מודל הוראה אפקטיבית בכיתה ההטרוגנית

תלמיד
מורה
מנהל
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הורה
מפקח
משרד החינוך
אגף א' לחינוך יסודי

✓
✓
✓
✓

הנגשת ההוראה
הנגשת חומרי הלמידה
התאמת הסביבה הלימודית
הנגשה טכנולוגית

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

היכרות עם התלמיד
דיאלוג מורה תלמיד
אמון במסוגלות התלמיד
מורה כמבוגר משמעותי
פסיכופדגוגיה כתפיסת עולם

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד
יצירת אקלים של קהילה לומדת ואכפתית
קבוצות הטרוגניות בכיתה
קידום כל התלמידים
השתתפות פעילה של כל התלמידים
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✓ הוראה מפורשת
✓ תהליכי הערכה

✓
✓
✓
✓
✓
✓

הוראה בקבוצות קטנות
הפוגות קצרות במהלך השיעורים
משוב מקדם למידה
מתן אפשרויות בחירה
גיוון בתהליכי הוראה ולמידה
עיצוב אוניברסלי ללמידה
משרד החינוך
אגף א' לחינוך יסודי

למה אנחנו
מתכוונים?

איך זה
נראה?

למה זה
חשוב?
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אזהרת
מסע

3

משרד החינוך
אגף א' לחינוך יסודי

למה זה חשוב ?

שוויון הזדמנויות אמיתי אינו יכול להתממש ללא
הכרה והערכה של המגוון האנושי.

תפיסת המגוון רואה ושומעת את הקול הייחודי,
שואפת להכיר את הסיפור שכל פרט מביא איתו
ובשל כך גם יודעת להתאים לו את המענה
הנדרש.

תפיסת המגוון מאפשרת לפגוש את
האחר מתוך כבוד לכל אדם ,בתוך
מרחב ששייך לכולם באופן שווה.

בית ספר ,ככל חברה ארגונית ,נתרם מאוד מהשונות שיש בתוכו
מאחר שהוא מייצר אין סוף דעות ורעיונות.

למה אנחנו מתכוונים? (דוגמאות)

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד
ומורה

יצירת אקלים של קהילה לומדת

קידום כלל התלמידים בכיתה

ואכפתית

הוראה בקבוצות הטרוגניות
בתוך הכיתה

הובלת השתתפות פעילה של כלל
התלמידים

הכלה
פדגוגית ,
חברתית
ורגשית

ברמת מנהל

מורה
ברמת מורה
ברמת

איך זה נראה?

ספר
בית ספר
ברמת בית
ברמת
דוגמאות))
((דוגמאות

ברמת תלמיד

אזהרות מסע
חשוב לשמור על האיזון בין הסתכלות על הכיתה כמכלול עם
מטרות ויעדים משותפים לבין מתן מקום לייחודיות של כל
תלמיד בכיתה.

קידום תפיסת השונות כערך חייב לבוא לידי ביטוי במעשים
הבית ספריים ולא להישאר כסיסמאות/פוסטרים במסדרונות
בית הספר.
יש להימנע מלהתקבע על דפוסים ,תפקידים ו'מעמדות' לחלק
מהתלמידים ,דבר שעלול למנוע מתלמידים מסוימים לעבוד עם
אחרים.

הכלה
פדגוגית ,
חברתית
ורגשית

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד ומורה

המטרות

המטרות

פעולות

כלים

ההכרה בשונות ובתרומה שלה היא חלק מהבנייה של חברה הוגנת.

טיפים

המטרות
הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

•
•
•
•
•
•
•

לחשוף את התלמידים למגוון של שונויות במרחב הכיתתי ובסביבתם הקרובה.
להכיר בתרומתה של השונות לכיתה ,לקהילה ולחברה.
לקדם התייחסות סובלנית ומכילה כלפי אחרים בכיתה ובקהילה.
לעודד את התלמידים ליצור קשרים עם תלמידים השונים מהם ולקיים עימם
פעילויות משותפות.
לקדם את תפיסת ההוגנות כזכות בסיסית.
לקדם ערכים של נתינה ,אמפתיה ,שיתוף פעולה ושוויון.
לחשוף כל אחד מהתלמידים אל החלקים השונים שבו/המרכיבים אותו.

פעולות

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

•

חשיפה לספרים/שירים/טקסטים/סרטים העוסקים במגוון האנושי ובשונויות הקיימות בין האנשים.

