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  תמצית
למידה מהצלחות " מתודות להפעלת התכנית שלושבסדרה הכוללת יה ישננה ה ִההנוכחיתחוברת ה

יסודי במשרד החינוך - האגף לחינוך עלידי-עלתכנית זו פותחה במשותף ". ספרית-כמנוף ללמידה בית

 מכון-וינט'ג-במאיירסוללמידה מתמשכת במערכות חברתיות היחידה ללמידה מהצלחות ידי -עלו

 בתי ספר 44-ב) 2005-2002(ה "תשס-ב"כונת ניסוי בין השנים תשסהתכנית הופעלה במת. ברוקדייל

ו התכנית "משנת תשס. בדווים ודרוזים, ערבים, יהודים: יסודיים המשרתים אוכלוסיות מגוונות-על

  .יסודיים בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים-והיא פועלת בבתי ספר על, מופצת כתכנית מערכתית

  ".   המסע בעקבות שאלת הלמידה "-טיבית בחוברת זו מוצגת המתודה הפרוספק

  " ספרית-למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית"על התכנית 

לקדם את מנת -על, זאת.  בבית הספרלמידה משותפת מתמשכתהיא לטפח תרבות של התכנית מטרת 

 של סגל בית הספר ושל כל בעלי יםיצירת תהליכי למידה משותפבאמצעות התלמידים בכל התחומים 

 ,לזהות אתגרים בעשייה הקיימתהוא למידה זו של תפקידה . יין הקשורים לעשייה החינוכיתהענ

מקיימים  הספר בתי, לשם כך. חזונו של הצוות החינוכי בבית הספרלקידום מימושם במסגרת ולפעול 

 רפלקטיביתמשותפת ו חשיבה ולפיתוח לעשייה עצמאית, ללמידה ונותהמכּו נותמוְב למידה מסגרות

  .מכת בעיקר על ידע המוריםהמסת

כל מעגלי הלמידה . וארצי) מחוז/רשות(מרחבי , יספר-תיב:  משלושה מעגלי למידהתהתכנית מורכב

בעלי תפקידים משמשים כחוליה מקשרת בין שני .  משותפת שאינה היררכיתהמבוססים על למיד

   : המעגלים השונים

ידה בבית הספר ולפעול עם המנהל  תפקידו להוביל את תהליכי הלמ- ספרי-רכז למידה בית

 .להטמעתם
 תשתיתה ספרית בבניית-חברי הצוות המובילים את הלמידה הביתלוות את ל תפקידו -מלווה למידה 

גם מלווה הלמידה שותף . ר בבית הספר ובהפצתובסייע בניסוח הידע שנצל ו,תספרי-ביתללמידה 

 מלווה הלמידה אינו .ן בתי הספר ביי הלמידהקשרותורם ללמעגלי הלמידה המרחבי והארצי 

  .מועסק בבית הספר ואינו משתייך לצוותו

בכל חלק מופעלת מתודת למידה . השלובים זה בזה כגלגלי שינייםחלקים שלושה מורכבת מתכנית ה

 המתודה -מסע בעקבות שאלת הלמידה ,  המתודה הרטרוספקטיבית-למידה מהצלחות העבר : שונה

  :ביתר פירוטו. ספריים והנחלתם- זיהוי דפוסי הלמידה הבית-הלמידה ולמידה על , הפרוספקטיבית

 לפתח את יכולתו של בית הספר מיועדת:  המתודה הרטרוספקטיבית- למידה מהצלחות העבר

הלמידה הרפלקטיבית המשותפת .  מהצלחות העברתרטרוספקטיביו תוך למידה רפלקטיבית ,ללמוד

הניתן מכוון לפעולה ידע פוך ידע זה ל ולה,ים כמומחיםמור הומאפשרת לזהות ידע סמוי שבעזרתו פעל

  .ליישום גם בעתיד
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 לקדם את העשייה החינוכית בבית מיועד: המתודה הפרוספקטיבית -מסע בעקבות שאלת למידה 

שילוב . פתורה בחיי בית הספר-בלתימייצגת סוגיה אשר  ,למידה שנבחרהההספר בעקבות שאלת 

 .הן את התלמידים והן את הידע החינוכיהעשייה בלמידה מאפשר לקדם 
 להשתית בבית הספר מיועדת: ספרית והנחלתם- זיהוי דפוסי הלמידה הבית- למידה על הלמידה

 הלמידה על הלמידה מאפשרת .לבית הספר שהיא אותנטית ואוטונומית, מסורת של למידה מתמשכת

תרמו וצוות בית הספר יה של בעשישינוי פרדיגמטי ל הביאודפוסי הלמידה המשותפת שלזהות את 

