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”החשיבה אינה כלי שצריך למלאו אלא אש שצריך להציתה" דייב סקוט, מפקד אפולו 15, מצטט את פלוטארך בסיום מסע 

מוצלח אל הירח ובחזרה (1971).

מסע חשיבתי הנו שיטת הוראה שיוצרת דיאלוג (דו-שיח) מורה-תלמידים לשם הבנת מושגים, קישורם אל סביבות 

והקשרים מוגדרים. חוויית הלמידה במסע חשיבתי מתמקדת בביקור בסביבות למידה שונות שמאפשרות ללומדים 

לקבל נקודות מבט מגוונות על המושג הנלמד. הלומדים עוברים חוויה של מסע בחשיבתם, שמאפשרת להם לשנות את 

הביקור  חדשים.  במקומות  למידה  חוויות  של  וצבירה  שלהם  המבט  נקודת  מהרחבת  כתוצאה  המושגית  תפיסתם 

בסביבות השונות מאפשר ללומדים ליצור דו-שיח עם חבריהם ועם המורה בכיתה ולהתייחס להיבטים ולייצוגים משתנים 

של המושג.

המסע  רגיל.  תוכני  שיעור  הוראת  בעת  בכיתה  משמעותי  דו-שיח  של  מצבים  יצירת  על  הוא  החשיבתי  במסע  הדגש 

החשיבתי שמתמקד בהוראה מושגית שם דגש על אופן החשיבה של התלמידים ועל דרכים להיעזר בדמיונם ובכוח 

יצירתם כדי להביא אותם לידי חוויה לימודית בעלת משמעות בעולמם. הדגש על ההתבוננות ועל שימוש בשפות הוראה 

מגוונות מאפשר לתלמידים לקשר את הנלמד באופן פורמלי אל העולם הטבעי שבו הם מצויים.

המסע החשיבתי פותח בכיתה שלמדה פיסיקה אגב שימוש בסביבות אסטרונומיות על פי עקרונות הלמידה המתווכת 

של פרופ‘ ראובן פוירשטיין. על פי עקרונות אלה, השינוי החשיבתי אינו מתחולל בחלל הריק, אלא מושפע מהתערבות 

הזדמנויות  של  ניצול  הוא  תיווך  השינוי.  מתחולל  שאצלו  האדם  של  חברים  או  הורים,  מורים,   - מתווכים  של  פעילה 

שיכול  וקצר  ממוקד  תהליך  היא  מתווכת  אינטראקציה  הלומדים.  של  בחשיבתם  מבני  שינוי  לידי  להביא  שמאפשרות 

להתרחש בכיתה, ובמהלכו נוצר דו-שיח בין המתווכים ללומדים, שמטרתו יצירת שינוי בדרכי החשיבה של הלומדים 

באופן שישפר את יכולת הלמידה שלהם (Feuerstein et. al., 2006). הגישה של הלמידה המתווכת מרחיבה את הבנתנו 

ביחס לקשיי תלמידים ברכישת הבנה מושגית. לעתים קרובות חוסר היכולת של לומדים להגיע אל הבניה של מושגים 

אינו נובע מחוסר ידע מדעי או מתפיסות אלטרנטיביות של הלומדים, אלא מתפקוד קוגניטיבי לא מתאים בהקשר מסוים. 

למשל, התבוננות נעשית באמצעות החשיבה. היכולת לראות דברים תלויה בתפקוד קוגניטיבי. דברים לא מוכרים עלולים 

לא להיראות על ידי תלמידים ללא תיווך. הם עלולים לא להבין נושאים מדעיים בגלל שלא ראו את מה שהוצג בפניהם 

במיקרוסקופ או בתחנת העבודה במוזאון למדע (Schur & Valanides, 2005). כשהתלמידים לומדים נושא חדש הם 

עלולים לא להבינו משום שהם מתקשים לקשר אותו אל נושאים מוכרים להם, העשויים לשמש כבסיס להשוואה לנושא 

.(Marton, F & Tsui., 2004) הנלמד

מות  כדי שתתחולל למידה משמעותית, יש צורך לאפשר לתלמידים לארגן את המידע שנרכש באופן שיתקשר עם הסכֵֶ

החשיבתיות הקיימות אצלם. ארגון המידע נעשה על ידי שימוש בתהליכי חשיבה כגון השוואה, מיון, קישור בין הפרטים 

לשלם וכו‘. המתווכים מאפשרים לתלמידים לעבוד בשיטתיות על איסוף הנתונים ולעבד אותם תוך כדי שימת לב לבעיות 

שעולות ולמעבר מההתבוננות אל הכללה, כלומר, מהתופעות הקונקרטיות אל הבנת החוקים המדעיים, ובכיוון השני - 

מהתפיסה  שונה  המתווכת  הלמידה  תפיסת  ולהבינן.  קונקרטיות  בסביבות  להתבונן  היכולת  אל  החוקים  מהבנת 
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הקונסטרוקטיביסטית, המתמקדת בדרכי החשיבה הנדרשות כדי להבין מושגים ולארגן את הסביבה. השילוב של שתי 

התפיסות נדרש כדי לחולל הוראה משמעותית של מושגים.

