
 ר אורית דהן"ד

יומנים רפלקטיביים כאמצעי  

 לקידום צמיחה מקצועית



 : רקע

 יומנים אישיים המלווים את הלמידה

יומנים  , יומני למידה, יומנים אישיים: שמות נוספים•

יומן  , יומן מחקר, כתיבה מהרהרת, רפלקטיביים

 ...תיעוד

כלי לאיסוף מידע על תהליך הלמידה וכלי לפיתוח  •

 .רפלקציה

הלומדים כותבים ביומנים על נושאים שלמדו •

ומתארים את ההבנות המתפתחות שלהם  

 .בנושאים אלה



 :תיאור הקורס

 אסטרטגיות הוראה לאוכלוסיות אתגריות

 .כולל שני שיעורים וירטואליים פ"פאקורס סמסטריאלי •

 :נושאים מרכזיים•

 הוראת תלמידים עם ליקויי למידה ועם בעיות של קשב וריכוז•

 הוראת תלמידים מצטיינים•

בסביבה  במהלך השיעורים מתקיימת למידה פעילה •

יומן  ובסופה הסטודנטים מתבקשים לכתוב במתוקשבת 

 .לגבי תהליך הלמידה שלהם במהלך השיעורהאישי 



 (בלוג)כתיבת יומן אישי : פעילות

 הכותב לבין המרצהבין 

 :הנחיות לסטודנטים

או עד סיומו של אותו יום בו התקיים  , לקראת כל סוף כל שיעור•

 ...שורותאתם מתבקשים לכתוב כמה , השיעור

עם העמדות  , אפשר להתייחס למה הרגשת במפגש עם החומרים•

בשיעורים שאתה  , בשיעורשעלה מה בין עמדותיך בנושא , שנאמרו

הרהורים על סוג המורה שאתה או שאתה רוצה  , רואה בבית הספר

נקודות אור וכל דבר אחר  , תסכול, כעס, תסכולים שמתעוררים, להיות

 .נלמדהקשור לקשר שלך לנושא 

 .ספר, קטע מסרט, אתם יכולים להוסיף כתבה•

 .הקורסעמדותיכם יכולות להשתנות במהלך •

 .עברתםלקראת סוף הקורס תנתחו את התהליך אותו •



 ראייה קצת אחרת: תוצר לדוגמה
 (  לאחר שיעור בנושא הגדרות ומאפייני תלמידים עם לקויי למידה)

... 

אופנתי להיות  ". מוגבל"בשנים האחרונות אופנתי להיות אבל 

ולבקש  " מסכן"אופנתי להיות ". מדוכא"אופנתי להיות ". לקוי"

 .בגלל מסכנותי" מגיע לי" הכלכי " יתנו לי"ש

תבואו  . אל תבואו להתבכייןאצלי ...זה לא אני ולא אצלי. סליחה

אני לא  . לצדכם ובשבילכם בכל הכוח, איתכםאני אלחם . להלחם

אני אשנה ביחד אתכם כל מה שרק  . אני לא אתייאש. אוותר

אפשר להביא את הסוס  "כי , זה תלוי בעיקר בכםאבל ...תחלמו

 .לא אצלי... אבל אם הוא רוצה שגם ישתו בשבילו" אל המים

 :הדוגמא האישיתפינת 

  –אישיות שהתגברה בזכות עצמה על מוגבלותה 

 .פעם אביא דוגמא אחרתבכל 

 .דאגלס באדר והפעם הטייס קטוע הרגליים

מקום בו 

הכותב יכול  

להביע דעות  

ללא חשש  

מביקורת של 

 עמיתיו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%9C%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%93%D7%A8


 :תוצר לדוגמה

לספר על התייחסותי לנושא ההצטיינות אשר חוותי עם  אבקש 
 ...חופשת במהלך בני 

זימון  ...קיבל ...מאודבלימודיו ציוניו טובים ...לומד בבית ספר בני 
למפגש המיועד לתלמידים  ( היחיד בכיתתו שקיבל את הזימון)

