
תפיסות מורי היסטוריה אודות  

היסטוריה  המורה והוראת 

לתלמידי כיתות המחונניםהמתאימים 





החינוך תלויה בהתאמת החינוך וההוראה הצלחת •

.  לשונות בין הלומדים

בתנאי שהיא מצויה משמעותית תתקיים הוראה •

התלמיד  ולצרכי בהלימה להעדפות 

(Corno & Snow, 1986)



רב כהנא ורב יוחנן



צרכי התלמידים המחוננים ממוריהם וההוראה   
(Kerry, 1983:)

הזדמנויות לעצמאות ולמידה  : צרכים קוגניטיביים( א

הזדמנויות לרכוש ניסיון בהתמודדות עם פתרון  ; עצמית

;  הזדמנויות לפתח מיומנויות למידה יעילות; בעיות

.  הזדמנויות להפעיל רמות חשיבה מסדר גבוה

; עידוד רצון להעלות השערות: צרכים ָאפקטיביים( ב

.  הגברת הנכונות ליטול סיכונים; עידוד שאלת שאלות

ללמוד לכבד אחרים ולהסתדר  : צרכים חברתיים( ג

קבלת ייחודיותם  ; קבלת תפקידים מנהיגותיים; עמם

.ושונותם ללא בושה או גאווה



מאפייני המורה הטוב  

להוראת מחוננים 
תכונות אישיות•

ידע  -כולל ידע ההקשר החינוכי( 1986, שולמן)ממדי הידע •

והכרות עם מחוננים וצרכיהם ונכונות להיענות להם

ידע ופרקטיקות ייחודיות הקשורות להוראת היסטוריה  , תכונות•

:ולמקום המורה בהיבטים הבאים
תוכן

תהליך

סביבה

תוצר



מאפייני מורי מחוננים

(Maker, 1975)

אינטליגנציה גבוהה•

גמישות•

יצירתיות•

בטחון עצמי•

מגווניםענין תחומי •

חוש הומור•

רבהלעבודה ונכונות להשקעה מחויבות •

והוראהמלמידה התלהבות •

סבלנות, נחישות, הוגנות•

לבעיות של ילדים מחוננים והנאה מהוראתם  אהדה •

הלמידהלהוות מנחה ולא מנהל נכונות •



בהתאם לתחום מ "מייקר הבחינה גם במאפיינים של מ•

:  המחוננות של תלמידיהם

המאפיינים  , לתלמידים מחוננים אינטלקטואליתביחס 

המרכזיים  

,  אינטליגנציה גבוהה1.

עצמי  בטחון 2.

יציבות נפשית3.

,  להיות בעלי ידע בתחום הידע ובהוראתוצריכים 4.

ומעוניינים בשאלת שאלות ובהפעלת שיטות  מיומנים 5.

.  המפתחות חשיבה מסדר גבוההוראה 



:הםהמאפיינים המרכזיים , יצירתייםביחס לתלמידים •

גבוהה לרעיונות חדשים ולמגוון האפשרי של  הערכה 1.
,  רעיונות מקוריים

,  לפוטנציאל האישי של התלמידיםהערכה 2.

חשיבות לאחריות המורה והקבוצה ביחס לתלמיד  מתן 3.
הבודד  

בחשיבות פיתוח הדמיון והיצירתיות של התלמידים  אמונה 4.
.  ולייצר רעיונות חדשים משל עצמםליצור , ועידודם לחשוב

,  ביקורת בונהמסוגל לתת 5.

,  מאפשרת ובטוחה, לספק וליצור סביבה חמהמסוגל 6.

ומוכן להשתמש בשיטות הוראה שמפתחות את כל מיומן 7.
(  ליטוש, מקוריות, גמישות, רצף)האספקטים של יצירתיות 

ומיומן ומוכן ללמד באופן של פתרון  , בכל תחומי הדעת
.  יצירתי של בעיות



שאינםהצביעה על עשרה מאפיינים של מורים ( 1975)מייקר 
:  למחונניםמתאימים 

.מידעבהקניית סמכותיים ומתרכזים 1.

.אינם מעודדים יצירתיות2.

. מתגוננים3.

.  זמןעל ידי נשלטים 4.

