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פיתוח של מעגל ידע פרופסיונאלי בקרב מורים בשלבים שונים של רצף ההתפתחות
המקצועית :תכנית התערבות על פי משנתו של פאולו פריירה
2
נ .מאי ,1ר .ריינגולד
2
1המחלקה לחינוך מיוחד; המחלקה לחינוך ,הקמפוס האקדמי אחווה ,קריית מלאכי,
ישראל
מטרת המחקר הנוכחי להציג תרומה אפשרית של הפדגוגיה הביקורתית של פאולו
פריירה לשיפור המעשה החינוכי .זאת באמצעות דיון בממצאי מחקר בן שלושה חלקים
אשר במסגרתו נחקרו שלוש סדנאות נפרדות שהתבססו על עקרונות פריריאניים:
בקרב מורים בפועל בחינוך המיוחד; בקרב מורים בסטאז' ממספר מסלולים; בקרב
סטודנטים הלומדים במסגרת ההכשרה הראשונית.
את אופני ההוראה והלמידה הראויים מכנה פריירה בשם מעגל הדעת )שור ופריירה,
 .(1990במעגל זה מתקיימים שני מצבי למידה העומדים בקשר דיאלקטי .שלב הפקת
הידע ,בו נוצר ידע חדש ,ושלב המודעות לידע שנתפס ,כלומר נקודת הזמן בה הידע
הופך לידוע עבור הלומד .בתהליך הלמידה המסורתי )הבנקאי( שני המצבים נתפסים
כדיכוטומיים זה לזה .הידע מופק הרחק מהלומדים ונמסר אליהם על מנת לשננו .אי
קיום המודעות לידע שנתפס בתודעה ,מונע מהלומדים לגלות מהו הידע השולט בהם,
וכיצד ומדוע הם מותנים על ידי התרבות והאידיאולוגיה המפיקות את הידע השליט
שנמסר להם.
בשלושת חקרי המקרה האיכותניים נבחנו שינויים באופן בו מורות מבצעות המשגת
בעיות ,הגדרה של אטיולוגיות לבעיות ובעיקר הגדרת פתרונות מורכבים אך יעילים.
זאת ,במהלכה של סדנאות בנות שש פגישות כ"א .כל אחת מן הסדנאות )אשר הונחו
על ידי אחד מן החוקרים( צולמו ותועדו כך שהתאפשר לאסוף לגביהן נתונים כמותיים
)כגון משך הזמן והאחוז של הזמן מכלל המפגש בו דיברה מנחת הסדנא וכל אחת מן
המשתתפות( ואף לעצב קטגוריות לניתוח פרשני של השיח הגלוי והסמוי.
ממצאי המחקר אשר נתקיים בקרב מורות החנ"מ מלמדים כי ההשתתפות בסדנא
הובילה להתפתחות של ניתוח ביקורתי:
 מהסברים פשוטים להסברים מורכבים הכוללים חשיבה ביקורתית
 מהזדהות עם הממסד להבנת מקומו של הממסד בתהליך הדיכוי של אוכלוסיית
החנ"מ
 מצפייה שהמנחה יציע פתרונות ,להבנה שהפתרונות נמצאים אצל המשתתפים
בכנס יוצגו ממצאים ראשוניים של שני השלבים המחקריים הנוספים.
כל הסדנאות הדגישו את החשיבות של הרפלקציה בתהליך העבודה ,סייעו במציאת
הקול האישי ובשמיעתו ,ועודדו עריכת דיונים מקצועיים בעל אופי ביקורתי .השוואה
בין שלושת השלבים המחקריים לימדה כי ראוי שסדנאות אלה תתקיימנה לאורך כלל
השלבים כחלק מן הלמידה לאורך החיים המקצועיים.
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