•

תכנון פעילויות כיתתיות הנוגעות בהכרת העצמי והייחודיות שלי (דגש על הייחודיות בדברים

הקטנים).
•

תכנון פעילויות כיתתיות ובית ספריות העוסקות בשונויות בחברה ,ובכלל זה היכרות עם דמויות
מעוררות השראה.

•

תכנון פעילויות בית ספריות המדגישות את הייחודיות הקיימת בין התלמידים – ייחודית
תרבותית ,דתית ,כישרונות ייחודיים ,צרכים ייחודיים ועוד ,לצד המכנה המשותף.

•

תכנון פעילויות בבית הספר ובחדר המורים המדגישות את הייחודיות הקיימת בין המורים.

•

תכנון מפגשים עם אוכלוסיות שונות בקהילה/חברה (לדוגמה :גילים שונים ,אמונות שונות,
עדות/תרבויות שונות ,מראה שונה ,התמודדויות שונות וכולי).

•

תכנון פעילויות בבית הספר המשתפות את הקהילה (הורי התלמידים ,תושבי השכונה) ומדגישות

את הייחודיות הקיימת בין משפחות.

כלים

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

שירים ופתגמים

ספרים

משאבים מקוונים

סרטים וסרטונים

פרקטיקות

סדנאות ומשחקים

טיפים
הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

•

שמשו מודל  -הקפידו לדבר בכבוד לכל אדם ועל כל תרבות .זכרו כי תלמידים/מורים החווים את
המנהל/המורה כאדם סובלן ,יפתחו סובלנות בעצמם.

•

צרו תמונה בית ספרית/כיתתית רב־ממדית – נסו לזהות בתוך התמונה הזו את השונויות בין
התלמידים בהקשרים השונים ,ואת החסמים הנלווים .פעלו להסרת החסמים.

•

עזרו לתלמיד/למורה לכבד את התרבות שממנה הגיע – התעניינו במנהגים המאפיינים את
התרבות שלו ,במועדים המיוחדים לתרבות שלו ובספרות והאומנות המאפיינות אותה .בקשו לשמוע
וללמוד ודאגו להביא לבית הספר/לכיתה דמויות מעוררות השראה שיחזקו את הגאווה של התלמיד
בקבוצת השייכות שלו.

•

צרו שפה בית ספרית – בחרו ב'מוטו' המשקף את תפיסת עולמכם בהיבט השונות והשתמשו בו
באופן תדיר עד שיהפוך לשפה הבית ספרית.

הטמעת השוויון המגדרי במערכת החינוך בישראל מהלכה למעשה

שווה דיבור – מגוון פעילויות בנושא מגדר
איך בנים לומדים – איך בנות לומדות?

להקפיד על קידום כל התלמידים בכיתה

ספרות מקצועית

•

אביב ,זוהר ,סוד הכוח (יד הפלא .)6 ,בן שמן :מודן,

•

אבירם ,דנה .הסוד של גיל .הקיבוץ המאוחד.

•

אהרונוף ,חגית ,לא רואים עליה ,תל-אביב :הקיבוץ המאוחד.

•

אהרונוף ,חגית ,לא רואים עליה .תל אביב :הקיבוץ המאוחד.

•

ביין ,מאירה ,סיפורים מפלאים .תל אביב :שבילים.

•

בר-אל ,דליה ,הבית הכחול .קריית גת :דני ספרים.

•

גודארד ,יוסי .הינשוף שראה הפוך .תל אביב :הקיבוץ המאוחד.

•

היקוק ,לורנה א' ,הסיפור המופלא של הלן קלר .הקיבוץ המאוחד–

ספריית פועלים.
•

ורטה-זהבי ,תמר ורוזנטל ,רונית ,מולו וצגאי .הוצאת כנרת ,זמורה,
ביתן.

•

חבושי ,חוה ,הסוד ,בתוך :שוקולד מריר מאוד .מסדה.

•

ישראלי ,ענת ,לראות בעיניים עצומות .תל אביב :הקיבוץ המאוחד.

•

מוס ,דבורה ,שלי הצב ההיפראקטיבי .הוצאת יסוד.

•

מוס דבורה ,הארנבת עם האפילפסיה .הוצאת יסוד.