; רגישים לרגשות תלמידיהם ולצרכיהם האינטלקטואלייםלא 5.

.  חסרי אנרגיה6.

.עצלים אינטלקטואלית7.

.  תלמידיהםענין בקידום יוזמה אישית ולמידה עצמית של חסרי 8.

.  מתרכזים בענייני משמעת9.
. עצמם במרכזרואים 10.

לאי התאמתם  והתורמים הערכים המשמעותיים המניעים מורים אלו 
כבוד  , ( אך לא בהכרח חשיבה לוגית)סדר , זמן וקצבלמחוננים  הינם 

אחריות התלמיד לכתה , (אך לא לפוטנציאל של היחיד)לסמכות 
ולא ההכרה בדימויים  )שימור של דימוי עצמי , (אך לא  ההיפך)ולמורה 

(.ולא איך ללמוד)חשיבות של ידע בפני עצמו , ( של התלמידים



Hultgren)וסלי הולטגרן• & Seeley, 1982 ) מאפייני 12הגדירו
:  האפקטיבי למחוננים ומצטייניםהמורה 

.  מנוסה ובעל בטחון עצמי, בוגר1)

.  אינטליגנציה גבוההבעל 2)

. תחומי ענין אינטלקטואלייםבעל 3)

.  הישגי4)

. יחס אוהד כלפי מחונניםבעל 5)

. ומסודרשיטתי 6)

.  ובעל דמיוןמעורר 7)

. חוש הומורבעל 8)

.  לסייע ללמידה בלי לתת הוראות ולכווןמסוגל 9)

.לעבוד קשהנכון 10)

ידע כללי רחב ומומחיות  בעל 11)

.בשונות בין אישיתמכיר 12)



, מורים שנחשבים לטובים בעבודה עם מחוננים

:מעדיפים את התהליכים הבאים

מופשטיםנושאים /רעיונות/בתאוריותלמיקוד העדפה •

התבניות  , הכוללתלראיית התמונה העדפה •

. והתפיסות המרכזיות

פתיחות וגמישות•

יצירתיות•

.לפתרון אנליטי של בעיותיכולת טובה בעלי •

.  לחדשנותנטייה •

מייחד את המורה  -לעיבוד אינטואיטיביהעדפה •

זהו המכנה המשותף המובהק  . המעולה למחוננים

.  תלמידיהםהן את מורי מחוננים והן את שמייחד 



מדרגישנם מספר מחקרים מועט שהצביעו על •

בהתבסס על ראיונות  מורי המחוננים במאפייני 

.  ותחושות ואף על מחקר אמפירי

המחקרים מצביעים על כך שהתלמידים  מרבית •

המאפיינים  המחוננים מחשיבים יותר את  

של מוריהם בהשוואה למאפייניהם  האישיותיים

.אינטלקטואליים-הקוגניטיביים



השוותה מאפייני התנהגויות מורים בתכניות העשרה  מילגרם

'  ו-ו' ה', בעיני תלמידיהם המחוננים והלא מחוננים  מכתות ד

(Milgram, 1979 :)

,  כי התלמידים המוכשרים בכל קבוצות הגיל שנבדקונמצא •

החשיבו יותר את המאפיינים האינטלקטואליים של מוריהם 

,  (בנושאי הלימוד וניהול כתה באופן הגיוני ומסודרשליטה )

המאפיינים הפחות חשובים  . ביחס למאפיינים האישיותיים

.  של המורהיצירתיותבעיני התלמידים נגעו ל

היו יותר מכווני משימה , תלמידים בוגרים יותר, זאתעם •

ולכן החשיבו יותר את המאפיינים האינטלקטואליים של  

נמצאה  , בעוד שבקרב תלמידים צעירים יותר , המורה

.העדפה למאפיינים האישיותיים של המורה



תפיסות מורי היסטוריה אודות המורה  

וההוראה המיטבית למחוננים
תפיסות מוצהרות•

תפיסות ביצוע•



תפיסות מוצהרות



מודל המשקפיים הדואליים



אתגר מול גיוון

, מורה שממש לא מתאים למחוננים הוא מורה שמעביר בגרויות
-למחוננים יש בעיה עם שינון[. 3.1-1]מספיק ומכתיב חומר , רץ