בעלי נטיות ריאליות ומוטיבציה שמטרתו  , מכלל בתי הספר בעיר 
לעניין את התלמידים והוריהם בדבר תוכנית ללימודי תואר  

כאשר  , הצבאיהמחשב ולסיימם עוד לפני שרותם במדעי  ראשון
ולאחר  ...ללימודים יוצאים התלמידים ( כיתה ט)בשנה הראשונה 

אשר מרכז את כלל תלמידי  , ספר ייעודילבית מכן עוברים 
 .  ג"יהכיתה בכיתה אחת עם תלמידים הלומדים ביחד עד כיתה 

לבנינו את היתרונות אשר התוכנית אוצרת בחובה כמו הסברנו 
 ...גם את הקשיים אשר קיימים במהלך הלימודים 

האם את  , על השפעתו על התלמיד, לשמוע את דעתךאשמח 
 ?מכירה פרויקט מסוג זה

 

מקום  

להיוועצות  

עם איש 

 מקצוע

 



 :תוצר לדוגמה

בהקשר לעבודה עם מצטיינים צפיתי היום בסרט שהביא לידי  "

ביטוי את האופן בו התלמידים המצטיינים תופסים את עצמם  

במיוחד בהקשר של  ! מרתק -ואת תהליך הלמידה שלהם 

הסרט שמביא את סיפורם של שלושה נערים ממשפחות  

המעמד הבינוני באנגליה שקיבלו מלגה ללמוד בפנימייה 

" /  בית הספר המפורסם ביותר בעולם" :שם הסרט...יוקרתית

YES בסרט עוקבים אחרי הנערים בשנתם הראשונה .  דוקו

מדהים  ...ס"ונחשפת תמונה גם בהקשר לאופן ההוראה בביה

ס "לראות עד כמה החתירה למצוינות משחקת תפקיד בביה

הכבוד  , המכוונות של המורים, המוטיבציה של התלמידים, הזה

אפשר לחלץ מהסרט הזה המון ...שהתלמידים רוכשים למורים

לאור העקרונות , תובנות על איך כדאי לעבוד עם מצטיינים

  ".שלמדנו בקורס

המרצה יכול  

ללמוד 

 מהסטודנט



 :תוצר לדוגמה

אני שוב מוצאת את עצמי מחוברת לשיעור מתוך השתתפותם  "

מעשירה  , התוכנית הזו נפלאה...של ילדי בתוכנית אמירים

בשנה שעברה ילדי אמירים הציגו , ומאתגרת תלמידים מחוננים

הסתובבתי עם בעלי  . תערוכת תוצרים בכל מיני רעיונות מגניבים

,  והתפלאנו מהראש המדהים של הילדים, בתערוכה בליווי בני

,  הפנציליןגילוי , הפוטוסינטזההם ביצעו מחקרים על תהליך 

כל קבוצת התלמידים עוברים במשך שלוש  ...'וכומערכת השמש 

המורים  . חקר החברה, תיאטרון, שנים עולמות תוכן שונים מדע

מאפשרים לתלמידים לבטא את הידע שלהם על במה וניתנת  

מה שיפה . להם הזכות לנהל דיון ברמה אשר לה הם צמאים

משנה  , שאותה מורה שמלמדת אותם שיעור בכיתה הרגילה

 ". .....פאזה ומאפשרת להם לחוות למידה אחרת

המרצה יכול  

להיות שותף 

 לסטודנט



 :תוצר לדוגמה

בזכות השיעור אני מתכננת  . השיעור היום היה מעניין במיוחד"

אני  . להמשיך בתחום וכבר פניתי לאגף המצוינות והמחוננים

 ".כבר חושבת כיצד לפתח את זה בבית הספר החדש בו אלמד

 

יישום  

המלמד  

 בהווה



העברתי שיעור לדוגמה באחד  . רציתי לשתף אותך במשהו שקרה לי, אורית
השיעור התקיים . שלי' לסטאזמבתי הספר במסגרת חיפוש מקום עבודה 

