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 קהילות למידה מקצועיות במערכת החינוך בארה"בתובנות מתהליכי פיתוח 

 2018/ דצמבר  II וסטהערכה, לקידום הפדגוגיה החדשה ברשת אמי"ת / פהיחידת בלוג 

 

 מבוא

בתהליכי שינוי עמוקים. אם הייתם צריכים  ים האחרוניםמערכת החינוך האמריקנית מצויה בעשור

  ? נו, עוד רעיון?אלו עומדיםהשעליהן תהליכים , מהן שתי הרגליים להמר

 : המקובלתהתשובה ניסיון יפה! 

 Professional Learningפיתוח צוותים, כך שיהפכו לקבוצות למידה מקצועיות ובשפת המקור  .1

Communities (PLC) . 

 פיקוח...שימוש במערכת  .2

 ונתמקד ביתרונות של הראשון: , בואו נתעלם מהשני

 פי ממצאי מחקרים, זהו הגורם המשפיע ביותר על איכות ההוראה!-על •

 החינוך )ולא תלוי במערכות חיצוניות(-הוא נמצא בשליטה מלאה של בית •

תהליכי השינוי אחד משני המפתחות להצלחה במהווה  פיתוח צוותיםפי הממצאים באמי"ת -על •

 ברשת )ביחד עם תכנון(

כדי לקדם  וכלים מהניסיון האמריקני, ולספק מספר תובנותמצאנו לנכון ללמוד לאור חשיבות הנושא 

 . של הרשת הספר-בבתיאת פיתוח הצוותים 

 , לעבודה.מוכנים? קדימה

 

 קצת היסטוריה )אמריקנית( למידה מקצועיות? קהילותמהן 

שיטה המקדמת למידה משותפת של עמיתים בסביבת עבודה מוגדרת. היא  למידה מקצועיות קהילות

המושג  - ? זה כבר יותר מורכבמהותומה '. 90-בשנות ה נכנסהמושג האמריקנית  החינוךלמערכת 

קהילה מהשיתוף גורמים וכלה ב iשיתוף פעולה של מוריםשיפור בשימש לתיאור מגוון של תפיסות החל 

הילות למידה קתייחס לרעיון של להלכן הוצע בין היתר . iiההתנהלות בולשיפור הספר -של ביתהרחבה 

זהו שינוי שבו המורה עובר . iiiשיש להטמיע עבודה מוגדרכלי כ, ולא ישינוי תרבותכאל  מקצועיות

יכולים לסייע ההדדית , אשר חכמת ההמונים והתמיכה לעבודה ברשתמהתמודדות של "זאב בודד" 

בין  פיתוח קשרים ושיתופי פעולהטענה מרכזית שעמדה מאחורי הכנסתו היא, כי  בעיות. בפתרון

 . ivמורים מהווה גורם השפעה מרכזי על איכות עבודתם

 .v, המובאים להלןעקרונותמספר פי -עלהפועל  עם השנים השתרש המושג לתיאור רעיון מארגן

 

 עקרונות לקהילות למידה מקצועיות

 כוללות אנשי צוות בעלי עניין או תחום משותףקהילות ה •

 ספר מספקים מרחב וזמן עבור מפגשי הקהילות-בתי •

 בריהן מקושרים זה לזה ומשתפים פעולה זה עם זהח •

 חקירה שיתופית מאורגנת, אשר תוצריה מיושמים בשיעורים הפעילות העיקרית היא •

 דיםתלמיהוההישגים של  ,איכות ההוראההפעילות מיועדת לשפר את  •

 

. הילות למידה מקצועיות דומה לרעיון של צוותי הפיתוח ברשתקהרעיון של , תייחס לזהאיך שלא נ

  קהילה חינוכית לומדת! -הקח"ל הבניין של בשני המקרים מדובר באבן 
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הברית, הרעיון שולב במסגרות של רפורמות ותקנים שהונחלו וחלחלו -הברית, כמו בארצות-בארצות

 .viהחינוך בעוצמה גדולהלמערכת 

 

 ?יש בכלל ערך קהילות למידה מקצועיות הפיתוחלהאם 

מתברר, שקיים קונצנזוס בקרב קובעי מדיניות חינוך, מנהיגים ואנשי המקצוע בתחום, שהטמעה של 

מהותי ביותר כדי להשיג שיפור  המוצלחותהיא אחת האסטרטגיות הארגוניות  קהילות למידה מקצועיות

" פלאב"תרופת ממש ממצאי מחקרים מעידים, כי מדובר  ההוראה ובהצלחות התלמידים.ועקבי בדרכי 