הוא מרחיק אותם מהנושאים הנלמדים ומעורר אנטגוניזם ולכן  
אסור לתת להם מטלות המבוססות על שינון לטובת מטלות  

קריאת טקסטים לעומק  , השוואה-התובעות חשיבה מסדר גבוה
גם , מורה טוב צריך לאפשר למידה וחשיבה ביקורתית[. 3.1-2]

יש מורים כריזמטיים שיעניינו  [. 3.1-3]על מה שהוא אומר 
אך , מחוננים והגדולה שלהם היא שהם סטנדאפיסטים

אם אין עומק מאחורי , גם המתלהבים ממורה כזה, המחוננים
לא רואים ומראים את  , אם הם לא שולטים בחומר, אפ-הסטנד

לא  -לא רואים אותו מנקודות מבט שונות, המורכבות שבחומר
המחוננים  [. 3.1-4" ]כיף"מצמיחים אותם וזה נשאר רק בגדר ה

אבל גם מעניין ובסופו  [ 3.1-5]אוהבים שיהיה להם נחמד וכיף 
[.  3.1-6]של דבר הם מעריכים מורה שדורש מהם להזיע 



אלא נעזרת במקורות  , אני לא נצמדת לספר הלימוד•

אתרי אינטרנט בהם  , שירים: אחרים בנוסף לספר כמו

כל . סרטים, קטעי מקורות היסטוריים, השתמשנו בכיתה

אלו עוזרים לי לגרות אותם ולעורר ענין וגם מעשירים את 

[.2.1-1]הנושאים שעולים בכתה 



דיאלוגיתתכנית -תכנית פורמלית

אני לא מלמד ברצף על פי תכנית הלימודים של משרד  •

החינוך אבל אני דוגם סוגיות שמעניינות אותי ואותם ולפי  

אני לא מספיק חומר אלא מלמד מה  . זה בונה הדגשים

[.  3.2-1]שמעניין אותי ואני חושב שיעניין את התלמידים 



אני בסד של  . אני מלמד על פי תכנית הלימודים לבגרות•

בחטיבת  . הספק חומר של תכנית הלימודים לבגרות

[.  9.1-1]הביניים זה פחות חשוב וקריטי 



מכוונות תלמיד-מכוונות כיתה

-אני צריך לראות את כולם ולהתייחס לגבוליים מלמטה....

איך מביאים אותם  , איך משמרים אצלם בטחון ביכולת

איך משמרים את הסקרנות שלהם גם , להצליח להתבטא

אני חייב להגיע  . במקום בו יש טובים ויודעים וזריזים מהם

גם לתלמידים שמשתעממים ולא רוצים ללמוד את המקצוע  

,  למשל ילד שלא מתעניין. הם חושבים שהוא לא חשוב. שלי

זורק הערות לא לעניין  , הרבה פעמים ציני כלפי המקצוע

אני מתגבר על זה למשל בזה שאני מחפש  . ומקלקל לכתה

[.  6.2-2] מה מעניין אותו ומתחבר לזה 



חשוב לי שלתלמידים תהיה מצד אחד תחושת מוגנות ומצד  •

אין  , יתנהל בה שיח מקדם שבו לכל אחד יש תרומה-שני

מי ששותק ומנותק ואין מי שיורדים עליו בגלל דעותיו או  

[.  8.1-1]רעיונות מקוריים שהוא מעלה 

האתגר הכי גודל הוא עבודה קבוצתית  -במחוננים•

זה מרכיב  [. 9.2-1]ואינטראקציה חברתית בין התלמידים 

. אין כתת מחוננים שטנץ או ילד מחונן שטנץ. בעייתי מאד

חלקן מדהימות וחלקן  -יש כל מיני סוגי כתות מחוננים

אין כזה  ... ברמה האינטלקטואלית, בהתנהגות. מאכזבות

דבר כתת מחוננים כי הם שונים באופי הכתה  

[.  9.2-2]ובאינטראקציה שנוצרת בין התלמידים בה 



מיומנויות-מידע/ידע

יש מורים  [ ...1.2-1]כי זה מה שחשוב לי , אני מעדיף ידע רחב
או אפילו  , שמתעסקים שעורים שלמים על ניתוח מאמר או מקור

