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 מבוא
 ?מימוש -אקוסיסטם המכוון ללמידה במכוונות עצמית ברמה הגבוהה ביותראז איך נראה 

שלו   הדרך  יימצא את  בית ספר  כך שכל  לעורר השראה  ומטרתה  גנרית  הינה  ההצעה שלפניכם 

ליישום מימוש. בהצעה זו יש עקרונות מובילים והנחות יסוד ללמידה בשלב מימוש וכן הצעות לתכנון  

 הסדירויות.

 הנחות יסוד:

 סדירויות המתקיימות במקביל: 3יש 

 כיצד מתרחשת הלמידה במליאה או בקבוצות? סדירות מערכת השעות )החזקת המרחב( :  -

סדירות השיח עם הלומדים )החזקת השיח(: כיצד מתקיים שיח קבוע, בתדירות שבועית עם   -

 כל לומד?

צוותי,   - מו"פ  מקצועי,  פיתוח  ליצור  הדרכים  מהם  הזמן(:  )החזקת  המורה  עבודת  סדירות 

 הערכה והכנת שיעורים וכד'?

 : מימושלימודי ליבה ולימודי  

סדירות יתקיימו במקביל לימודי ליבה )חשבון/מתמטיקה, עברית, אנגלית( עם לימודי מימוש   בכל

 )למידה במכוונות עצמית לפי מתודות שונות( 

בין שני סוגים אלו משתנה בהתאם למיומנויות של הלומד, ככל שהלומד רוכש יותר מיומנויות    היחס

חב יותר שעות לסוג זה של למידה. פועל  של לומד עצמאי, כך ניתן להפנות בסדירות החזקת המר

יוצא מכך הוא שבזמן לימודי הליבה יינתן דגש מרכזי ברכישת מיומנויות ללמידה עצמאית ובמכוונות  

 עצמית, כפי שיתואר להלן. 

לימודי   ומיעוטה  ליבה  לימודי  היא  שרובה  סדירות  הדרך  בתחילת  לראות  שנוכל  אך  מימושכך   ,

 .המימוששעות הליבה ולהרחיב את שעות המטרה היא כל העת לצמצם את 
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 סדירויות החזקת המרחב

 הצעה לסדירות בבית ספר יסודי 

 שלבים: 3אנו מציעים ליצור מהלך של 

שעות( של מימוש, שאר הסדירות היא לפי    4ב: שתי רצועות של שעתיים )סה"כ  -: כיתות א 1שלב  

 מערכת שעות של לימודי ליבה.

ג2שלב   כיתות  )סה"כ  ד:  -:  שעות( של מימוש, שאר    10-8שלוש רצועות רחבות של שלוש שעות 

 הסדירות היא לפי מערכת שעות של לימודי ליבה.

שעות( של לימודי ליבה וכל שאר הסדירות    8ו: רצועה יומית של שעה וחצי )סה"כ  - : כיתות ה3שלב  

 היא במימוש.  

 כיצד נראית ההוראה בלימודי הליבה? 

 -יכולת של הלומד לרכוש מיומנויות של למידה במכוונות עצמית. כלומר התוכןהדגש בהוראה הינו ב

להתנסות   חתירה  היא  השיעורים  של  המטרה  אמצעי,  הינו  המקצועי,  הדיסציפלינארי,  הידע 

 במיומנויות קוגניטיביות, תוך אישיות ובין אישיות הנדרשות ללמידה עצמאית. 

 למידה:דוגמאות למתודות אשר מאפשרות סגנון זה של 

 )קישורלמידה דיפרנציאלית אותנטית ) -למד"א 

מתודות שונות אשר המשותף להן הינה ההתנסות של הלומד, בהנחיית המורה,    - למידה התנסותית

בתנועה, התבוננות עצמית על  סביב תכנים דיסציפלינאריים. דוגמאות: משחוק, התבוננות עצמית  

התנסות בטבע )למידה חוץ כיתתית(, אומנות, מוזיקה ויצירה,    - ידי עצירה ושקט, התבוננות בסביבה

 משימות התבוננות על האחר, שיח ודיאלוג, טקסים, מרחב מייקר וכד'. 

 

 כיצד נראית ההוראה במימוש?

מת הלומד ובהנחייה של המורה  הדגש בהוראה, מהרגע הראשון ועד לסיום הלמידה, הינו בהעצ

 לעידוד למידה לפי צורך, ממקום של מכוונות עצמית.

נפרט על כמה מהן: בחרנו לקרוא לכל מתודה בשם קורס ואנו  רבות  שהינו מסע    -ישנן מתודות 

 למידה המתבצע במכוונות עצמית.

 

https://www.edunow.org.il/article/3746
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עדיין נמצא תחת כותרת  קורס בנושא רחב המאפשר בחירה רבה של הלומד אך    -קורס לפי נושא 

 של נושא מסוים, למשל מדעים, אומנות, הומניסטיקה וכדומה. 