 . למשל:פצעים כואבים רביםהמסייעת בריפוי של 

 שיפור בשביעות הרצון של המורה ✓

 שיפור בתחושת המסוגלות העצמית של המורה ✓

 הפחתת תחושת הבידוד של המורה ✓

 הספר-שיפור בתרבות בית ✓

 תלמידים מאזורים מוחלשיםירידה בנשר בקרב  ✓

 : viiוכמובן שני הרכיבים שבגללם התכנסנו

 שיפור בכישורי המורה ואיכות ההוראה ✓

 ביצועי התלמידדרכי הלמידה ושיפור ב ✓

, וכלל הערכה של תפקוד קהילות הלמידה viiiמורים 194ג'ורג'יה בקרב , במחקר שנערך בהלדוגמ

 דיהם נמצאו הקשרים:המקצועיות שלהם, כישורי ההוראה שלהם והישגי תלמי

יכולות ההוראה של מורים נטו להשתפר בעקבות עריכת תצפיות על עמיתים, מתן משוב,  ✓

 שיפוט משותף של עבודות תלמידים ובחינה משותפת של תהליכי למידה של תלמידים

הישגי תלמידים במבחנים סטנדרטיים נטו להיות גבוהים יותר כשהמורים דנו במשותף  ✓

ממוקדים בתלמידים, שפטו במשותף עבודות של תלמידים ובחנו במשותף בנושאים פדגוגיים 

 תהליכי למידה של תלמידים

    שסימנו  אחרי  אז  בואו נמשיך.

 

 מפתחות להצלחה

ח זוהו מספר מפתחות יכדי להצלכידוע, הצלחות אינן מגיעות בקלות... ואנחנו נדרשים להתאמץ עבורן. 

 .הצוותיםשיש לקדם במסגרת 

 

 מערכתיים תנאי יסוד: Iמפתח 

, חלקן גלומות ן של קהילות למידה מקצועיותהספרות כוללת מגוון תנאי יסוד לצורך הצלחת תפקוד

 ixצגות התוצאות הצפויותתנאים, ומו 5ציקלופדיה לניהול הכיתה" מוצעים בעקרונות שצוינו לעיל. ב"אנ

במצב  רחשויות הצפויותהתהכאשר כל התנאים מתמלאים, ו המיטביותהתוצאות המלאות  בשני מצבים:

היא עלולה קצת להפחיד,  היעדרות של תנאי. אתם מוזמנים לקחת נשימה ארוכה, ולצלול אל הטבלה.

 .מוכרות גם בסביבה שלנוהבעיות המוצגות בה החיוביות וגם שהתוצאות  אבל בפועל בטוח שתגלו
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 תנאי יסוד מערכתיים לקהילות למידה מקצועיות

 צוותים

כל מורה 
בצוות אחד 

לפחות. 
הצטרפות 

מבוססת עניין 
מטרות  /

 משותפות

 זמן

הצוות נפגש 
בקביעות, 

 8לפחות 
שעות בחודש, 
בזמן פעילות 

 ביה"ס

 מיקוד

מטרת הצוות 
לפתח 

פתרונות 
לסוגיות 

כדי  מוגדרות,
לשפר יכולות 

 התלמידים

 תהליך

הצוות מעורב 
חקירה במעגל 

שיפור מתמיד ו
 הרחבה)

 בהמשך(

 הטמעה

כל צוות 
מקושר היטב 

וממוקם 
במערכת 
הקשרים 

הפורמלית של 
 ביה"ס

 אותתוצ

שיפור נרחב, עקבי 
וניתן לצפייה באיכות 

ההוראה, זרימת 
 המידע וקבלת

 החלטות משותפת.
גידול במעורבות 

 התלמידים והישגיהם
 

 

 הטמעה תהליך מיקוד זמן

תחרות, סדר יום 
פרטי, אווירה 

 ארגונית לא נעימה.
מורים פועלים 
 עצמאית ובבידוד

 

 הטמעה תהליך מיקוד  צוותים

תסכול ואכזבה. 
אינו מאפשר  הלו"ז

קבלת החלטות 
 סדורה ורפלקציה

 

 הטמעה תהליך  זמן צוותים

בלבול ופגיעות. 
 מורים עובדים

קשה על נושאים 
 שגויים

 

 הטמעה  מיקוד זמן צוותים

הרבה התחלות ללא 
המשך, הרבה 

דיבורים. הפצה של 
 רעיונות לא בדוקים

 

  תהליך מיקוד זמן צוותים

כיסי הצטיינות 
תחרות בין ואיכות. 