.  על הלוח פתחתי בחידה משעשעת, אחרי הכרות קצרה...נכנסתי ...
הייתה תלמידה אחת ...התלמידים התעוררו ומיד החלו לחפש פתרונות

זה היה מדהים כמה רעיונות עלו בראשה להגיע , שהציגה יותר מפתרון בודד
 .  וישר הבנתי עם מי יש לי עסק, לפתרון הנכון

זיהיתי ילד אחד שהתחיל בפעולה וויתר  , כאשר הגיע העת להעתיק מהלוח...
ניגשתי אליו ושאלתי אותו למה הוא לא  . די מהר בארשת פנים מבואסת

הצעתי לו להעתיק משכנו את החומר  . והוא השיב כי העניין קשה לו, מעתיק
בתום השיעור הרכזת שבחנה את כישוריי שאלה כיצד ידעתי  ...והוא שמח ...

ולהציע לו פתרון  לגשת אליו, שבאמת יש לו הפרעות קשב, להבחין בילד הזה
 ."אסטרטגיות למידה"והדבר היחיד שחשבתי באותו רגע היה על . שיעזור לו

בעצם מה שניסיתי לומר זה שהקורס המדהים הזה שאותו עברנו עוזר לך 
אתה מזהה מתקשים ומצטיינים ויודע כיצד לגשת  , להבין ילדים ביום יום

הכלים שרכשנו  ". להיבהל"ולא , לקדם, לטפח אותם. אליהם וכיצד לעזור
 ...במהלך הסמסטר נכנסו לתת מודע שלנו והם תמיד שם לאותת ולעזור

  .ורק רציתי לומר תודה

יישום  

המלמד  

 .בהווה

 :תוצר לדוגמה



 רפלקציה על הרפלקציה

 ?מה הטעם

2/06/2015, 21:45 

 <סטודנט> י"ע
 

  ?באמת? מה זה נותן? מה הטעם בבלוג אישי

ברובם  . השונים שהעליתי במהלך הקורס הפוסטיםעברתי על 

קצת חקר והרבה מהנפש , קצת למידה, השקעתי מחשבה אמיתית

הרי זה ? לקבל ציון? לשפוך מילים על הדף? אבל לאיזו תוחלת. שלי

לרוב תומכת  . ברוב המקרים הגבת באיזושהי תגובה. ביני ובינך

שיח וגם   ביננוומעודדת אבל אני לא חושב שבאיזשהו מקום התפתח 

דו . דיאלוג. אינני מצפה שיהיה לך זמן בין כל תלמידיך לפתח שיח

  .שיח אמיתי



 ,היקר... 

, קצת למידה, מחשבה אמיתית, השקעת זמן: אתה אומר מה היומן נתן לך

אני  . אלה יוצרים את הלמידה, זו התוחלת. קצת חקר והרבה מהנפש שלך

עם הקבוצה , בטוחה שאת המפגשים הללו ואת התהליך שעברת עם עצמך

אתה יכול לקרא . אלה ישמשו אותך בדרכך המקצועית החדשה. לא תשכח

הנהגת יומני  (. ג"תשס)' א. ברקוביץ: עוד על משמעות יומנים אלה בספר

, ברקוביץאיריס , דליה עמנואל: בתוך. ניתוח מקרה: למידה אצל תלמידים

פדגוגיה של  : טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית.  כרמלה גינת ואהובה שולמן