, שהחל מהשלב הראשון, של תכנון המסע, כולל שאלה פורייה, אבני דרך, PBLהקורס יתנהל בסגנון  

 מחוון, תוצר, ניהול זמן וכדומה, הלומד הינו שותף להחלטות בדיאלוג עם המנחה.

 תלמידים מלמדים:   -קורס מנטורים

בשלב הראשון התלמידים מתכננים קורס שהם מעוניינים ללמד בכל נושא, בשלב השני כל תלמיד  

לומד מתלמיד אחר. ישנן אופציות רבות לביצוע התהליך, בין אם מדובר במנטור אישי או בקבוצת  

 תלמידים או בבניית קורס אינטרנטי שלא דורש הנחייה בזמן הלמידה.

 ר/בנייה/יצירה: קורס מייק

 התנסות ביצירה, בסדנאות שונות, לפי היכולות של בית הספר.

 קורס תחרותי: 

השתתפות לומדים בתחרות אזורית או בינלאומית בהשתתפות מספר רב של בתי ספר סביב נושא  

 מסוים. 

 קורס "לבן":  

, למידה  ישנן מתודות שונות להפעלת קורס אשר הלומד מוצא את הנושא המעניין אותו לחקירה

שעת גאון. במסגרת קורס כזה יוצאים לדרך ללא מגבלות של    -ותוצר. אחת המתודות הטובות היא 

 מסגרת כלשהי והלמידה מתרחשת מתוך צורך שמביע הלומד.

 

 כיצד לשבץ מורים בהוראת מימוש?

שאמון  כל קורס מאפשר שיבוץ אחר של מורים. למשל בקורס לפי נושא, אפשר לשבץ מורה מקצועי  

על הנושא של הקורס, בקורס לבן לעומת זאת ניתן ליצור צוות מורים אשר אחראי על הקורס ובכל  

יום נמצא חלק אחר מהצוות בהובלת הקורס, למשל ביום ראשון הלמידה תונחה על ידי המורה  

למדעים והמחנכת וביום שלישי הלמידה תונחה על ידי המורה למתמטיקה והמורה לחינוך גופני.  

ומדים יוכלו להיעזר בידע המקצועי של המורים בימים שהם מנחים, אך הובלת הקורס מתבצעת  הל

 על ידי כל צוות המורים.
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 סדירויות החזקת השיח
 

השעות הפרטניות יוקדשו לשיח אישי בין מנחה ללומדיו. לכל לומד יהיה מנחה אישי שיקיים איתו  

בין בתי הספר השונים המקיימים סדירות של שיח   שיח על כלל תהליכי הלמידה שלו בבית הספר.

פרטניות   שעות  שלוש  היא  המובילה  הסדירות  כאשר  והמלצות,  דוגמאות  של  רב  מגוון  יש  אישי 

 דקות.   25-20תלמידים, בהיקף של אחת לשבועיים במשך כ  10המוקדשות לשיח אישי עם עד 
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 החזקת ניהול הזמן של צוות המורים  סדירויות
 

מלבד שעות השהייה, מערכת השעות תקצה זמן לפיתוח מקצועי, תכנון צוותי של מסעות למידה 

)קורסים(, שיחות אישיות והערכה. בכל מסלולי ההכשרה המוצעים, צוות בית הספר עובר תהליך  

שינוי   וללמוד    -של  להעמיק  ניתן  לומדת.  מקצועית  לקהילה  לומדות  מצוות  קהילות  מודל  על 

 ". השקפהממקורות שונים, בין היתר באתר "

 עקרונות הלמידה בקהילה 

 מחויבות הקהילה לתהליך  .1

 קביעת סדירות למפגשי הקהילה.   ●

 העברת האחריות על הלמידה לידי הלומדים. ●

 הדדיות  .2

 הצורך ופועלים מתוך הסכמה.חברי הקהילה מבררים יחד את  ●

 כולם אקטיביים, הידע מגיע מכולם. ●

 מיקוד ורלוונטיות  .3

 הקהילה עוסקת בנושא ממוקד ובהיר. ●

 הנושא קשור בסוגיה מהותית המעסיקה את הקהילה, המורה המובילה, בית הספר.  ●

 שיח פורה  .4

 שיח מבוסס הקשבה והשהיית שיפוט. ●

 למידה חקרנית  .5

 חקירה משותפת.  ●

 התבוננות רפלקטיבית.   ●

 תיעוד וניהול הידע לשם התפתחות  .6

תהליכי  ● סמך  על  שיתופית,  סביבה  בתוך  שלה  הידע  את  ומפתחת  מבנה  קהילה 

 תיעוד.

https://hashkafa.macam.ac.il/

