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המטרה היתה . עמדה בסימן מדידה והערכה) שושני-סער(במשרד החינוך הקדנציה הקודמת 

מטרה פוליטית  –לשפר את הדירוג של מערכת החינוך שלנו בטבלאות של המבחנים הבינלאומיים 

תעמוד בסימן של , כך מסתמן, )פירון(במשרד החינוך הקדנציה הנוכחית . לא פדגוגית, בעיקרה

  . כדאי להתכונן; מטרה פדגוגית –למידה משמעותית 

גם "מצו גישה של ומנהלים ומורים ִא  נדה שלו'כל שר מגיע עם אג; אצלנו הקדנציות קצרות, נכון

משום ? מדוע. נדה ראויה'למידה משמעותית היא אג –להתכונן כדאי אבל בכל זאת , "זה יעבור

בחברת ו ;היא אמצעי ללמידת תכנים בעלי ערך. שמעותית היא גם אמצעי וגם מטרהשלמידה מ

  .    מטרההיא גם , חברה שרמת חייה ואיכות חייה תלויות בכושר הלמידה של אזרחיה, הידע שלנו

מה מנהלים יכולים לעשות כדי לקדם ? האם היא אפשרית בבית הספר? מהי למידה משמעותית

  ? )אם היא אפשרית(בבית ספרם  למידה כזו

גישה . מאה שנים השנים האחרונות מתנהלת מלחמה על נפשו של החינוך בין שתי גישות במהלך

; יש להתאים את כל התלמידים לתכנית לימודים אחת –" תכנית הלימודים במרכז"אחת נקראת 

ות הגישבכל עשור . יש להתאים לכל ילד תכנית לימודים –" הילד במרכז"גישה שנייה נקראת 

 אחרקוטב מקוטב אחד לוהמטוטלת נעה  ,ובקריאות קרב חדשותחדשות בתיאוריות  מצטיידות

  . בהתאם לאקלים השורר בעונה נתונה

נראה ". הילד במרכז"נוח יותר לקוטב של  –" אקלים פיני"אפשר לקרוא לו  – הנוכחיהאקלים 

, "!אחריותיות" –ה שלקריאות הקרב ושל שני העשורים האחרונים  העולמיתתנועת הרפורמה ש

. טה אל הקוטב הנגדיהמטוטלת נעה לִא ו, אבדו את כוחן –" !תפוקות מדידות", "!סטנדרטים"

של הן קריאות הקרב  –!" למידה מוכוונת פרויקטים", !"למידה פעילה", !"למידה משמעותית"

  .  הקוטב הזה

אחרונות וכל ִמחזור במאה השנים הכבר כמה פעמים מוחזר המושג ? מהי למידה משמעותיתאז 

לגמרי שאף פעם לא היה " (הילד במרכז"לאבא הגדול של , למקורותכדאי לחזור . הוסיף לו משהו

  . הגדרה ללמידה משמעותית מדבריוולנסות לחלץ , ון דיואי'ג, ")הילד במרכז"בעד 

ף על המוסי, זהו אותו ארגון מחדש של הניסיון או שיקומו: "מהות החינוךכך הגדיר דיואי את 

דמוקרטיה "( "משמעותו של הניסיון ומגדיל את הכושר לכוון את מהלך הניסיון שיבוא אחריו

משמעותית היא למידה : למידה משמעותיתהגדרה ל להכיןמהגדרה זו אפשר . )64' עמ, "וחינוך

באמצעות ) רגשות, מחשבות, מושגים, ידע(התנסויותיו מארגן מחדש את למידה שבה הלומד 

  . בעתידמורכבות יותר שות ויוצר תשתית להתנסויות התנסויות חד

מחדש את אתם מארגנים ? למידה משמעותיתאתם חווים רה בכל פעם שומה ק: תחשבו על זה

אפוא למידה משמעותית היא . יותרעשירות , נתיב לתובנות חדשות ופותחיםהתובנות שלכם 

     . של הלומד, זהותב, בנקודת המבט, בתובנותלמידה שמחוללת שינוי , למידה מעצבת

   ? מהם התנאים החיוניים להתרחשותה של למידה משמעותית

                                                 
  2014ינואר , "אבני דרך"פורסם במגזין האינטרנטי של מכון אבני ראשה  1



את ההתנסויות דרה מחדש שִס למידה  –למידה משמעותית שאפשרו לכם התנאים את נסו לשחזר 

נסו להיזכר בחוויית ... חת או שתייםקחו דקה א. התנסויות חדשותלכם  ואפשרהשלכם הישנות 

אולי את , שינו משהו בחייכםשלמדתם אז מדוע התכנים ? פשר אותהמה ִא ... משמעותית למידה