שם תמצא כיצד ניתן ליישם  . ת"מופמכון ; תל אביב. קובץ שני. ספרות מקרים

מקווה שהקריאה תרחיב את  . את יומני הלמידה בעבודה עם תלמידים

 .הסתכלותך על הנושא ותאפשר לך לגבש עמדה על פעילות סמסטריאלית זו

 אורית 

 רפלקציה על הרפלקציה



 יתרונות ללומד בשימוש ביומנים אישיים

 .חשיבה רפלקטיביותמיומנויות פיתוח •

 .פיתוח חשיבה עצמאית ויצירתית•

 .מודעות עצמית לתהליכים שהלומד עובר במהלך הלמידהפיתוח •

 .של הלומדים עם עצמם ועם יכולותיהםהיכרות •

 .עמיתיםחשש מביקורת של הלומד ללא הקול האישי של חשיפת •

 .יישום הנלמד במקום העבודה בהווה או בעתיד•

 .היוועצות עם איש מקצוע•

 .אפשרות להביע עמדה כלפי הנושאים הנלמדים•

 .קיום דו שיח בינם לבין עצמם•

 .זמן ומקוםגבולות של הלומד ללא של הבעת דעה •

 .קבלת התייחסות אישית•

 .בחינת ההתפתחות המקצועית שחלה בלומד לאורך תקופת זמן•



 .הכרת האישיות הרב צדדית של כל אחד מהסטודנטים שלו•

 .התחברות והיענות לצרכים המשתנים של כל סטודנט וסטודנט•

 .זיהוי קשיים של לומדים הדורשים טיפול מיידי•

 .זיהוי סטודנטים ייחודיים ולתת להם מענים שונים על פי צרכיהם•

 .דליית רעיונות מקוריים שיכולים להעשיר את הדיונים במליאה•

 .שותפות עם  הסטודנט•

 .למידה מהסטודנט•

 .שינוי תפקיד המרצה לעמית•

ברשות , לקחת נושאים שרלוונטיים לכולם ולטפל בהם במסגרת השיעורים•
 .הסטודנט

,  להאיר: קבלת משוב מיידי מהסטודנטים על השיעור המאפשר לו•
 ....לשנות בהמשך, להסביר

 .מעקב אחר הלמידה של הלומד והערכתה•

 

 יתרונות למרצה בשימוש ביומנים אישיים



  

 קשיים   
  

אם   -יכול לתת למורה מבט אל תוך נפשו של תלמיד ...הבלוג האישי ".. 

אבל בעיקר זה עשוי להיות כלי שבו  . התלמיד מעוניין ומשתף פעולה

אולי  , (בכל נושא)התלמיד יכול לפנות למורה באופן פרטי כדי לבקש עזרה 

אם  , אולי, (מכל סיבה)לגלות דברים שלא מתאפשרים לתלמיד בכיתה 

...  ניתן אפילו לפתח דיאלוג, למורה יש מספיק זמן או מעט תלמידים

אבל צריך להיות  . זהו כלי חיובי שהייתי שוקל לעשות בו שימוש, בתיאוריה

כדי להפוך אותו  , המחויבות, מודע לאחריות שבו ולעבודה הרבה הנדרשת

  ” .לבעל משמעות אמיתית



 אופני תגובות המורה בכתיבה ביומני הלמידה

 גילוי עניין אמיתי•

 כתיבה חופשית•

 בקשה להבהרות•

 שאלות להרחבת הראייה•

 שיתוף במחשבות•

 שיתוף בחומרים•

 התייחסות לסטודנט כעמית•

 מתן תשובות מקצועיות•

 בביליוגרפיהפנייה לחומר •

 הזמנה לפגישה אישית•

 בקשה לשיתוף במליאה•

 



 ,היקרה... א 

לא רק על היישום שלך וההבנה מה לעשות  . מאודרגשת אותי מאוד  
אלא עצם זה ששיתפת אותי במה שהיה לך בשיעור  , עם מה שנלמד

מתרגשת ומאחלת  מאודזה כלל לא מובן מאיליו ואני מאוד . לדוגמא
 .לך הצלחה רבה

 אורית 

 



 מה מפיק המרצה ומה הסטודנט מהיומנים האישיים

הכותב צריך למלא שאלון בעזרתו הוא מנתח את התהליך שעבר  •

 .הבא לידי ביטוי ביומן האישי, לאורך הסמסטר

 .המרצה מנתח את היומנים כדי ללמוד על ההוראה ועל הלמידה•



הקשר בין כתיבה ביומנים לבין הנחות היסוד העומדות  

 בבסיס הלמידה המשמעותית
 משמעותית בתחומי הדעת במזכירות הפדגוגיתלמידה : מתוך המסמך

 חינוך ממעמקי הנשמה



 תודה על ההקשבה