צוותים. העברת מידע 
 חלשה

 

שכדאי להזכיר בהזדמנות זאת מאפיינים  5תנאים בלבד? אז הנה עוד  5-באמת חשבתם שזה ייגמר ב

תהליך, הם עצם קיומו של . גם אם הם לא הכרחיים לxלהתפתח ולצמוח ותיכול הקהילותאקלים שבו  –

 ולכן חשוב לעבוד ולפתח אותם. –יתרמו להצלחתו 

 

 מאפייני אקלים התומכים התפתחות קהילות למידה מקצועיות

 מנהיגות תומכת •

 ביטחון וכבוד •

 העצמת המורה •

 פתיחות לשינוי ושיפור •

 יחסים חברתיים טובים •
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 ושיפור חקירה : מעגל IIמפתח 

ידי אחד המומחים אשר עיצבו רפורמות במערכת -על xi, ושהוגדרהנה הגענו למה שהוא לב העניין

" ספרית-אמצעי היחיד החשוב ביותר להתחדשות בית( כ"Goodladהחינוך האמריקנית, ג'ון גודלד )

 (.110)עמ' 

ספר מבוססת על הצלחתו להתחדש באופן -הצלחה של בית, גודלד ובהמשך של רבים נוספיםלפי 

חים, העוסקים באופן שיטתי בפתרון בעיות והיכולים לבחור ספר כאלו הם ארגונים מתפת-. בתיעצמאי

אותו הוא  מעגל חקירה ושיפור מובנה ותמידיפתרונות וליישם אותם. תהליך ההתחדשות מבוסס על 

בעברית נקרא . Dialogue, Decision making, Action, Evaluationעל בסיס ארבעת רכיביו:  DDAEכינה 

 , הערכה.שיח, החלטה, פעולה :שהפ"הלו 

. זוכרים שציינו ולב התהליכי של-ישמש כ קהילותשהותאם לעולם התוכן של ה שהפ"ה-הציפייה היא ש

 . גענו לכך? הנה ההוא יוצג בהמשךש "תהליך"בטבלה שלעיל תחת 

 

 ספרי-והשיפור הבית מעגל החקירה

 

 

קיימות,  פעולות. בזמן ששיחות שלא הותוו באופן מסודר נוטות להוביל לאישור של (Dialogue) שיח

ומטרות הלמידה של של המורה ההוראה מאפייני שיח ברמה גבוהה מאפשר לזהות פערים בין 

ספרית כפי -רכיבי ליבת העשייה הביתמפותחת ידונו באופן שיתופי ב הילהקחברי התלמיד. 

 .xiiהשאלות שלהלן ארבעבאמצעות  ,של. למשמשתקפים בקרב תלמידיה

 

 לשאול כיםהשאלות שכל מורה וכל קהילה צרי ארבע

  מה התלמידים שלנו צריכים לדעת, להבין ולהיות מסוגלים לבצע? .1
 )האם המורים מסכימים על כך? האם זה בתודעת המורים בזמן העברת השיעור?(

 

 ?את מה שרצינו שילמדו התלמידים שלנו למדוהאם איך נדע מה  .2
 )האם קיימת מערכת מדידה אחידה? האם המורים משתמשים בה? האם מנתחים ביחד?(

 

 איך נגיב אם נגלה שהתלמידים שלנו לא לומדים את מה שרצינו שילמדו?  .3
 (?תחיללהפסיק לבצע או מה להמה , שמרכדאי למה  מה סוג ההתערבות הנדרש?)

 

 איך נגיב אם נגלה שהתלמידים שלנו כבר יודעים את מה שרצינו ללמד אותם?  .4
 (האם ההוראה דיפרנציאלית? ?מה סוג העשרה הנדרשת)

 

Dialogue/ שיח 

/  החלטה 
Decision making

Action/ פעולה 

/  הערכה 
Evaluation
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. ההחלטות החשובות ביותר שמורים יכולים לקבל נוגעות לאיכות מאפייני (Decision makingהחלטה )

מורים נדרשים לפעול ביחד תלמידים.  ההוראה האישיים והקבוצתיים והשפעת תפקודם על הלמידה של

כדי להחליט על אסטרטגיות הוראה, תכנים, גישות להגברת מעורבות ומשימות שהם בעלי ההשפעה 

הגדולה ביותר על תלמידיהם. בנוסף עליהם לקבל החלטה על שינויים בדרכי ההוראה, כדי להבטיח 

הם להעמיק בסוגיה, לבחון את שכל התלמידים חווים למידה משמעותית. בעת קבלת ההחלטה עלי

 העובדות )להבדיל מתחושות(.