   ? חייכם

    ... התכנים שלמדתי באופן משמעותי"אתם בוודאי תגידו 

  . "לי שהציקושאלות  ענו על
 . "שהיו לי עמומותהבנות  הדהדו

 ".  גילו לי דברים חדשים
 . "העסיק אותי אזמאוד נגעו בנושא ש
 ".   נגעו בחיים שלי ושל כולם, היו מהותיים

  "רציתי להיות סופר ...לישתכנית חיים תאמו ל
 ."וִאפשרו הישג הם חייבו מאמץ, אתגרו אותי

 . "שלי] לאינטליגנציה –און כנהוג היום [לכישרון התאימו 
 ". אף אחד לא כפה אותם עלי, נבחרו על ידי

 . "הוגשו על ידי המורה בצורה מרתקת
 . "מערבתו ררתמעונלמדו בשיטה 

 ".  בסביבה תומכת נלמדו
  

אבל נסתפק , דברים להגיד על התנאים שאפשרו את הלמידה שחוויתםהרבה יש לכם בטח עוד 

חלקן , בגלל כל מיני סיבות, שלכם כך עולה מהדברים, נלמדים באופן משמעותיתכנים . בזה

למידה , כון יותראו נ ;הסביבהתלויים במצב לומד וחלקן מצבו הייחודי של התלויות ב

   .ביחסי הגומלין שבין הלומד לסביבהמשמעותית תלויה 

אבל , לתכנן ולהבטיחקשה מורכב שהיא תהליך מידה משמעותית ל: ועוד עולה ממה שאמרתם

  .ואת סיכויי אפשר להגדיל

בדברים שנרמז את מה יש לעשות ? את סיכוייה של למידה משמעותית אפשר להגדילאיך ; איך

הבנות יהדהדו , יםהתלמידיענו על שאלות שמעסיקות את לכך שהתכנים  לדאוגיש  :שאמרתם

 יתאימו לתכנית החיים, יגלו להם דברים חדשים, אותםיגעו במה שמעסיק , עמומות שלהם

יתמכו בהם ויאפשרו להם לבחור , ירתקו אותם, יאתגרו אותם, לכישרונות שלהםיתאימו , שלהם

  . בתכנים ולנהל את הלמידה שלהם

  ? ללמידה משמעותיתכאלה ואחרים תנאים חיוניים לתת האם בית הספר יכול 

אם נניח . לתת לה תנאים חיוניים – נועד להיות חממה ללמידה משמעותיתהרי בית הספר 

מנקודת ית הספר בב נתבונן אם. ממלא אותוברור שהוא אינו , יעודושזהו אכן י) בתמימות כלשהי(

ללמידה החיוניים תנאים את הלסכל  –ם לחשוב שייעודו הפוך אנו עלולי, תקונספירטיבימבט 

ובדקו אם הוא קיים בבית  ,שציינתםללמידה משמעותית עברו על כל אחד מהתנאים  .משמעותית

  . ..הספר

ולהחליף אותו במוסד מן היסוד שנות את בית הספר למנהלים הרי אינם יכולים ? אז מה עושים

מנהלים אינם יכולים לחשוב ולפעול . ללמידה משמעותית תנאים חיוניים המספקמוסד  –אחר 

  . וזה הרבה יותר קשה –הם יכולים לחשוב ולפעול בתוך הקופסא ; מחוץ לקופסא



על  שלהםלעשות הוא לשנות את נקודת המבט  יםיכול יםשמנהל ,החשוב ביותר, הראשוניהדבר 

הכול מתנהל בהתאם  ולשאול אם נהליתבמקום להסתכל עליו מנקודת מבט ִמ . בית הספר

להסתכל עליו מנקודת מבט חינוכית ולשאול אם הכול מאפשר למידה  יםיכול הם, לכללים

  . בתוך בית הספר, את מה שאפשר –אז לשנות , ואם לא; משמעותית

מנקודת מבט גם מנהלים צופים על בית הספר ; אינה נקודת מבט חדשה לגמרי ,כמובן, זו

את נקודת המבט החינוכית שלכם ולבחון את בית הספר רק אך הפעם נסו לצמצם . חינוכית

בשיחות , בטיולים, בטקסים, האם מה שקורה בשיעורים: מהזווית הזאת של למידה משמעותית

את עברם ובאופן פורה מארגנת מחדש שלמידה , מזדמנות מאפשר לתלמידים למידה משמעותית

אתם יכולים לתקן לא , אלה כזאתכאשר אתם מסתובבים בבית הספר מצוידים בש? ואת עתידם

חוויה מעצבת  –מעט דברים ולשפר את הסיכוי של התלמידים להתנסות בלמידה משמעותית 

  .  ירצו לשחזר שוב ושובהם שאותה 

  

  

  

  

 