שלוש המטרות של ההוראה על פי המסע החשיבתי

להתמודד  מאפשרת  החשיבתי  המסע  באמצעות  שההוראה  בסיסיות,  בעיות  שלוש  ישנן  מדעים  הלומדים  לתלמידים 

אתן בצורה משמעותית:

הבנת מושגים תלוית הקשר - תלמידים מתקשים להבין מושגים שאותם למדו בהקשר מסוים, כשמציגים בפניהם   .1

יכולת  בעלי  ח‘  כיתה  של תלמידי  כיתה  מתארת  גורדון (2006)  המושגים.  אותם  לידי ביטוי  באים  שבו  חדש  הקשר 

גבוהה במדעים שלמדו בכיתה ז‘ את נושא כוח הכבידה בהקשר של כדור הארץ והתקשו להבין שהוא קיים גם על 

פני הירח. בקפריסין התבצע ניסוי עם תלמידי כיתות י"ב שהתבקשו לפתור בעיה של זריקה אופקית. פעם אחת הם 

התייחסו לבעיה בהקשר שבו למדו את הזריקה האופקית, של השלכת חפץ ממטוס. במקרה הזה 80% מהתלמידים 

פתרו את הבעיה נכון. בפעם שנייה הם התבקשו לפתור את הבעיה כשהם מתייחסים לחפץ הנזרק אופקית מתוך 

עגלה נוסעת. רק 20% מהתלמידים פתרו את הבעיה נכון (Valanides, 2004). כלומר שההקשר של הבעיה הוא בעל 

השפעה רבת חשיבות על היכולת של תלמידים לפתור בעיות. כדי להורות לשם הבנה מושגית, יש צורך לאפשר 

תהליך  כדי  תוך  מובנים  מושגים  ביטוי.  לידי  בא  הוא  שבהם  שונים  בהקשרים  הנלמד  במושג  להתבונן  לתלמידים 

השוואה (Marton, F & Tsui., 2004). השינוי בייצוג של העיקרון המדעי, המתבטא בשינוי באופן שבו באה התופעה 

ובמקומות  שונות  בתופעות  שונה  ביטוי  לידי  בא  מדעי  עיקרון  שאותו  להבין  רבים  תלמידים  על  מקשה  ביטוי,  לידי 

שונים. הוראה של מושג צריכה לתת ללומדים אפשרות לראות את השוני בייצוג של המושג בסביבות שונות ואת 

ההכללה המתאפשרת מתהליך של השוואת הייצוגים שלו.

שאינם  מושגים  להבין  מתקשים  -תלמידים  בסביבה  ההתבוננות  דרך  שינוי  לבין  מושגים  הבנת  בין  קשר  יצירת    .2

מצריכה  המושג  של  שהבנה  טוענים,   (1999) ויחיאלי  נוסבוים  חיים.  הם  שבה  הסביבה  אל  בתפיסתם  מתקשרים 

התייחסות לאופן שבו הלומדים מבנים את תמונת המציאות שלהם, מציאות שמשתנה עם התפתחות הבנתם את 

המושג. כלומר, ישנה חשיבות לאפשר ללומדים להתייחס אל הסביבה המוכרת להם תוך כדי תהליך הלמידה, תוך כדי 

הבניה של הקשר שבין המושגים הנלמדים לבין ההתבוננות בסביבה. תהליך הלמידה מאפשר ללומדים לבחון את 

סביבתם מחדש לאור ההבנות המושגיות החדשות שרכשו, ולשנות את האופן שבו הם תופסים את סביבתם.

