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 המורה כשחקן ראשי –תפתחות מקצועית ה

 

את דפוסי בפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה, כזו המאתגרת  מנשבתרוח חדשה 

בהם תתרחש למידה  ",אחרים" לייצר מרחבים תהחשיבה המסורתיים ומבקש

 קידומם.על התלמידים ום של ל למידתע להשפעה מכוונתה, טבית, מוטת עתידמי

מידים ולגרום להם להטיב כולנו מכוונים לסייע לתל לכאורה, אין בכך כל חדש,

ות הלמידה של עובדי ההוראה נעוץ בגישה תרבתפיסת אולם השינוי בולהצליח, 

  התפתחותם המקצועית.המזמינה את המורים לקחת אחריות 

ההתפתחות המקצועית כרוכה בבירור הצרכים, בהצבת יעדים קיחת אחריות על ל

של הידע  מיצוי מושכלבו בחילוץ, , בהתנסותמעורבות פעילה ומשתפתאישיים ב

כבוד רב לידע של ניתן במגמות אלו הקיים כבסיס למומחיותו של עובד ההוראה. 

לקדם  יכולתםלולמידת העמיתים ואף  מידה אפקטיביתל חוות יכולתם ל, להמורים

 . ולהנחות פיתוח מקצועי

חוקרות במשותף פרקטיקות מדות של מורים, הקהילות לו תהוותבבתי ספר רבים מ

הוראה, שאלות ודילמות בהקשר הכיתתי והבית ספרי. חלקן פועלות כקהילות מחקר 

יחד את הישגי התלמידים ואת האתגרים  בוחנות הופיתוח של תהליכים פדגוגיים, 

 בכוחן של קהילות מצליחות וחזקות לשנות את תרבות הלמידה של . הניצבים בפניהן

 ומטרתה לשפרמתמשכת  הלמידה היא בבית הספר.  ותלמידיםמורים צוותי הוראה, 

 ,שיח העמיתים המשותף, בגובה עיניים את הלמידה. פרקטיקות ההוראה ו את 

ות ההתבוננ, שיווניות כערך, חקר השיעורים וההוראה, המחויבות המשותפת

מודלינג להנחיה ולמידה אחרת גם  הרפלקטיבית ועצם ההתנסות בתהליך, מהווים 

 בכיתה. 

למורים להביא את הידע הרב  רמאפש, המוביל את בית הספר כארגון לומד, המנהל 

בית ב לזירות השונות  ,כבסיס לחקר ולמידה ,ההתנסויות ההוראתיותאת ם ויהשביד

זירות אלה מהוות מורים, תצפיות עמיתים ועוד. הספר כגון ישיבות מקצועיות, חדר ה

פיתוח מקצועי ובכוחן לייצר רשת מקצועית לומדת היוצרת ידע הוראתי  מעגלי 

 משותף ומקצועי. 

ראשי ויש בכוחו לנתב את השחקן הוא  ה בכל תצורות הלמידה שציינתי המורה

בהקשר למידתו לצרכים הרלוונטיים שזיהה וליעדים שסימן לעצמו, תוך כדי ו

 אופטימיות  ,למידה בה אמון הדדי, שיתופיות לתהליך הלמידה; זאת כחלק מקבוצת



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך   

                                           מחוז חיפה    
 

 

 . בתהליך יכולתם המקצועית לשנות ולשפר, מהווים מאפיינים מכריעיםואמונה 

הלמידה החדשה מזמינה את המורים להביא את האני האישי והמקצועי, את נקודות 

התפקיד, הצרכים, הדילמות והשאלות לשם עיסוק,  המבט, הניסיון, פרקטיקות

 שינוי. מפתחות לקראת הוראה ולמידה מחוללי םחידוד והבנה של אות

 

 דבורה רוזיו  

 סגנית מנהלת מרכז פסג''ה חדרה

 

 