. כדי להבטיח את רציפותו של מעגל השיפור יש צורך בהגדרת פעולות ספציפיות, (Actionפעולה )

ברורות ומפורטות. המחקרים מראים, כי החלטות שלא תורגמו לפעולות ספציפיות הובילו לכישלון 

 התהליך.

. הגענו למושג מאיים? נשימה.. הכל בסדר. הכוונה היא להערכה של פעולות (Evaluationהערכה )

הקהילה ושל חבריה על בסיס כמה שיותר נתונים אמפיריים )כגון תגובות והישגי תלמידים ותגובות 

על מורים(. מעבר לחגיגת הצלחות, מטרת השלב היא לזהות את המצב לאשורו כבסיס לשיח מחודש 

, לעדכן או לבצע שינויים באותה דרך האם להמשיךו סוגיות חדשות שמתעוררות ולהחליט אסוגיה ה

   נוספים?

 

 

 יש גם מחוון ו.. 

כדי להעריך, עצמאית או באמצעות גורם חיצוני, הוכן מחוון המאפשר לזהות בקלות את המצב בכל 

 Teacherראשי תיבות של  TCARהמחוון נקרא במקור קהילה על כל אחד מארבעת השלבים. 

Collaboration Assessment Rubric. המחוון פותח על בסיס כלי להערכת שת"פ קהילתיxiii ובהמשך ,

 ה ותוקף במגוון עבודות. נוס ,xivהוצג

 מה עליה להקדים ולשפר. גם אלא  ,קהילה שתיעזר במפות הללו, תוכל בקלות לזהות לא רק את מצבה

נושאים הבאים לידי ביטוי  7 – 6המפה כוללת איך זה נראה? לכל אחד מארבעת השלבים הוכנה מפה. 

המבטא  0הטור הימני מסומן כמצב  בשורות, ושלוש רמות של הטמעה הבאות לידי ביטוי בעמודות. לכן,

 .2-שמבטא יישום איכותי מסומן בוהטור השמאלי  1-, הטור האמצעי מסומן כשהנושא לא מיושם

 בהמשך מוצג טופס –הערכה מבוססת על סכימת הנקודות שהתקבלו בכל אחד מארבעת השלבים 

 .xvלהלן רכיבי המחוון בתרגום לעברית עם התאמות מעטות .וניתוח שלהן לריכוז ההתייחסויות
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 Dialogueשיח / 