זה חשוב אבל מוציא לתלמידים את החשק והעניין  . ברמה של פסקה
כמובן שלא הכוונה  , למרות שאני מדגיש את הידע[. 1.2-2]מהלימוד 

, הם קצת יקראו. ידע זה לא אוסף אקראי של עובדות. ויקיפדילידע 
כולל הפרטים  , אני קצת אכוון אבל בעיקר אני אכניס אותם לסיפור

אני רוצה בעיקר להראות איך אפשר לקחת ידע  [. 1.2-3]הקטנים 
היסטורי ולהראות את היופי שבסיפור ההיסטורי או במחקר  

[.  1.2-4]בידע וזה לא מובן מאליו , היופי הוא בסיפור. ההיסטורי
אפילו אם רצחו , זה משעמם, בויקיפדיהלמשל לקרוא על קיסר רומי 

בויקיפדיהאוסף עובדות שיש . אותו ויש כל מיני פרטים מעניינים
לכן . מציף את התלמיד ובטח גורם לו להתעניין ולנסות לדעת עוד

או  " נותן"שעור היסטוריה לא צריך להיות אוסף של עובדות שאני 
-[1.2-5]מרצה או מכתיב לתלמידים אלא אני מאתגר אותם עם הידע 

אני רואה איך מחברים אליהם את הידע ומפעיל אותם עם הידע ועליו  
[1.2-6  .]