 . ליצירת שינוי חינוכי
 של סגל בית הספר ואף מחולל תהליכים ארגוניים וחברתיים המקדמים את הלמידה תתכניכל חלק ב

המקדם את תרבות " המנוף"הסינרגיה הנוצרת בין החלקים מייצרת את  .של בעלי עניין אחרים בתוכו

  .של בית הספר להגשים את שליחותו ואת יכולתו הלמידה הארגונית בבית הספר

מהווה בסיס ללמידה המתבצעת בסדנת  התיעוד. והפצתו השוטף התיעוד הוא בתכנית חיוני רכיב

. הן בתוך בית הספר והן בין בתי הספר, משקף את התהליכים ומשרת את הפצת הידע, הלמידה

כדי שהתיעוד . ונגיש לכולהתיעוד מאפשר את הפיכתו של הידע הסמוי הטמון בבתי הספר לידע גלוי 

 את ספר בית כל יוצק כןלתואשר , אחידות לכל אחת מהמתודות תיעוד תבניות ונבנ, יהיה נגיש ומועיל

    .הותוצרילמידה ה כניות

  המסע בעקבות שאלת למידה

המסע בעקבות שאלת הלמידה מתרחש לאחר שהתקיימה בבית הספר לפחות סדנת למידה אחת 

סדנה זו הכינה את המשתתפים למסע ". למידה מהצלחות העבר "-הראשונה פי המתודה -שבוצעה על

זהו מסע של התמודדות . נוסף המתבצע הן בסדנת למידה והן בפעילות החינוכית בבית הספר

  . פתורות בבית הספר-עם סוגיות שעד כה היו בלתי, לימודית ומעשית כאחת, משותפת

ההיערכות לקראת , גם בסדנה זו, לחות העברכמו בסדנת הלמידה הקודמת שעסקה בלמידה מהצ

  . בחירה של מקום ומועדים קבועים ומוסכמים לסדנת הלמידהכוללת המסע 

פתיחות , שקיפות ושיתוף במידע, קבלת החלטות בהסכמה,  שוויונייַחהפעלת הסדנאות מושתתת על ִׂש

שמירה על . ם של המשתתפיםנדיבות ושמירה על כבוד, ת לחשיפה ולביקורתמוכנּו, "פרועים"לרעיונות 

בנכונות לשינוי ובמחויבות , שתאופיין בפתיחות הדדית" יַחרוח ִׂש"אלו עשויה לקדם  יַחעקרונות ִׂש

  . בתוך בית הספר ובעיקר ללמידה המתמשכת, לתוצאות

  שלבי המסע בעקבות שאלת הלמידה

  :המסע מורכב מעשרה שלבים

  זיהוי תחום בחיי בית הספר הדורש שינוי .1

 רת אוכלוסיית היעד לתכנית הפעולהבחי .2
 הרחבת מעגל המשתתפים בסדנת הלמידה וגיבוש חברי מעגל העשייה .3
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 הגדרה של שאלת הלמידה  .4
 פריסת חלופות לפעולה ובחירה באחת מהן .5
 הכנת תכנית פעולה והגדרת מדדי ההצלחה .6
-  בלתיהפעלת התכנית ואיסוף הנתונים לצד למידה מתמשכת על בסיס העשייה ואיתור סוגיות .7

 פתורות 
 זיהוי העקרונות המובילים להצלחת התלמידים  .8
 זיהוי תוצאות לוואי חיוביות ושליליות וזיהוי חסימות .9

 פרסום והפצה, דיון פומבי .10
 הואש הפנימי במעגלחלק מחברי הסדנה משתתף גם . פי השלבים-המשתתפים בסדנה פועלים על

 קבוצת משתתפי כלולים כל החיצוני למעגב ואילו ,תכנית הפעולה את יישמתמה העשייה קבוצת

מזהה חסימות , מתמקדת בתוצאות הביניים, ת בעשייה על רכיביהנונמתבקבוצת הלמידה  .הלמידה

  .  הפעולהתכנית  בדרך ותורמת לעיצוב

תבנית זו מאפשרת למקד את הידע . התיעוד שנוצר במהלך המסע מעובד ומעוצב בתבנית התיעוד

ונגישה לכל חברי צוות בית , תמציתית ומכוונת לפעולה, בצורה בהירהשנוצר בתהליך ולרכז אותו 

  . הספר ואף מעבר לו

, נפרד מהעשייה השוטפת בבית הספר-הפעולות שהוכחו כמקדמות תלמידים מוטמעות כחלק בלתי

, קבוצות למידה ועשייה חדשות נוצרות. ספרית-ותהליך הלמידה מוטמע בדפוס הלמידה הבית

תורמות את תרומתן להמשך עיצובם של דפוסי הלמידה של בית , וכן, עולה חדשותמפעילות תכניות פ

  .  הספר
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