הפדגוגיה של השעות
הפרטניות
מרצה :רן שמשוני
פסיפס  -פתרונות יצירתיים בהדרכה
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השעה הפרטנית כמחזקת מוטיבציה
מהי מוטיבציה?
הגדרת המוטיבציה :קבוצת תהליכים שמעוררים ,מכוונים ומשמרים
התנהגות אנושית מסוימת לכיוון השגת מטרה כלשהי".

הבעיה ביישום.
הפתרון.
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פסיפס

השעה הפרטנית כמחזקת מוטיבציה -
המשך
הגורמים המוטיבציוניים:
•סקרנות
•אתגר
•רלוונטיות
•הישגיות
•עניין
•הנאה
•הבנה  -נתינת משמעות
•פנייה למספר חושים
•חווית הצלחה
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•הסביבה (הלימודית)
•האווירה (בכיתה)
•נתינת אחריות
•נתינת מקום לטעות
•ציפיות
•דימוי עצמי
•חשיבה חיובית
•תגמול ועונש
•מישוב
פסיפס

השעה הפרטנית כמחזקת מוטיבציה -
המשך
דוגמאות לכלים:

הכלי
הגורם
•בחן את המורה
הישגיות
עניין ורלוונטיות •ביצוע פעילויות עם החומר הנלמד כדוגמת
המחזה ,משחק ,ציור וכו'
•שילוב למידת חקר
•מחברת טעויות
נתינת מקום
לטעות
אווירה בכיתה •צורת הישיבה ,השיח וכו'.
•שורות נוספות לשאלה
הבנה ונתינת
משמעות
4

פסיפס

השעה הפרטנית כמאפשרת הערכה איכותית
השעה הפרטנית מזמנת למורה הזדמנות משמעותית לשילוב כלי הערכה
ומישוב מעצבים-איכותניים ,בנוסף לכלי ההערכה המסכמים-כמותיים בהם

השתמש עד היום .להלן מספר דוגמאות לכלי הערכה ומשוב.
 מפות מר"ל (.)KWL

 שאלון ודיון מיידי.

 שיחות וראיונות.

 עבודה על פי מחוון
שפותח יחדיו.

 תצפיות מתערבות.
 הערכת עמיתים.
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השעה הפרטנית כמאפשרת משוב איכותי
השעה הפרטנית מזמנת למורה הזדמנות משמעותית לשילוב משוב מילולי,
משוב כחלק מדיאלוג מקדם עם התלמיד/ים
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העברת מישוב מילולי בצורה של חיזוק ,ביקורת וחיזוק.
העברת מישוב בצורה המותאמת לתלמיד הספציפי ,או לקבוצה
הספציפית.
העברת מישוב מנומק ורלוונטי.
עידוד התלמיד/ים בסולם מדורג של מטלות ומשימות.
קיום שיחות אישיות עם תלמידים בעלי דימוי עצמי נמוך.
העברת אחריות לתלמיד/ים ,תחילה במשימות קטנות ואח"כ
בגדולות יותר וכו'.
פסיפס

השעה הפרטנית כמעודדת הוראה בהתאם
למיומנויות הלמידה של התלמיד/ים
מיומנויות למידה הן החוט המקשר בין יכולות ,נטיות ושיטות הלמידה
המתאימות לתלמיד לבין הדרישות הלימודיות ממנו.
 זמני לימוד.
 שיטת הסיכום בשאלות.
 שותפים ללמידה.
 כשלון בדרך להצלחה.
7

פסיפס

השעה הפרטנית  -הזדמנות לשיטות הוראה
אחרות

השעה הפרטנית מעודדת גיוון ושימוש בשיטות הוראה נוספות כדוגמת:
• בחירה/דמוקרטיה :שיתוף התלמידים בקבלת החלטות דמוקרטיות בכל

הנושאים והדרכים של הלמידה וניהול חיי הכיתה.
• הוראה דיאלוגית :דו-שיח בין המורה לתלמידיו ובינם לבין עצמם מתוך
עמדה של שוויון ,סקרנות והקשבה כנה.

8

פסיפס

השעה הפרטנית  -הזדמנות לשיטות הוראה
אחרות  -המשך
• למידת חקר/למידה תוך גילוי :התלמידים לומדים באמצעות תהליך חקר
הכולל זיהוי תופעה או בעיה; העלאת השערות; זיהוי מסקנות הגיוניות
הנובעות מההשערה; איסוף מידע ,ניתוחו ,פרשנותו והערכתו.