תוך –הוראת היסטוריה צריך לעשות כמו שוליות בימי הביניים •

המורה הוא כמו חבר גילדה  . התנסות במלאכת ההיסטוריון

והלמידה של התלמידים היא בהתנסות במלאכה תוך הנחיה של  

[.10.1-1]המורה והארה שלו את הדברים המשמעותיים 

קשרים  , אני מנסה עם מחוננים להגיע למיומנויות גבוהות•

הרפלקטיביות של  ... לקרוא טקסט ולעבוד אתו : לימודיים

כתיבת טקסט הפוך או תשובה  , התלמידים על הטקסט ואתו

אלו ביצועי הבנה ברמות חשיבה גבוהות יותר  –לטקסט שקראו 

כמו שהייתי מצפה מתלמיד בכתה , מסימון משפטי מפתח למשל

רמת המורכבות של הטקסטים שאני מביא להם היא גם . רגילה

,  הרבה השוואה-כן גבוהה יותר אבל בפרט המשימות המצופות

[.3.3-1]ביקורתיות וביצועי הבנה , יחסיות



הערכה מסכמת-הערכה מעצבת

אני נותן  [. 1.3-1]אני לא מאמין במבחנים ובחנים ועבודות •

אני  [. 1.3-2]גם אותם אבל בשבילי הערכה היא תהליך 

בעצם לא צריך מבחנים כי אני יודע לדרג בכל רגע נתון  

אני נותן משימות כתיבה  , לדוגמה. איפה כל תלמיד נמצא

כדי לראות את חדות הטיעונים ודברים ספציפיים שאני  –

ההערכה היא שוטפת ואני שואל  [. 1.3-3...]רוצה לקדם

אני יודע  ? את עצמי כל הזמן מה אני יודע על התלמיד

מה אני צריך לדעת כדי לעודד אותו להשתתף  ? מספיק

[.  1.3-4... ]לסקרן אותו, בכתה



כתות המחוננים כותבים  . המבחנים שלנו הם שכבתיים•

כל השאלות מבוססות על שאלות  . מבחנים כמו כולם

כי צריך לאמן אותם בסוג השאלות ששואלים  , בגרות

אני מקדיש  [. 9.4-1]בבגרות ובסוג התשובות הנדרשים 

ממה הן  , זמן למשל לראות איך בנויות השאלות בבגרויות

מה רוצים ממני למשל אם יש תמונה או מקור  , מורכבות

או מילת הוראה כל שהיא ואיך צריך לבנות את התשובות  

[.9.4-2]בהתאם 



הפרופיל הסמכותיהפרופיל הדיאלוגי

ערור ענין  

התלמידים  

...באמצעות

הצבת קשיים שיש -אתגר אינטלקטואלי

מקורות , דילמות, שאלות-להתמודד איתם

חשיבה  ,  חקר, עידוד חשיבה, שונים

.  ביקורתית ויצירתית

.גיוון דידקטי גיוון והמחשה של התכנים ואמצעי ההוראה

הקשרים מתוך דיאלוג עם  -פתוחה/דיאלוגיתתכנית לימודים

דיאלוג עם  , דיאלוג בין תחומי, התלמידים

.האקטואליה

.דגש על הספק החומר, תכנית משרד החינוך-מובנית/פורמלית

מכוונות רגשית  

וקוגניטיבית

הכרות אישית ומתן מענה  -התלמיד המחונן

לחזקות ולאתגרים  , לתחומי העניין שלו

אישיים

,  יחסים בין אישיים, תחומי ענין, אווירה לימודית-כיתת המחוננים

.נהלים ואינטראקציה כיתתית

תהליכי חקר  -מיומנויות-גישת החקר מטרה מרכזית

פיתוח  ; הכרות עם כלי ההיסטוריון, וחשיבה

מיומנויות תקשורתיות ובין אישיות ומודעות 

עבודת  , רפלקציה, שיתוף ידע-חברתית 

.הוראת עמיתים, צוות

הבנת מושגים  -הבנה היסטורית-תוכן-מידע וידע-גישת ההעברה

.ותהליכים

ממוקדת בתהליכי  , ביצועי הבנה-מעצבתהערכה

חקר אישי וקבוצתי ובמתן משוב מתמיד לשם 

.קידום התלמיד והכיתה

שאלות מבחינות הבגרות ושאלות , דגש על מבחנים-מסכמת

.  חשיבה על החומר שנלמד



תפיסות ביצוע



מודל מיפוי וניתוח השיעור

'חלק א

מזמן השיעור% מרכיב בשיעור

המורהידיעלתוכןהעברת

דיון

התלמידיםשלעצמיתעבודהזמן

מרכיבים נוספים

(שניות)שאלותשאלתלאחרממוצעהמתנהזמן

(שניה)מקסימליהמתנהזמן

(מספר)חשיבהמקדמימשובים

(מספר)התלמידיםשאלות

(%)בדיוןפעילההשתתפותמשתתפיםתלמידים

(מספר)המורהשאלות

(פירוט)דידקטייםאמצעים

(פירוט)נרכשותמיומנויות

מיפוי מרכיבים בשיעור-1.2טבלה 
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  מ מ  השיעור% מרכיב בשיעור

 3שעור  2שעור  1שעור  

 20 העבר   וכ  

 

10 

 

5 

 

 5 60 80  יו 

 90 30 ---  מ  עבו ה ע מי  

 מרכיבים  ו פים 

 מ  המ  ה ממו ע ל  ר 

 ש ל  ש לו  )ש יה(

3 3 2 

 מ  ימלי המ  ה  מ 

( ש יה)

5 3 2 

משובים מ  מי  שיבה 

 )מ פר(

6 12 3 

ש לו  ה למי ים 

 )מ פר(

7 4 *5 

 15 60 40  למי ים מש  פים )%(

 14 52 26 ש לו  המורה )מ פר(

 מ עים  י  טיים 

 )פירוט(

מ ורו  ר שו יים, מ    

עם מי ע ו מו ו , 

   טו לי  יה

 י ו  מ מרים  ש לו  הבהרה, מ   

 מ  ריים

מיומ ויו   רכשו  

 )פירוט(

 רי ה בי ור י  של 

ט  ט, השוו ה בי  

מ ורו  ר שו יים; מ רש 

  מו ה

 רי ה בי ור י  של 

 ט  ט,  רי   מפה,

 רי ה בי ור י  של 

 מ מר מ  רי
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  מ מ  השיעור% מרכיב בשיעור

 3שעור  2שעור  1שעור  

העבר   וכ  על 

 י י המורה

80 

 

15 

 

