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יעדי ההוראה:
מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לסוגיות מחקריות ומעשיות בהוראה בכיתות הלימוד ובעבודת
המורים בבית הספר .מחקרים רבים מתארים את מערכת החינוך ממבט-על .התבוננות שיטתית על מה
שהמתרחש בתוך הכיתה מצמיחה הבנה שונה של התהליך החינוכי .בקורס זה נדון בהיבטים שונים של
המציאות בכיתות במסגרת תהליכי ההוראה והלמידה מתוך נקודת מבט פדגוגית .ננתח את פעילות
הגומלין והשיח הכיתתי כפי שאלו מתוארים במחקר ומתוך ניתוח של נתוני שיח בכיתות בית הספר היסודי
(הקלטות ,צילומי וידאו ותמלולים) .בין היתר נבחן את הדילמות שאיתן מתמודדים מורים לנוכח המטרות
המרובות בהוראה ,בפיתוח הידע בכיתה ,בהיבטים חברתיים ,זהותיים וערכיים של תהליך הלימוד.
מטרת הקורס היא לסייע למשתתפים:
א) להכיר גישות מחקריות מרכזיות לחקר שיח ופעילות הגומלין בכיתות לימוד – הנחות היסוד
שלהן ,הצדקותיהן ,יתרונותיהן והבעיות הכרוכות בהן.
ב) לבחון סוגיות מרכזיות בחקר התקשורת בכיתות הלימוד.
ג) לרכוש כלים לניתוח של נתוני שיח.
ד) להתנסות בכתיבת עבודת מחקר מצומצמת.
פרשיות לימודים:
בחלק הראשון של הקורס נחשף למושגים התיאורטיים ולכלים האנליטיים של ניתוח שיח בכיתה; בחלק
השני והמרכזי של הקורס נדון בסוגיות פדגוגיות מגוונות שיציעו תיאור עשיר של היבטים מרכזיים
בתהליכי ההוראה והלמידה בכיתות ודרכן נאפיין את השיח הכיתתי .במוקד של כל שיעור יעמדו מושגים
תיאורטיים מרכזיים בספרות המחקר ונתונים מתוך שיעורים בכיתות בישראל אותם ננתח יחד.
התלמידים ירכשו כלים לניתוח שיח הכיתה שבהם הם ישתמשו בעבודה המסכמת של הקורס .בין היתר
נלמד את מושגי היסוד בחקר השיח ואת הפרקטיקות המרכזיות שמשמשות במחקר :ניתוח שיח מבני,
ניתוח מיקרו-אנליטי ,ניתוח טרנסקונטקסטואלי וניתוח מולטי-מודאלי .באמצעות שיטות מחקר אלה נבחן
את הסוגיות הבאות:
.1
.2
.3
.4

כיצד מנתחים פדגוגיה?
כיצד מתבוננים על הוראה? מהי נקודת המבט המחקרית על הפרקטיקה וכיצד היא שונה מנקודת המבט
המעשית או היומיומית על עבודת המורים?
דילמות של הוראה :מה ניתן ללמוד מניתוח של שיעורים על מורכבות ההוראה כמקצוע?
שיח כיתה כסוגה :מהו מבנה השיח בכיתה? אילו תפקידים ממלאת המורה ואילו תפקידים ממלאים
התלמידים? מהו מבנה ההשתתפות בכיתה? מה ניתן ללמוד מנקודת מבט השוואתית על מבנה השיח
בכיתות הישראליות?

בחלקו השני של הקורס נדון בתמות מרכזיות שנמצאות בלב המחקר הפדגוגי:
 .1זהות :מהי זהות וכיצד מבנים אותה באינטראקציה הכיתתית? מה בין המושג הסוציולוגי ,הפסיכולוגי
והאתנוגרפי?
 .2הוראה דיאלוגית ומונולוגית :הוראה כהעברה סמכותית והוראה כהבניית משמעות משותפת – על תפיסות
חדשות ומסורתיות של הוראה ולמידה

1

.3
.4
.5
.6

משאבים תרבותיים ולשוניים בלמידה :ההון התרבותי של המשתתפים ויצירתו
הבנייה של ידע :מה קורה במעבר מתכנית הלימודים לכיתת הלימוד?
האקלים האפיסטמי בכיתת הלימוד :אילו מסרים אפיסטמולוגיים עוברים בשיח על ידע בכיתה?
שיח אקדמי פורה :אילו פרקטיקות הוראה מקדמות למידה? האם יש לנו  best-practiceשאאותה אנחנו
מחפשים?