• למידה יחידנית :כל תלמיד לומד לבדו ,ובהנחיה אישית של מדריך או
מורה.
• הוראה מותאמת לתלמיד :התאמה מרבית של ההוראה לפרט תוך כיבוד
השונות וטיפוח הכישורים והתכונות של כל תלמיד ותלמיד.
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השעה הפרטנית  -הזדמנות לשיטות הוראה
אחרות  -המשך

• דיון :חברי קבוצה בוחנים יחדיו סוגייה כלשהי שהם צריכים להבין ,להעריך,
לפתור או להחליט לגביה ,תוך התבוננות בה מנקודות ראות שונות ותוך
הבעת דעותיהם לגביה.
• למידה שיתופית :התלמידים משתפים פעולה בלמידה ואחראיים על
למידת כל חברי הקבוצה.
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השעה הפרטנית  -הזדמנות לדרך הוראה אחרת

השעה הפרטנית מאפשרת ,ואף מחייבת את המורה לשנות את צורת
ההוראה .המורה נדרש לרכוש וליישם דרכי הוראה נוספות כדוגמת הנחיה,
אימון ,שיתוף ,תיווך ועוד.
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השעה הפרטנית  -הזדמנות לדרך הוראה אחרת
 תיווךהלמידה המתווכת מאפשרת למידתן של נטיות ,גישות וטכניקות כלליות
מתוך החשיפה לגירוי ,שישמשו את הילד בחשיפה עתידית שלו לגירויים.
להלן דוגמה למספר קריטריונים הקובעים את איכותה של האינטראקציה
בלמידה המתווכת :כוונה והדדיות ,העברה  -הרחבה ,תיווך של משמעות,

תיווך לתחושת יכולת (מסוגלות) ,תיווך לרגשות.
דוגמה לשימוש בתיווך :גיאוגרפיה  -פיתוח הנגב.
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השעה הפרטנית  -הזדמנות לדרך הוראה אחרת
 הנחיההמורה כמנחה נדרש לקיים את המיומנויות הבאות :הנחייה של האזנה
פעילה ,הבהרה ,שיקוף ,יכולת לסכם ולפרש ,יכולת לתת אישור ותמיכה על
מנת לקדם את התהליך .עליו ליצור בקבוצה תנאים המאפשרים לפתח
תחושה של אמון הדדי ולקיים תקשורת פתוחה וכן ליצור אפשרויות
לאתגור ,לעימות ולבחינה של פרדיגמות קיימות .עליו להבהיר את מטרות

הקבוצה ,להקשיב להתרחשויות ולהוביל את התהליך הקבוצתי.
דוגמה לשימוש בהנחיה :גיאוגרפיה  -פיתוח הנגב.
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השעה הפרטנית  -הזדמנות לדרך הוראה אחרת
 אימוןמה תפקידו של מורה-מאמן?
• לנהל שיחה שתוביל ,לזיהוי והגדרת צורך באמצעות שאילת שאלות
ויכולת הקשבה לעולמו של התלמיד.
• להיות מחויב להצלחת התלמיד-המתאמן בלי לתת הוראות ,או ביקורת.

• לאפשר לתלמיד לממש את המטרות שהציב לעצמו באווירה של קבלה.
תהליך האימון בין מורה-קבוצה ,כיצד הוא מתבצע? (דוגמת פיתוח הנגב)
• תוכנית האימון נפתחת בשיחת פתיחה :ליצירת יחסים ,זיהוי חוזקות
הקבוצה ,זיהוי צורך ממשי ,ניסוח מטרה מדידה ,הבהרת ציפיות.
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השעה הפרטנית  -הזדמנות לדרך הוראה אחרת
 אימון• הקבוצה מגדירה את הפעולות שהיא מתכוונת לבצע כדי להגיע לתוצאות.

• במהלך מפגש האימון על המורה-המאמן לשאול שאלות ,להקשיב לקבוצה,
לזהות אצלה דפוסים מעכבים ,ליצור נקודת הסתכלות אחרת ,שינוי ודפוסי
פעולה מקדמים.
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השעה הפרטנית  -הזדמנות לדרך הוראה אחרת
 אימון• מפגש אימון מסתיים ב :א.רפלקציה .ב.הגדרת משימה לביצוע למפגש הבא.
• תוצאות שיחת אימון הן ליצור בקבוצה תחושת אמונה ומסוגלות לבצע את
השינוי ולעשות את הפעולות הדרושות לכך.

• בתום תקופת האימון תיערך שיחת משוב כדי לבחון מה עבד באימון? מה לא
עבד? ולסגור מעגל.