20 

 
 --- --- 20  יו 

 מ  עבו ה ע מי  

 של ה למי ים

--- 85 80 

 מרכיבים  ו פים 

 מ  המ  ה ממו ע 

ל  ר ש ל  

 ש לו  )ש יה(

1 1 1 

 מ  המ  ה 

 מ  ימלי )ש יה(

2 1 1 

משובים מ  מי 

  שיבה )מ פר(

3 --- ---- 

ש לו  ה למי ים 

 )מ פר(

3 --- --- 

 למי ים 

 מש  פים )%(

15 20 15 

ש לו  המורה 

 )מ פר(

16 12 24 

 מ עים 

  י  טיים )פירוט(

מש    פ י ים- עבו ה  

 ב בו ו 

שירים ור עם ההי טורי, 

עבו ה ב בו ו  וכ יבה 

 י יר י 

מיומ ויו   רכשו  

 )פירוט(

 שיבה  מפטי ; הב   רו   

 ה  ופה; ה ברה ו עמולה

 י ו  שירים על ר ע הב   

רו  ה  ופה; השוו   

מ ורו ; הבעה בכ ב 

 וש ל  ש לו 

 



ש לו   מכו ו   

עוב  י-מי ע

סגורותשאלותפתוחותשאלות

Elaboration questions

מידעפריטיביןקישורהמעודדותשאלות

והאקטואליההיסטוריהמידעובין

Hypothetical & Elaboration

questions

- יו והמעו  ו המ מ ו ש לו 

להםב וש ים,ו  רהשערו העל  

יכולה ל משמעי    שובה י 

   מ שובהיו רלהיו 

Clarification questions

עובדתיידעאודותשאלות

מיזוגסמךעלמשמעיתחדתשובה

מידעמקורותמגוון

שאלות מכונות 

/ידע והבנה

הקשרים

שאלות מכוונות  

יצירתיות

Creative questions

יצירתיתחשיבההמזמנותשאלות

הבנתתוךחלופייםפתרונותוהעלאת

וההיסטוריתהחברתיתהסיטואציה

התקופהשלוהחשיבההרוחוהלכי

Clarification questions

תשובה  הנשמע/שאלות הבהרה אודות הבנת הנקרא

חד משמעית מתוך מידע נתון בטקסט או בעל פה

'חלק ב-מודל מיפוי וניתוח השיעור 
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שאלות מכוונות  

יצירתיות

ש לו   מכו ו   

עוב  י-מי ע

סגורותשאלותפתוחותשאלות

3,2,2

20 ,6

7,21,11

16 ,9
שאלות מכונות 

/ידע והבנה

הקשרים

4,3,1
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שאלות מכוונות 

         

ש לו   מכו ו  

 מי ע- עוב  י

 

 סגורותשאלות  פתוחותשאלות 

2,3 
 

7,8,6 

 

2,6 
 

1 ,3 
 

שאלות מכונות 

       /ידע

       
 

2,4,8 
 



מכוונת מחונניםהמורה יוצר פדגוגיה 



על פי  , ההוראה המתאימה למחונניםמטרות 

:  תפיסות המורים
כגון  מיומנויות חקר ולמידה וערכים הנוגעים להן רכישת ( א

עבודה קשה ומתמידה סביב חיפוש  לנכונות , שאילת שאלות
,  איתור מקורות מידע מסוגים שונים, השאלות והתשובות

כתיבה ברמה אקדמית תוך , חשיבה ביקורתית אודות המידע
ניסוח והנמקה של הממצאים והתשובות והקפדה על יושרה  

.  אקדמית

שיאפשר לתלמיד להבין את סולם ערכים רכישת ( ב
השיקולים והגורמים המשפיעים על ההכרעות האנושיות  

השראה או מוקד  , אליהן יתוודע בהיסטוריה ויהוו לו דוגמה
.  להשוואה בבגרותו

שתאפשרנה לו  מיומנויות חברתיות ותקשורתיות רכישת ( ג
מתוך גישה של  , לעבוד בצוות ולשתף פעולה עם אחרים

.  סובלנות וכבוד, הקשבה הדדית, פתיחות



התאמת הגישה הדיאלוגית  

להוראת מחוננים



צריכה להיות כמו בבית המדרש בתקופת  ההוראה ..."•
יש רב שפותח  . זוגות תלמידים300באולם : התלמוד

אחר כך . שעה-חצי שעה-מלמד את המשנה–סוגיה 
התלמידים לומדים בחברותא את העמודים שמתייחסים  

מורה לא יכול להרצות את הדיון ואת  . ליישום של המצוות
הרב מרצה את התשובה שמולידה  , כמורה. הבעיות