•

מוס דבורה ,הארנבת עם האפילפסיה ,הוצאת יסוד

•

מנגיסט ,ווביט וורקו וסדקה ,תקוה ,אלמז פוסעת בשבילי.

•

עינת ,עמלה ,כמו כולם ,עם עובד.

•

עינת ,עמלה ,הלבד האחר של דני .תל אביב :הקיבוץ המאוחד.

•

פינגלה ,ציפי ,חולצה של שקט בבקשה .הוצאת יסוד.

•

פלאסיו ,פלא .רמת גן.

•

קנטור ,אברם ,קללת הזר המוזר .תל אביב :ספריית פועלים.,

•

קרלין  ,דליה ,אני זה אני ואני יכול .הוצאת יסוד.

•

רוה ,אלי .להיות כמו כולם :ספור אישי ואמיתי .דני ספרים.

•

רון-פדר-עמית ,גלילה ,אח מכוכב אחר (טולי תעלולי .)25 ,בן שמן:
מודן.

•

רון-פדר-עמית ,גלילה ,תעלומת הילדה השותקת (טולי תעלולי,
 .)18מודן.

•

רון-פדר-עמית ,גלילה ,מבצע משה (מנהרת הזמן .)6 ,תל אביב:
מודן.

•

רון-פדר ,גלילה .קשה לי ללמוד .מודן.

•

רז ,אורית ,אני לא מה שאתם חושבים .ירושלים :כתר.

•

שמואל ,עמי .ילדת הקשת בענן .הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ספרים ד

•

אביב ,זוהר ,קסם של חבר (יד הפלא ,)4 ,מודן.

משאבים מקוונים

חיבור בין תלמידי הכיתה לבין תלמידים אחרים בארץ/בעולם בתוך
שימוש באמצעים אלקטרוניים כגון דוא"ל ,סקייפ ,ווטסאפ .ניתן
להיעזר באתרים המחברים בין "חברים לעט" ,חשיפת תלמידים
לבלוגים העוסקים באנשים בעלי מגוון תרבויות ,דתות ,צרכים
ייחודיים.

.2

גיבורים קטנים  -ילדה ,יתום צה"ל וילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית מחפשים אנשים אבודים.

.3

זה הילד שלי ,סיפורו של אב לילד אוטיסט.

.4

כוכבים על פני האדמה – סיפורו של ילד הודי עם לקות קריאה.

.5

הכוכבים של שלומי.

.6

פרחים אדומים קטנים – סיפורו של קיאנג ,פעוט מרדן בסין המתקשה לזכות בזר הפרחים האדומים שניתן לילדים הטובים

.7

בחזית הכיתה.

.8

הכלה ושילוב במערכת החינוך  -יהלי סעדה.

.9

רדיו  -סיפור ידידות בין מאמן פוטבול כריזמטי לבין צעיר עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

סרטים וסרטונים

.1

זרה בתוכנו ,נערה אתיופית שמגדלת את אחיה ,זוכה בתחרות ריצה ובכסף זכייתה רוכשת עבורו זוג נעליים.

שירים ופתגמים ד

רשימה של פתגמים  /סלוגנים המדברים בזכות המגוון (באנגלית)

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

•
•
•
•
•
•
•

שווים – רן דנקנר ועילי בוטנר.
הצבע השמיני – שלומית כהן אסיף.
חברים מכל מיני צבעים – חנה גולדברג.
שירת העשבים – נעמי שמר על פי ר' נחמן מברסלב.
ניצוץ האהבה – אהוד בנאי ודקלון.
ילדה מזלג וילדה כף – נורית זרחי.
דלת – עידית ברק.

יש כאן
הרבה יותר
מדי ,האם
לדלל,
להשאיר או
להוריד
לגמרי ?

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

•
•
•
•
•
•
•

אוסף שירים בדגש על "שונות".
שירים על שונות.
רשימת שירים העוסקים בקבלת השונה ,חברות ועוד.
האדם טובע כמה מטבעות ...סנהדרין ד ,ה.
אסופת שירים בנושא שונות – מצגת.
ניבים ופתגמים בנושא "האחר הוא אני" – מחוז צפון.
לציונה יש כנף אחת  -ספר ילדים מאת נעם חורב.

