפיומרומםמכבד

ייצוגם.וכלפיכלפיהםבביקורתוממעטתמיוחדמעמדלהם

ניהולאנשיעםראיונות30וכללאיכותניתבשיטהבוצעהמחקר

נוסףוממלכתיות-דתיות.ממלכתיותבינייםחטיבותבששוחינוך

אלה.זיכרוןבימיבית-ספרייםבטקסיםתצפיות12בוצעוכךעל

הממלכתי-מורילביןהממלכתימוריביןההבדליםהממצאים:בין

אינםהישראליהשנהבלוחהמקודשיםלימיםביחסדתי

הקדושהמושגאתלקבלנוטיםאינםהמוריםמשמעותיים.

בעיקרו.דתימושגהיאהקדושהכימאמיניםהםהאזרחית.

לשואההזיכרוןיוםשלפיהבקדושה,היררכיהמתאריםהמורים

המוריםכלרבין.ליצחקהזיכרוןמיוםיותרמקודשולגבורה

היהודיתזהותםאתלעצבכדיפדגוגייםמאמציםנוקטים

התלמידים.שלוהישראלית

ובנתיבמוריםהכשרתשלבהיבטתרומהלהיותעשויהלממצאים

מעמיקההבנהסמךעלזאתבהמשך.המקצועיתהתפתחותם

זה.במחקרביטוילידישבאוכפיהפדגוגיות,עמדותיהםשליותר

מופ״ת.מכוןבסיוענערךזהמחקר

אחר:מעקבמחקר(.2010אסתרטובליד»תה,פישל

מיוחד;חינוךמסלולבוגרותמורות,שלהמקצועיתכשירותן)א(

למסגרתקישורןובחינתהמורותשלהידעמקורותזיהוי)ב(

האקדמיתהמכללהלהוראה,ההכשרהבמהלךולהתנסותהעבודה

לחינוך.הדתיתהאקדמיתהמכללהושאנןק"m"\iלחינוך

בשתימיוחדחינוךמסלולבוגרותשלקבוצותשתימתארהמחקר

המחקרבדרום.ממלכתיתומכללהבצפוןדתיתמכללהמכללות:

אחרלהתחקותוניסההבוגרותשלהמקצועיתכשירותןאתבדק

במהלךולהתנסותהעבודהלמסגרותוקישורםהידעמקורות

להוראה.ההכשרה

10ו-מהדרוםמיוחדלחינוךמורות14כללההמחקראוכלוסיית

מובניםראיונותהיו:המחקרכלימהצפון.מיוחדלחינוךמורות

כשירותפרופיללבדיקתוכליתצפיותמשתתפת,כלעםלמחצה

Brouwerהוראה Korthagen,2005.)

המקצועיתהכשירותבציוניהפערהואביותרהבולטהממצא

70היההממוצעהציוןהדרומיתבקבוצההקבוצות:שתיבין

תכנוןמהלכיביצעובצפוןהמכללהבוגרות87ובצפונית

עסקובדרוםהמכללהשבוגרותבעודעקביים,והערכההוראה

בצפוןהבוגרותמעשה״.של״חוכמהיותרוהפגינופחותבכך

בוגרותואילובמרכז,הילדשבהשליחותההוראהבעבודתראו

כךעלהצהירולאאךלתלמידיםודאגהאכפתיותהפגינוהדרום

ההכשרה.לתכניותהמלצותגםבדוחכוללותהחוקרותמפורשות.

מופ״ת.מכוןבסיוענערךזהמחקר
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בקרבפרופסיונאליutמעגל(.2010רוניריינגולדנירה,מאי