השיח יתחיל תמיד  . שאלות שעליהן דנים התלמידים
בשאלות עומק מעוררות חשיבה ויכולות להתפתח וליצר  

למשל לא שואלים רק מתי קרה משהו אלא  . עוד שאלות
המורה מגדיר את גבולות הגזרה  . למה זה קרה

הרעיונות והוויכוח הם של , האידיאולוגיים אבל השיח
[.4.2-1]התלמידים 



לצרכימענהנותנתהדיאלוגיתהגישה(א

ולתחומילשאלותיהם,המחונניםהתלמידים

שלמעורבותיוצרתהיא.שלהםהעניין

.הלימודיבתהליךהתלמידים



,  הגישה תואמת את הכישורים האינטלקטואליים הגבוהים( ב
את היצירתיות ואת  , את הכישורים הוורבליים המפותחים

.  החשיבה המקורית של המחוננים

שהמחוננים נתפסים בעיני מוריהם כמי שאינם אוהבים  כיון 
אך כמי שזקוקים להכוונה איך , שאומרים להם מה לחשוב

ההוראה לא מתמקדת רק בהוראת  , לטעון ולנמק, לחשוב
.  עובדות היסטוריות

נושאיםסביבלהוראהמקוםמאפשרתהדיאלוגיתהגישה
,תחומיתורבביןגישהמתוךגדולותושאלותמרכזיים

נרטיביםעםוהיכרותפרספקטיבותלריבויביטוימאפשרת
שוניםולהיבטיםביקורתיותלתפיסותביטויונותנתשונים

-המדיניתלהיסטוריהרקלאהנוגעיםהאנושיתבהתנהגות
.פוליטית



בהן הוא  בהקשר לקהילות גישה זו מתייחסת לתלמיד המחונן ( ג
,  קהילת צוות העבודה סביב משימה משותפת-לוקח חלק 

בהן לפי  , קהילת בית הספר והחברה בכלל, קהילת הכתה
.  תפיסת המורים יש למחונן פוטנציאל מנהיגותי

לתלמידים  תכנית לימודים רלוונטית הגישה מאפשרת תכנון ( ד
המבקש לתרום לפיתוח סולם הערכים  , ולמטרותיו של המורה

למשל תוך  , של הצעיר כמו גם לפיתוח חשיבתו הביקורתית
התבוננות על הנושאים הנלמדים מנקודות מבט שונות ודיאלוג  

.  ביניהן

דיאלוג בין הניסיונות האנושיים  הגישה  הדיאלוגית מאפשרת ( ה
על רקע העמדות והתחושות של התלמיד , בעבר לבין החוויות

בכך היא תורמת להתפתחות החשיבה העצמאית של . ההווה
מתוך מודעות  , התלמיד ולהתפתחות החשיבה האמפטית שלו

.  לכוחות השונים המשפיעים גם על החלטותיו ועל בחירותיו



המורהומחויבותוהמורההתלמידיםשלהענייןתחומי•

.ההוראהתכניאתקובעים,הלימודיםלתכנית

המעמידותכאלועלברובןנשענותההוראהאסטרטגיות•

העלאתלשםגיווןלצדאינטלקטואליאתגרהתלמידיםבפני

.והענייןהסקרנות

נושאיםלחקורלבחורתלמידיואתלעודדהמורהעל•

והמוטיבציהסקרנותםתגברנהאזכי,אותםהמעניינים

.ולחקירהללמידהשלהם

מתאיםתוצר•



גישת המחונן בקהילה

שלוהכישרוןהמחוננותהיבטיבטיפוחלמיקוד

המתייחסת,מעטפתנוספת-המחונןהתלמיד

בכללוהחברההמחונניםכיתתשללהקשר

המרכיביםמכלולבטיפוחוהמתמקדת

התלמידיםשלוהחברתייםהערכיים,האישיותיים

נעהכובדמרכז.המחונניםבכיתתהלומדים

המורהלמכוונותכפרטלתלמידהמורהממכוונות

בהקשרםהמחונניםולכתתלתלמידזמניתבו

.החברתי



על תאוריית הפעילות בהקשרה הרחב  התבוננות 

(Núñez, 2009, p. 10 )  מבעד למודל המשקפיים

הדואליים

 

 
 

 הכי ה

 י ורי  

 הפעילו 