 תא אחד בכל שורה לסמןיש 

 0 1 2 

אין סדר יום מתוכן למפגשי  א
 הצוות

סדר יום כתוב מסופק 
 למרבית מפגשי הצוות

סדר יום מתוכן זמין מראש 
 הצוותי מפגשלכל 

הצוות אינו נפגש בקביעות,  ב
 נוכחות מלאה נדירהאו ש

הצוות נפגש בקביעות 
מסוימת, ורוב המפגשים 

 נוכחות מלאהכוללים 

הצוות נפגש בקביעות, וכל 
נוכחות כוללים המפגשים 

 מלאה

מפגשי הצוות מאולתרים, לא  ג
מובנים מראש ואין שימוש 
בתדריכים )פרוטוקולים( 

 יית השיחלהובלת והנח

מפגשי הצוות מובנים מראש 
לרמה מסוימת. לעתים נעשה 
שימוש בתדריכים להובלת 

 והנחיית השיח

מפגשי הצוות תמיד מובנים 
מראש. נעשה שימוש 

בתדריכים להובלת והנחיית 
 השיח

השיח בצוות אינו עוסק  ד
בשאלות מהותיות של 

 ההוראה דרכיהעבודה, 
(, תלמידים)מורים( והלמידה )
 וכן תכנים

השיח בצוות עוסק כלל -בדרך
בשאלות מהותיות של 

דרכי ההוראה העבודה, 
)מורים( והלמידה )תלמידים(, 

 וכן תכנים

השיח בצוות באופן קבוע 
עוסק בשאלות מהותיות של 

וראה דרכי הההעבודה, 
)מורים( והלמידה )תלמידים(, 

 וכן תכנים

הצוות נמנע מעימותים, נוטה  ה
התנהלות קיימת, או לאשר 

שנטען שמחלוקת מקצועית 
 לא קיימת

קת מקצועית בנושאים ומחל
-חשובים לא אופיינית, בדרך

לא כלל אינה נבחנת או ש
 התייחסותזוכה ל

מחלוקת מקצועית בנושאים 
י חילוק –חשובים אופיינית 

הדעות צפויים, נבחנים 
בפתיחות ונדונים באופן 

 מעמיק

חברי הצוות לשיח תרומת  ו
. ישנם חברים האחידאינה 

קבועים ששולטים בשיח 
 ואחרים ששותקים 

רוב חברי הצוות תורמים 
לשיח, אבל ישנים מספר 

ששולטים בו ומספר 
 ששותקים

חברי הצוות משתתפים 
באופן שווה, ואין בשיחה 
ששולטים בו או חברים 

 אחרים ששותקים

אין תיעוד מדויק או נגיש של  ז
דיוני הצוות, החלטות 

 ופעולות מתוכננות

קיים תיעוד של דיוני הצוות, 
 החלטות ופעולות מתוכננות

 קיים תיעוד מדויק של דיוני
, החלטות ופעולות הצוות

. התיעוד נגיש לכל מתוכננות
 החברים

 / __ 14סה"כ שיח: 
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 Decision making/  החלטה

 יש לסמן תא אחד בכל שורה

 0 1 2 

חברי צוות לא מקבלים  א
החלטות לביצוע פעולות 
לקידום איכות ההוראה 

( תלמידיםה )למידהו)מורים( 
, או שאינם ולגבי התכנים

 מזדהים עם החלטות כאלו  

צוות כלל חברי ה-בדרך
לבצע  החלטות יםמקבל

לקידום איכות פעולות לקידום 
ההוראה )מורים( והלמידה 

, )תלמידים( ולגבי התכנים
 ומזדהים איתן

צוות בקביעות חברי ה
לבצע החלטות  יםמקבל

פעולות לקידום איכות 
ההוראה )מורים( והלמידה 

, )תלמידים( ולגבי התכנים
 איתן יםומזדה

הצוות אינו עושה שימוש  ב
ת בתהליכים מוגדרים לקבל

)כגון קונצנזוס, רוב  החלטות
או מבנה קבלת החלטות 

 אחר(

כלל הצוות עושה -בדרך
שימוש בתהליכים מוגדרים 

לקבלת החלטות )כגון 
קונצנזוס, רוב או מבנה קבלת 

 החלטות אחר(

הצוות עושה שימוש 
בתהליכים מוגדרים לקבלת 

כל החלטה שהוא מקבל )כגון 
קונצנזוס, רוב או מבנה קבלת 

 ר(החלטות אח

החלטות הצוות אינן קשורות  ג
 )מורים( לשיפור ההוראה

( ולגבי תלמידיםה )למידהו
 התכנים

לעתים החלטות הצוות 
לשיפור ההוראה קשורות 

)מורים( והלמידה )תלמידים( 
 ולגבי התכנים

באופן ברור ומכוון החלטות 
לשיפור הצוות קשורות 

ההוראה )מורים( והלמידה 
 התכנים)תלמידים( ולגבי 

הצוות אינו מקבל החלטות  ד
ייזום,  –הוראה  דרכיעל 

שימור, שינוי או הפסקת 
 שימוש

לעתים הצוות מקבל החלטות 
הוראה ספציפיות  דרכיעל 

שהוא ייזום, ישמר, ישנה או 
 יפסיק את השימוש 

באופן קבוע הצוות מקבל 
הוראה  דרכיהחלטות על 

ספציפיות שהוא ייזום, ישמר, 
 ק את השימושישנה או יפסי

החלטות הצוות אינן  ה
 מבוססות על שיח קבוצתי

רוב החלטות הצוות מבוססות 
על שיח קבוצתי ברמה 

 כלשהי

החלטות הצוות מבוססות על 
 שיח של כל הקבוצה

ההחלטות בצוות אינן  ו
 .מתקבלות בשקיפות

החברים אינם מודעים לאופן 
 שבו החלטות מתקבלות

ההחלטות בצוות מתקבלות 
 .בשקיפות לרמה מסוימת

החברים מודעים להחלטות 
 ולאופן שבו התקבלו

כל ההחלטות בצוות 
כל אחד  .מתקבלות בשקיפות

מהחברים מודע לכל החלטה 
שמתקבלת ולאופן שבו הן 

 מתקבלות

הצוות אינו מגדיר איזה מידע  ז
הוא צריך להשיג ולנתח, 

 )מורים( ההוראה דרכיביחס ל
 (תלמידים) הלמידהו

לעתים הצוות מגדיר איזה 
הוא צריך מידע ספציפי 

להשיג ולנתח, ביחס לדרכי 
ההוראה )מורים( והלמידה 

 ()תלמידים

באופן קבוע הצוות מגדיר 
הוא צריך איזה מידע ספציפי 

להשיג ולנתח, ביחס לדרכי 
ההוראה )מורים( והלמידה 

 )תלמידים(

 / __ 14: החלטהסה"כ 
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 Action/  פעולה

