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פיתוח מקצועי של מורים במרכזי הפסג"ה בעידן רפורמת אופק חדש-איכויות
ותרומות
ש .אבדור
אחוה  -המכללה האקדמית לחינוך ,ישראל
מטרת ההרצאה היא להציג תפיסות של מורים המשתלמים כלפי תהליכי הפיתוח
המקצועי שהם עוברים במרכזי הפסג"ה בישראל .מרכזים אלה מהווים את המסגרת
העיקרית למימוש רצף הפיתוח המקצועי )עד דרגה  (6בהתאם לעקרונות המתווה של
"רפורמת אופק חדש".
בלב הספרות העוסקת בפיתוח מקצועי של מורים קיימת ההבנה שפיתוח כזה
משמעותו למידה מתמשכת של מורים לאורך חייהם המקצועיים .מחקרים מראים כי
הלמידה נתפסת כתנאי עיקרי להתפתחות המקצועית של מורים .למידה אפקטיבית
מתבטאת ברכישת ידע איך לתרגם את הידע שהם רוכשים לפרקטיקה המשרתת את
טובת הצמיחה של תלמידיהם ) .(Avalos, 2011למידת מורים אינה שונה במהותה
מלמידה של תלמידים בכל גיל ובכל רמה ).(Bransford, Brown & Cocking,1999
בצד הצלחות בלמידה של מורים והתפתחותם המקצועית קיימים גם גורמים אשר
מעכבים תהליכים של רכישת ידע חדש .הספרות המקצועית מציגה שאלות רבות לגבי
טיבן ותרומתן של תכניות להכשרת מורים )אבדור (Musset, 2009 ;2008 ,ולפיתוח
מקצועי של מורים )אבדור ודיאמנט ;2011 ,כפיר ,אבדור ,ריינגולד והיישריק;2008 ,
.(Faster, Kennedy, Reid & Mckinny, 2007
המחקר שיוצג בהרצאה נערך בשנת  2012על מדגם של  23קורסי ליבה בהם לומדים
מורים במסגרת מרכזי הפסג"ה על פי מפרט נושאי ותכני שהותווה במתווה "אופק
חדש" על-פי תחום ההתמחות של המורה ,דרג החינוך שלו והוותק שלו בהוראה.
המחקר התבצע באמצעות שאלון מקוון עליו ענו  2854מורים משתלמים המהווים
מדגם מייצג של כ –  20%מכלל המורים שלמדו בקורסים שנבחרו למדגם המחקר.
ממצאיו מצביעים על קיומם של שלושה מדדים עיקריים באמצעותם ניתן לתאר את
איכות הקורסים ותרומתם למשתלמים .מדדים אלה עולים בקנה אחד עם הספרות
המקצועית הקושרת את הצורך בשילוב בין ידע היגדי על מגוון צורותיו לבין ידע אישי
ופראקטי במטרה להגיע להטמעה אפקטיבית של ידע ויישומו.
המחקר מציג הבחנות בין משתני רקע המשפיעים על תפיסת המשתלמים את המסגרת
הלימודית על תכניה ותרומותיה ,ומציג את הצורך בשיתופי הפעולה עם מנהלי בתי
הספר כתנאי הכרחי לאפשרות להפיק מההשתלמויות את שניתן להפיק מהן .ממצא זה
עולה בקנה אחד עם המודל של גאסקי ) (Guskey , 2007בדבר פוטנציאל התרומה של
תהליכי פיתוח מקצועי של מורים.
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