שלהבנייתופריירהפאולושלמשנתופיעלבחנ״ממורים

המכללהאחוהחינוכיים,פתרונותלהגדרתקוגניטיביכלי

לחינוך.האקדמ!ת

הביקורתיתהפדגוגיהשלהאפשריתהתרומהאתבחןהמחקר

שלחשיבותןאתלהדגישבניסיוןהחינוכיהמעשהעלפריירהשל

מיטבית.חינוכיתפרקטיקהליצירתכתשתיתחינוכיותתאוריות

להנחותקצרהסדנהבמסגרתניתןאםלבדוקהייתההכוונה

כלישלעקרונותיואתלהפניםהמיוחדבחינוךותיקותמורות

בסיסהמהווהגישוש,מחקרזהובהוראה.וליישמוקוגניטיבי

זה.בתחוםיותררחבלמחקר

מנהלתובכללןמיוחדלחינוךמורות12כללההמחקראוכלוסיית

ותצפיות.פתוחיםשאלוניםהיוהמחקרכליהספר.בית

שינויהכנסתשללדינמיקהבעיקרמתייחסיםבדוחהממצאים

במהלךשהתפתחהזו,דינמיקהותיקות.מורותשללקבוצה

מסיבותהמשתתפותרובשלהתנגדותשלמשלבנעההסדנה,

שללשלבועדמההנהלה(פחדשמרנית,תפיסה)למשל,שונות

פעולה.ושיתוףהתפתחות

מופ״ת.מכוןבסיוענערךזהמחקר

ענייןקבוצתשלמאפייניה(.2010נעמידיקסןאלקה,יפה

המכללהאורניםמקרה,חקרמופ״ת:במכוןלומדתמקצועית

לחינוך.האקדמית

"חקרהענייןקבוצתשלהמאפייניםנבדקוהמחקרבמסגרת

החוקרותמופ״ת.במכון2001משנתהמתנהלתוהשיח״הטקסט

קונסטרוקטיביסטיתלמידהשלהמאפייניםאתלבדוקביקשו

התפתחותהואשנחקרנוסףמוקדמקצועית.שיחבקהילת

חבריביןבאינטראקציותהתבוננותתוךופעילותןקבוצות

בה.המנחהותפקידהקבוצה

בשתיהענייןקבוצותמשתימשיבים28כללההמחקראוכלוסיית

והמקורותהמחקרכלישונות.בשניםבלמידהשהשתתפושנים

פורוםמסמכים,ניתוחאישיים,ראיונותשאלונים,היו:לנתונים

רפלקטיביים.ויומניםתצפיותמקוון,

הלמידה״״שלשתדגםאתמתקףשהואבכךתרומהמהווההמחקר

רפלקטיבייםתיאוריםלניתוחככליבוהשימושואתבדוח()המוצג

המחקרממצאימלמדיםיישומיתמבחינהלמידה.תהליכישל

באילושלהם,הלמידהאתהקבוצהחברימייחסיםמקורותלאילו

להעריךמאפשריםגםהמחקרממצאייעדים.אילוועבורנושאים

נמצאוהנבדקים.שלמבטםמנקודתהענייןבקבוצתהלמידהאת

הענייןבקבוצתההשתתפותכיונראהמרובים,למידהתיאורי

בה.שלמדוהמוריםמורישללהתפתחותםתרמה

מופ״ת.מכוןבסיוענערךזהמחקר

■■ו

אקדמיתכתיבה(.2010רחלשגיאברוריה,מרגוליןחנה,עזר

לוינסקימכללתלחינוך,במכללהבלמידהומקומהמשמעותה

לחיטך.

קבוצותשתישלתפיסותיהןביןלהשוותהייתההמחקרמטרת

נבחנהההשוואההאקדמית.הכתיבהאתבמכללהסטודנטים

תדירותןזה,בתחוםהניתנותהמטלותסוגהאלה:הממדיםלפי

משתמשיםשבהםהשוניםהאמצעיםלסטודנטים;ותרומתן

ומידתהשכיחיםהכתיבהסוגיהסטודנטים,שלהכתיבהלקידום

הכתיבהבמיומנויותהמסוגלותתפיסתוכןבהםבשימושהנוחות

הסטודנטים.של

תשס״טבשנתלהוראהסטודנטים147כללההמחקראוכלוסיית

לצורךשחוברשאלוןהיההמחקרכליתש״ע.בשנת139ו-

המומחיותועלהתאורטיהרקעעלהמבוסס(,2009המחקר

האקדמית.הכתיבהבהוראתהמחקרעורכותשל

בממדיםהקבוצותשתיביןגדוליםהבדליםנמצאולאככלל

התקבצובתש״עובהם:הבדליםכמהנמצאוזאת,עםשנבדקו.

אינטגרטיבית".״כתיבהתחתבמהותןמחקריותשהןמטלות

יותרבלטהאינטגרטיבית״תהליכים״משימתהכתיבהמטלת

המטלהביצועמחווןגםבתרומתה.והןבתדירותההןבתש״ע

לכתיבהמודעותיותרשישלומרניתןבתש״ע.יותרגבוההיה

בשתיהפדגוגיה.בשיעוריהנראהככלעלתהוהיאהמחקרית,

יותרגבוההברמההרפלקציהמטלתתדירותנתפסתהקבוצות

הקבוצות,ביןהבדלניכרלאהמסוגלותבתפיסתגםמתרומתה.

הפריטלמעטכתיבה,במטלותבשימושהנוחותברמתגםכך

בתש״ע.מובהקבאופןשירדביבליוגרפיה,כתיבתשל

בתש״עשלמדוהסטודנטיםשכתבוההמלצותולאורכללית

מערךלשיפורהדעתאתלתתראויבשאלון,הפתוחהבשאלה

רקלאהנושאולשילובאקדמיתלכתיבההנוגעבכלהלמידה

מהלמידהכחלקאלאהראשונההלימודיםבשנתנפרדכקורס

במכללה.הנלמדיםהמקצועותבכל
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