 יש לסמן תא אחד בכל שורה

 0 1 2 

חברי הצוות אינם מודעים  א
שהם  מוגדרותלפעולות 

של  כנגזרתצריכים לבצע, 
השיח הקבוצתי וקבלת 

 החלטה

רוב חברי הצוות מודעים 
שהם מוגדרות לפעולות 

של  כנגזרתצריכים לבצע, 
השיח הקבוצתי וקבלת 

 החלטה

כל חברי הצוות מודעים 
שהם מוגדרות לפעולות 

של  כנגזרתצריכים לבצע, 
השיח הקבוצתי וקבלת 

 החלטה

י יד-פעולות מתוכננות על ב
חברי הצוות אינן נתפסות 
כמנוף לשיפור ההוראה 

)חברי הצוות אינם יודעים 
כיצד או האם הפעולות ישפרו 

 את ההוראה(

לרמה מסוימת פעולות 
מתוכננות נתפסות כמנוף 
לשיפור ההוראה )חברי 

הצוות מאמינים שפעולותיהם 
 ישפרו את ההוראה(

פעולות מתוכננות נתפסות 
כמנוף משמעותי לשיפור 

ראה )חברי הצוות ההו
מאמינים שפעולותיהם ישפרו 

 באופן ישיר את ההוראה(

פעולות חברי הצוות אינן  ג
ינן גם א, ומוגדרות באופן מלא

 מדידות / ניתנות לצפייה

מוגדרות פעולות חברי הצוות 
, או מדידות / באופן מלא

 ניתנות לצפייה

מוגדרות פעולות חברי הצוות 
מדידות / גם , ובאופן מלא

 ניתנות לצפייה

צוות בחבר של פעולות ה ד
 נעשות באופן עצמאי

צוות בחבר של פעולות ה
, או עם חבריו מתואמות

 הםתלויות ב

צוות בחבר של פעולות ה
, וגם עם חבריו מתואמות

 הםתלויות ב

הפעולות מבוצעות באופן לא  ה
שוויוני )למשל, חלק 

מהחברים מבצע את מרבית 
ואחרים חלק קטן או  הפעולות

 כלל לא(

לרמה מסוימת הפעולות 
מבוצעות באופן שוויוני 
)למשל, רוב החברים 

מבצעים בקביעות פעולות 
וראה הלשיפור יכולות ה

 וביצועי הקבוצה(

ידי -הפעולות מבוצעות על
באופן שוויוני החברים 

)למשל, כל חבר פועל 
לשיפור יכולות ההוראה 

וביצועי הקבוצה כתוצאה של 
 החלטות הצוות(

קיים תיעוד מועט, אם בכלל,  ו
 שהצוותשל פעולות ההוראה 

 הפסיק, התחיל או שינה

קיים תיעוד מסוים של 
 צוותפעולות ההוראה שה

 הפסיק, התחיל או שינה 

תיעוד בהיר, מתמשך  קיים
יש של פעולות ההוראה ונג
הפסיק, התחיל או צוות שה

 שינה

 / __ 12: פעולהסה"כ 
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 Evaluation/  הערכה
 יש לסמן תא אחד בכל שורה