.1
.2
.3
.4

מתוך המאגר של
פרקטיקות להוראה
איכותית ,מחכה לקישור

פרקטיקות להכרת השונה (מגדר ,מגזר ,תרבות ,עדה ,לוקליות וכדומה).
פרקטיקה להכרת העצמי  -הייחודיות שבי.
שימוש בפרקטיקות המשלבות את האומנות והיצירה  -ביטוי באמצעות יצירה.
שילוב של דילמות.

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

פרקטיקות

סדנאות
את התחקיר בצוות שלהם).

כל קבוצה יוצאת למוקד אחר בקהילה במטרה להיפגש עם האוכלוסייה שאותה משרת
המוקד ,לדוגמה:
▪ בעלי מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים – מוסדות חינוך של החינוך המיוחד או
המיועדים לאוטיסטים ,לבעלי לקויות ראייה ושמיעה וכדומה.
▪ עולים (מרוסיה ,מאתיופיה ,ממקום אחר) – מועדון עולים ,מרכז קליטה.
▪ קשישים – מועדון קשישים ,בית אבות.
▪ דתיים ,חרדים ,חילוניים – בית כנסת ,בית ספר ממלכתי ,ממלכתי דתי ,חרדי.

שלב א'  -פתיחה במליאה
"האחרים" שסביבנו

▪ עובדים זרים – מרכזי מפגש ,מסעדות ייחודיות.
בכל מפגש עם אחת מהאוכלוסיות ,חשוב להיפגש עם דמות משמעותית (מנהל ,רכז,
מתנדב ,פעיל בקהילה) שתספר לקבוצה על אוכלוסיית היעד ועל המאפיינים הייחודיים שלה.
חשוב לסייע למשתתפים לתאם את הביקורים ואת המפגשים מראש.

לאחר הכרת השונות בכיתה ,יבקש המנחה מהמשתתפים לחשוב על דמות של " אחר"
ולתאר אותה – של מישהו מהשכונה או מהיישוב שבו הם גרים השונה מהם באחד או יותר
▪
▪
▪

נספח מס' " :1מצא מישהו ש "...כמספר המשתתפים.
נספח מס' " :2משהו ייחודי לי" כמספר המשתתפים.
כרטיס משימה קבוצתי לכל  5משתתפים.

ממאפיינים אלו :מעמד כלכלי-חברתי ,צרכים מיוחדים ומוגבלויות ,מוצא עדתי ,צבע עור,
השתייכות דתית ( חילונים ,דתיים ,מסורתיים ,חרדים) ,השתייכות לאומית ( יהודים ,ערבים,
עובדים זרים).
המנחה יערוך סבב וכל משתתף יציג את "האחר" שבחר .המנחה ישאל:
▪ מדוע בחרתם "באחר" זה?

המנחה יחלק לכל משתתף שאלון "מצא מישהו ש( "...נספח מס'  )1ויבקש להסתובב
בחופשיות בכיתה ולמלא את השאלון .מי שסיים למלא מתיישב חזרה במעגל (אפשר להכריז

▪ באילו נסיבות פגשתם אותו? מה היא רמת ההיכרות שלכם אתו? ( מפגש חד-פעמי,
היכרות בשם ,היכרות עם המשפחה ,קשר אישי וכיו"ב).

על חברי הקבוצה לתעד את המפגש במילים ובתמונות  ,ולהכין מצגת מסכמת.

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

המנחה יחלק את הכיתה לצוותי תחקיר על פי הרעיונות שהועלו בפעילות הקודמת.
(אפשר לבקש ממשתתפים השייכים לקבוצות מובחנות ,כגון עולים או בעלי מוגבלויות  ,להוביל

סדנאות

הבלטת הייחודיות של כל תלמיד

ברוכים
השווים

תלמידים לומדים ועובדים יחד בקבוצות על משימות למידה
ויצירה .הרכב הקבוצות הטרוגני על בסיס ממדי השונות
המרכזיים הקיימים בכיתה ובבית הספר :בנים ובנות ,תלמידים
עם יכולות קוגנטיביות גבוהות יותר או פחות ,תלמידים עם
תחומי עניין שונים ,תלמידים עם דפוסי התנהגות ורגש שונים,
תלמידים מרקע שונה.
המשימון הן כאלה הדורשות מעורבות מכל חברי הקבוצה,
עליהם לבצע משימות משנה ,להביע דעה ,לשתף פעולה.
ייתכן שיש חוסר איזון מסויים במובן זה שבתחומים מסוימים
תלמידים מסוימים עושים יותר מאחרים ויכול להיות שבתחומים
אחרים דווקא ילדים אחרים תורמים יותר ,אך לכל פרט תפקיד
ותרומה לקבוצה וכל פרט מבין במידה כלשהי את התכנים
והפעילויות שבהם עוסקים אחרים
בתוך הקבוצות הילדים דנים ומדברים ביניהם על הרעיונות על
תכנון העבודה ,על דרכי הפתרון או על דרכי הביצוע של
המשימה ,הדיבור הזה תורם לכולם -המסבירים מדייקים את
מחשבותיהם ,המקשיבים לומדים אך עמיתיהם ניגשים לאתגרים
ולמשימות