לקראת סופו של הקורס התלמידים הסטודנטים יבחרו על פי תחומי העניין שלהם בהוראה ולמידה את
נושא העבודה המסכמת .הסטודנטים יעבדו עם נתוני שיח-כיתה מתוך המחקרים המתבצעים במעבדה
לחקר הפדגוגיה ויציגו טענה פרשנית ביחס לתחום שאותו הם בוחנים ,למשל :הבניית ידע בכיתה ,יחסי
מגדר ,היבטים רגשיים ,הוראת נושאים שנויים במחלוקת ,פיתוח מיומנויות מול תוכן ,שאלות ומשובים,
השתתפות תלמידים וכן הלאה.
במהלך הקורס נבחן נתונים ממחקרים שנערכים במעבדה לחקר הפדגוגיה .הנכם מתבקשים לכבד את
פרטיותם של המורים והתלמידים שמופיעים בהקלטות ובתמלילים ,ולהימנע מהפצת החומרים ומדיון
מחוץ למסגרת הקורס בזהויותיהן של הדמויות המופיעות בהם.
אופני הלמידה בקורס
משולבים בקורס (א) דיונים ביקורתיים במאמרי מפתח – לרוב מחקרים אמפיריים על הנעשה בכיתות-
הלימוד; (ב) ניתוחים של קטעי שיעורים מוקלטים; (ג) וכתיבת עבודה מסכמת .הכנה מוקדמת לשיעורים
וכן השתתפות בהם (ראו למטה) הינן קריטיות להצלחתו של הקורס ושל הסטודנטים.
דרישות
דרישות הקורס כוללות:
 )1נוכחות והכנה לשיעורים :איכות ההשתתפות קובעת – לא מידת ההשתלטות על הדיון! מהי
השתתפות איכותית? השתתפות שקשובה למהלך הדיון ,מגיבה לנקודות שהועלו ומקדמת את
הדיון על-ידי הוספות רעיונות ,ראיות ו/או נקודות מבט חדשים.
 )2כתיבת דף עמדה :לקראת אחד השיעורים תתבקשו לכתוב נייר עמדה קצר (עד עמוד אחד)
בעקבות קריאת המאמר לאותו שיעור .הנייר יכלול תמצית של המאמר וביקורת על המחקר או
הטענות העולות ממנו.
 )3עבודה מסכמת :שמיישמת את הרעיונות שנלמדו בקורס בניתוח תקשורת בכיתת לימוד .העבודה
תכלול חקר אירוע או פרקטיקה של למידה והוראה (לדוגמא ,שיעור ,פעולה ,יחידת לימוד) ,תוך
התייחסות לסוגיות ומתודות שאתן התמודדנו בקורס .העבודה תתבסס על ניתוח של שיעור אחד
שאני אתן לסטודנטים .פרטים והנחיות נוספים יימסרו בהמשך .אורך העבודה – עד  10עמודים
ברווח של שורה וחצי ,פונט  12נקודות ושוליים של  2.5ס"מ) ,לא כולל מראי מקום ונספחים.
הרכב הציון בקורס:
מרכיבי הציון בקורס ומשקלם היחסי כדלקמן:
15%
נוכחות ,הכנה והשתתפות
10%
דף עמדה
75%
עבודת הסיום (חקר אירוע)
לוח שיעורים וקריאה:
1
2

תאריך
5.3
12.3

3

19.3

נושא
מבוא לקורס
מבוא לשיח וניתוח
שיח
שיח ולמידה

4

26.3

השיח בכיתה –
ניתוח מבני
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