 0 1 2 

לצוות אין נגישות לנתונים על  א
 )מורים( ההוראה דרכיאיכות 
 (תלמידיםה )למידהו/או 

לחברי הצוות נתונים מסוימים 
דרכי ההוראה על איכות 

, )מורים( והלמידה )תלמידים(
או שיש להם יכולת מסוימת 

 לאסוף אותם 

לחברי הצוות נתונים / נגישות 
איכות דרכי לנתונים על 

ההוראה )מורים( והלמידה 
 )תלמידים(

הצוות אינו בוחן את איכות  ב
עבודת התלמידים )למשל, 

ע"י  עבודה שבוצעה
 תלמידים בתגובה להנחיה(ה

באופן קבוע הצוות בוחן את 
איכות העבודה של 

התלמידים )למשל, עבודה 
תלמידים השבוצעה ע"י 

 בתגובה להנחיה(

באופן קבוע הצוות מנתח את 
איכות העבודה של 

התלמידים )למשל, עבודה 
תלמידים השבוצעה ע"י 

 בתגובה להנחיה(

הצוות אינו מנתח את איכות  ג
 ההוראה בכיתות ידרכ

מדי פעם הצוות מנתח את 
 ההוראה בכיתות דרכיאיכות 

באופן קבוע הצוות מנתח את 
 ההוראה בכיתות דרכיאיכות 

חברי הצוות אינם מבצעים  ד
 דרכיתצפיות הדדיות על 

נוכחות פיזית בההוראה, 
תוך שימוש או בכיתה 

 אמצעים טכנולוגייםב

מדי פעם חברי הצוות  
מבצעים תצפיות הדדיות על 

בנוכחות  ,ההוראה דרכי
פיזית בכיתה או תוך שימוש 

 באמצעים טכנולוגיים

באופן קבוע חברי הצוות 
הדדיות על מבצעים תצפיות 

דרכי ההוראה, בנוכחות 
פיזית בכיתה או תוך שימוש 

 באמצעים טכנולוגיים

הצוות אינו מפיק משוב  ה
וקבוע על  מוגדרממוקד, 

 )מורים( איכות ההוראה
 (תלמידיםה )למידהו

מדי פעם הצוות מפיק 
רעיונות כיצד חבריו יכולים 
 לשפר את איכות ההוראה

 ה )תלמידים(למידהו )מורים(

באופן קבוע הצוות מפיק 
וקבוע  מוגדרמשוב ממוקד, 

על האופן שבו יש לשפר את 
)מורים( איכות ההוראה 

 (תלמידיםה )למידהו

או מבסס   הצוות אינו מתעד ו
ת הורא דרכיאת השפעת 

ה של למידהעל  המורים
 יםהתלמיד

של  מסויםלצוות תיעוד 
השפעת דרכי הוראת המורים 

 על הלמידה של התלמידים

תיעוד וביסוס בהיר, לצוות 
פעת השמתמשך ונגיש של 

דרכי הוראת המורים על 
 הלמידה של התלמידים

 / __ 12: הערכהסה"כ 

 

 

 כדי לעבוד עם הלוח הנ"ל הוכן טופס הערכה פשוט, הניתן לשימוש עצמאי בכל צוות וצוות. הנה.
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 לוח הערכת שת"פ צוותי

 

 ______________________________________________________: שם הצוות / קבוצה

 : ________________________________________________________שמות החברים

 : ______________תאריך

 : _______________שם מעריך

 

 :הנחיות

 , וציין אותה בלוח הבאלהערכה שיטת איסוף הנתוניםבחר/י את  .1

 הערכה-פעולה-החלטה-שיח בלוחותים קרא/י את הקריטריונ .2

 סמן/י את התיאור המדויק ביותר בעיניך בכל אחת מהשורות .3

 סכם/י את הניקוד המתקבל עבור כל אחד מארבעת החלקים בעמוד זה .4

 השתמש/י בממצאים בחכמה, לקדם את התהליכים  .5

 

 :)יש לסמן כל שיטה שנעשה בה שימוש( שיטת איסוף נתונים

 זיכרון ורפלקציה המבוסס על חבר צוות 

 )תצפית על פגישת צוות )נוכחות פיזית 

 )תצפית על פגישת צוות )וידאו 

  מעבר על דפי סדר יום ותכנון פגישות

 צוות

  חומרים המתעדים פגישות מעבר על

 הצוות

  :אחר, יש לפרט

___________________ 

 

 ציוני הערכת שת"פ צוותי:

 %100% מתוך  נקודת מתוך סך אפשרי נושא

  / 14 שיח

  / 14 החלטה

  / 12 פעולה

  / 12 הערכה

  / 52 סה"כ

 

  תחומי חוזק:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  :ם לשיפורתחומי

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  :משאבים נדרשים

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 לשימוש בכליאמריקניות מספר דוגמאות 

ילבניה הוחלט להשתמש בכלי באופן קבוע במתכונת הבאה: כל אחד מחברי ספר יסודי בפנס-בבית

אסף בנפרד את המידע הנדרש וניתח את התוצאות כפי שהוא זיהה אותם. הממצאים של  הקהילות

, ושימשו בסיס לזיהוי המצב ולקביעת יעדי המשך משותפים. הקהילהכולם הועמדו במרכז הדיון של 

מחולשה: לא בוצעו פעולות המשך להחלטה לעבור  תא סובלי, כי התת הקהילובין היתר התברר באח

החליטו ובחנו מחדש דרכי הוראה דיפרנציאלית,  לאור זאת, חברי הקהילהלהוראה דיפרנציאלית. 