16

פסיפס

השעה הפרטנית  -הנקודה החברתית
השעה הפרטנית הינה כלי רב משמעות בפיתוח מיומנויות וקשרים
חברתיים בין התלמידים.
 הקבוצה הקטנה מאפשרת לבצע שינוי עמדות ,אמונות ודעות הודות

להקשבה לאנשים אחרים המבטאים את אמונותיהם ודעותיהם.
 הקבוצה הקטנה מאפשרת שילוב של תלמידים בעלי יכולות שונות או
ממעמד חברתי כלכלי שונה ,על בסיס היכרות אישית.
 הקבוצה הקטנה מעודדת שיתוף בידע ,בתחושות ,בהתנסויות ובחוויות.
 הקבוצה הקטנה מקדמת למידה של מיומנויות חברתיות ,מיומנויות
תקשורת והתנהלות בתוך צוות.
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השעה הפרטנית  -הזדמנות לשיתוף ושותפות
השעה הפרטנית הינה הזדמנות למנהל לעודד שיתוף של המורים בעשייה
הבית ספרית ,וכן לעודד את המורים ליותר שותפות בינם לבין עצמם.

 ניתן לשלב את המורים בקבלת ההחלטות על חלוקת התלמידים
לקבוצות הקטנות.
 ניתן לעודד את המורים לשתף במערכים ושיעורים שהם מפתחים עבור
השעות הפרטניות ,בכדי לחסוך בעבודת פיתוח מקבילית.

 ניתן לפתח מערכת שיתוף ידע מתוקשבת.
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המשחק הלימודי בשרות השעה הפרטנית
במילון אבן שושן מוגדר המשחק כשעשוע ,התעסקות בדבר משעשע ומהנה
לבילוי זמן ולתענוג בחברה או ביחידות ,ואולם בהדרגה מתפתחת ההכרה
במשחק כאמצעי יעיל ללמידה וכחלופה חדשנית ראויה להוראה המסורתית
בכיתה.
תחת המונח "משחק" בעברית נכנסים משחקי קופסא/שולחן ,משחקי מחשב,

משחקי ספורט ,משחקי חצר ,משחק תפקידים ,משחק הדמיה (סימולציה),
משחק סוציו-דרמטי ומשחק דרמטי.
אין כמו השעה הפרטנית לשילוב המשחק ככלי להוראה רלוונטית ,מעודדת
מעורבות של התלמידים ,מייצרת אקטיביות וזכירה של החומר לאורך זמן.
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המשחק הלימודי בשרות השעה הפרטנית
למשחק ארבע תרומות עיקריות לקידום התפתחותו של הילד:
•כשרים שכליים :המשחק מרחיב את טווח הריכוז וההתייחסות של הילד ,בונה אוצר מילים,
משמש אמצעי לארגון רעיונות ומהווה תחילתה של פעילות מחשבתית שכלית פורייה.
•כשרים רגשיים :המשחק מסייע לאיזון רגשי אצל הילד .כל ילד מתנסה בכישלונות ,בפחדים,

בדחייה ,בתסכול ועוד .באמצעות המשחק הילדים יכולים לחוש נאהבים יותר ,מוגנים
ולהמתיק לעצמם את החיים.
•כשרים חברתיים :המשחק מכשיר את הילד לפעול בחברה .באמצעותו הילד מקיים

תקשורת ,לומד להאזין ,לוותר ,לבטא את עצמו ולקבל חוקים וכללים.
•ידע :באמצעות המשחק הילדים מרחיבים את הידע שלהם על אודות העולם .הם לומדים
עובדות בנוגע לתופעות ,למכשירים ,למוסדות חברתיים ,האופנים שבהם משמשים אותנו

השפה הכתובה והטכנולוגיה ,חשבון ,הנדסה ועוד.
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המשחק הלימודי בשרות השעה הפרטנית
כל משחק יכול להיות משחק לימודי ,ניתן להבחין בין שני סוגים עיקריים:
• משחק שמשולבים בו באופן אינטרני תכנים לימודיים.

•משחק שמלבישים עליו חומר לימודי.
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סיכום  -תפקידי המורה בשעות הפרטניות
 לתכנן את ההוראה-למידה (כולל המטרות והתכנים ,התהליכים,
הסביבה הלימודית וההערכה).

 להחליט מה יהיה הקשר בין הפעילות החינוכית-לימודית בכיתה או
במסגרת הפרטנית (מורה-תלמיד) לבין זו בקבוצה הקטנה.
 להיות שותף בבחירת הרכב הקבוצה.
 להחליט על דרכי ההוראה ושיטות ההוראה.
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סיכום  -תפקידי המורה בשעות הפרטניות -
המשך
 להוביל את תפקוד הקבוצה כקבוצה לומדת ,בונה ידע ,מפתחת ערכים
ומיומנויות.

 לזהות את צורכי ההתערבות לקידום הלמידה של כל ילד כפרט ושל
הקבוצה ולפעול בהתאם.
 לערוך רפלקציה עם התלמידים ולאסוף מהם משוב.
 לנהל תיעוד.
 להסיק מסקנות ולקחים וחוזר חלילה.
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תודה רבה

פסיפס  -פתרונות יצירתיים בהדרכה
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