לעיתים המורה מדברת עם הילדים על אסטרטגיות עבודה

דמותו של המנהל הפועל לקידום האיכות
הפדגוגית
•
•
•
•
•
•

•

בוחר לצוותו מגוון של מורים ,מדגיש את הייחודיות והשונות ביניהם ומאפשר להם להוביל
פעילות בתחומי העניין שלהם.
מקיים מפגשים לכלל קהילת בית הספר עם אנשים שונים המהווים מודל להבנת ערך
השונות.
מייצר 'פרויקטים' בית ספריים המדגישים את המגוון הקיים בקהילת בית הספר.
מבנה סדירויות בית ספריות המאפשרות לכל תלמיד ולכל מורה לפעול להעצמת הייחודיות
שבו.
ַמבנה סדירויות הפועלות לכיבוד התרבויות השונות של קהילת בית הספר.
חותר לקיום תהליכי הוראה בקבוצות הטרוגניות :מבנה סדירויות מתאימות ,מאגם
משאבים ומייצר מרחבי למידה גמישים ולוח זמנים גמיש.
מדגים את יתרון ההטרוגניות בחדר המורים שלו – מעודד את צוות המורים לעבוד יחד,
ללמד ביחד ולהיעזר זה בזה מתוך היכרות הדדית מעמיקה.

דמותו של המורה הפועל לקידום האיכות
הפדגוגית
•
•
•
•
•

מנהל שיח מכבד על אודות שונות ודעות קדומות.
מכוון את התלמידים לראות את המשותף ואת השונה בין התלמידים בכיתה.
מייצר פעילויות שבהן לשונות יש יתרון.
פועל לקידום כל התלמידים בהתייחס לשונויות המאפיינות אותם.
חותר לניהול פדגוגי של ההטרוגניות באמצעות עבודה מושכלת בקבוצות הטרוגניות.

יום הלמידה של התלמיד מנקודת מבט של מגוון
•
•
•
•
•
•
•

יודע לזהות את השונות שבו מבלי שיראה בה מכשול.
שותף פעיל בכיתה לתהליכי הלמידה.
לומד ועובד יחד בקבוצה הטרוגנית על משימות למידה ויצירה.
שותף פעיל בתהליך העבודה ,בהתאם למשימה ,כאשר חלק מהמשימות נבנו במיוחד עבורו.
מבין את תפקידו בקבוצה (ואת תפקיד יתר החברים בקבוצה) וחש שהוא תורם ומשמעותי.
שותף לדיון; הדיבור תורם לו בכל מקרה; בהיותו המסביר הוא מצליח לדייק את מחשבותיו; בתור מקשיב הוא לומד איך
עמיתיו ניגשים לאתגרים ולמשימות.
מקיים רפלקציה בעזרת המורה ובודק עם חברי הקבוצה את מידת השתלבותו ואת תרומתו לקבוצה.

בתי ספר המיישמים את עקרון המגוון (דוגמאות)

קבוצות "ניצוץ" בבית
הספר אביר יעקב –
אופקים

בתוכנית "קבוצות ניצוץ"
בחרו המורים נושאים
המעניינים אותם ובנו קבוצות
למידה ויצירה.
להרחבה לחץ – כאן

מודל 'השמיניות' בבית
ספר יובלים – באר שבע

בתכנית "השמיניות" הכיתה
מחולקת באופן קבוע
לקבוצות הטרוגניות של
שמונה תלמידים  .השיעור
מתנהל על פי מודל פל"א –
פתיחות ,לימוד ואיסוף הכולל
הקניה במליאה ,עבודה
אישית ,משימה בשמיניה
והצגת תוצרים ו/או
רפקלציה.
להרחבה – לחץ כאן