 .אחתרך ליישם באופן מתואם ד

 יווישפעלה בתיכון עירוני גדול עשתה שימוש בכלי לליווי פיילוט של תכנית ל ,מתאמת הערכה באריזונה

בעצמם באמצעות הכלי. אותו חדשה. היא ביקשה מהמורים שהשתתפו בתכנית להעריך  )קואצ'ינג(

שהיו בתהליך לא תפקדו כמצופה )למשל, לא התקיים בהם שיח(. המורים  צמדיםהתברר, כי חלק מה

שהשתמשו בכלי ציינו שהוא אפשר להם "לראות" ולקבל "תמונה מדויקת" של הציפיות מהתהליך. 

 אמת השתמשה ברעיונות שהעלו המשתתפים כדי להציע שיפורים לתכנית. המת

מנהל הערכה אזורי בקונטיקט השתמש בכלי לצורך הערכה מעצבת במהלך השנה הראשונה להטמעה 

ידי -. הערכה בוצעה הן עלש קהילותתיכון. בסה"כ הוערכו שספר -קהילות למידה מקצועיות בביתשל 

. צוות ידי חברי הקהילות-והן עלהספר( -)שכלל אותו, את המנהל וגורמי מקצוע מביתצוות מעריכים 

שיח התחום של נמצא כי  המעריכים נפגש עם חברי הקהילות, ובמפגשים הללו הממצאים עובדו ביחד.

הונחו לקידום תהליכי למידה של  לאו היו מאולתרים, בתיכון, כיוון שהדיוניםעקבית סובל מחולשה 

. הנהלת סדורים התלמידים. בעקבות זאת הוקדשו מספר מפגשים לגיבוש פרוטוקולים ותהליכי שיח

 הספר דווחה על שיפור משמעותי בהמשך.-בית

אסף מגוון נתונים, במחוז שלו. הוא הספר -בבתייוזמה לשיפור של  המפקח אזורי ביקש לבחון השפע

ים שביצע הוא מצא והישגי התלמידים במבחנים סטנדרטיים. בניתוח של הכליבין היתר ממצאים 

   הזוכים לתמיכה מנהלית. ,שהישגי התלמידים משתפרים כשקיים שיתוף פעולה גבוה בין מורים

 

 החינוך-ראשונית ברמת בית רפלקציהפשוט לכלי ועוד 

 נשאר עוד קצת כוח? הטיפ הבא מומלץ בחום.אנחנו ממש בסוף. 

מוצגים  ושבפשוט מאוד  הפיק ממש בהתחלה לוחהחינוך, חשוב ל-תחים קבוצות / צוותים בביתכשמפ

 החינוך:-כך ניתן לגלות בקלות עד כמה התהליך ממוסד בכל ביתהחברים בהם. אל מול  כל הצוותים

 אלו צוותים קיימים, אלו אולי חופפים ואלו אולי חסרים? •

מצא בצוות, ואולי מישהו שנמצא במספר גדול איך המורים נחלקים? האם יש מישהו שלא נ •

 מדי של צוותים?

מיהם הסוכנים שלנו שיוכלו להעביר מידע מצוות לצוות ולחזק את מערכות הקשרים בין  •

 הצוותים?

 תקבל.כול להמה שיהנה דוגמה ל

 דוגמה ללוח חלוקה לצוותים

צוות  
 אסטרטגי

צוות 
 אנגלית

צוות  צוות עברית
 מתקשים

צוות שכבה 
 ח'

 צוות חזון

       ישראל 

       ישראלה

       אילן
       אילנית

       נעם
       נעה

.....       
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 מה אפשר ללמוד מהדוגמה הזאת?

חברי הצוות האסטרטגי אינם נוכחים בצוותים האחרים, ולכן יהיה להם קשה יותר להטמיע  •

 תהליכים

 יא כנראה לא תשנה את דרכי הוראתה תמשיך לעבוד לבד והמישהו שכח את אילנית, היא  •

נעה במרכז העניינים, והיא בעלת הפוטנציאל הרב ביותר לתווך ולתאם בין פעולות הצוותים  •

 . צריך לשים לב שהיא לא משתלטת..השונים

 . למה הם לא מצטרפים?מישהו שכח שצריך מורים בצוות אנגלית •

 להשפיע?נראה לכם שצוות חזון יכול  •
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 TCAR-נספח: הגדרות המקור של ה

Woodland, R H. (2016). Evaluating PK–12 Professional Learning Communities: An 

improvement science perspective. American Journal of Evaluation, Vol. 37(4) 505-521 
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