התפיסה  היא  מדעים  בהוראת  הבעיות  אחת   - המדעית  בתפיסתם  התלמידים  של  האגוצנטריות  על  התגברות   .3

פני  על  ברורות  שנראות  תופעות  אפילו  השונים.  המדעיים  המושגים  של  תלמידים  של  והגיאוצנטרית  האגוצנטרית 

כדור הארץ כמו יום ולילה, נתפסות כמסובכות או כלא קיימות מחוץ לכדור הארץ. במחקר שהתקיים בשתי חטיבות 

האופייניות  התשובות  ואלה  ההוראה,  לפני  עוד  לתלמידים  שאלון  הועבר   (Schur et. al., 2009a) בירושלים  ביניים 

שהתקבלו: ”האם יש יום ולילה על פני הירח? הסבירו." והתשובה: ”אין יום ולילה על פני הירח, כי הירח נמצא מחוץ 

לתחום של כדור הארץ". שאלה נוספת: ”האם יש יום ולילה על פני מאדים?" והתשובה: ”אין יום ולילה על פני מאדים, 

כי מאדים נמצא מחוץ לתחום של כדור הארץ." כלומר, התפיסה של תלמידים רבים היא שיום ולילה מתקיימים אך 

תופעה  היא  והלילה  היום  שתופעת  להבין  כדי  הארץ.  כדור  פני  על  לנו  המוכר  ובאופן  הארץ  כדור  של  בתחום  ורק 

שמצויה כמעט בכל גרם שמים שאינו שמש, ושהיא תלויה במאפיינים של הסיבוב של גרם השמים סביב צירו, יש 

צורך להביא את התלמידים למצב שבו יוכלו ”לעמוד" באמצעות חשיבתם על פני גרמי שמים שונים ולהתנסות שם 

.(Schur et. al., 2009b) בחוויה השונה של יום ובמעבר המיוחד לאותו מקום בין היום לבין הלילה שלו
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מרכיבי המסע החשיבתי 

ששת המרכיבים הבאים מתארים את העקרונות שעליהם מתבססת ההוראה על פי המסע החשיבתי:

יצירת דיאלוג (דו-שיח) מתווך בשיעור - בגיליון פברואר 2008 של ”הד החינוך" טוען פרופ‘ גבי סלומון שדו-שיח הוא  א. 

כמה  להתקיים  צריכים  לידע  יהפוך  שמידע  ”כדי  מורכבים:  נושאים  של  הבנה  להשגת  החשובים  האמצעים  אחד 

תנאים, החשוב שבהם הוא מגע אישי ואנושי, פנים אל פנים" (הד החינוך, כרך פ"ב, גיליון 4, עמ‘ 30). כדי ליצור שינוי 

תפיסתי של הבנת המושג אצל הלומדים, יש צורך בהצטברות של התנסויות, שכל אחת מהן ממוקדת ביצירת דו-

שיח משמעותי סביב הקשר בין המושג הנלמד לבין הקשר (קונטקסט) רלוונטי. מסע חשיבתי בנוי על שילוב של 

מספר אינטראקציות מתווכות בדרך אל הוראה של מושג מסוים. האתגר ההוראתי הוא לבסס את ההוראה על סדרה 

של אינטראקציות ממוקדות וקצרות (שדוגמה להן מובאת בסעיף ו). בכיתה מתפתח דיאלוג (דו- שיח) בין המורה 

באינטראקציה  השונות.  הסביבות  מן  אחת  בכל  ביטוי  לידי  המושג  בא  כיצד  להבין  הצורך  על  שמבוסס  לתלמידים 

המתווכת המתבססת על תמונה או ניסוי או מודל, מודגש הצורך באקטיביות הן של המורה והן של הלומדים. הבניה 

לו  מאפשרת  המורה  של  המעורבות  הלומדים.  של  פעילה  למידה  כדי  תוך  ורק  אך  להיעשות  יכולה  מושגים  של 

להתייחס אל הקשיים הספציפיים של לומדים ולכוון את הלמידה אל מקומות המאפשרים ללומדים להגיע לידי חוויה 

ולעתים  בדיאלוג  פעילים  שותפים  שהם  בכך  מתבטאת  הלומדים  של  האקטיביות  מושגית.  למידה  של  מעניינת 

מובילים אותו למקומות שהמורים לא תכננו. בכל אחד משלבי ההוראה יתרחש דו-שיח שונה בכיתה, כשתפקידם 

של המורים משתנה. בשלב הראשון, המורים יוצרים מצב שבו התלמידים יכולים להביע את תפיסותיהם הראשוניות 

המורים יהיו  נסיעה בחשיבה אל הירח תוך כדי שימוש בתמונות. בשלב זה  ולשאול שאלות. מצב כזה יכול להיות 

בחזקת מאזינים ומכוונים של שיחת התלמידים. הדו-שיח משתנה בשלב השני של ההוראה, שבו התלמידים חווים 

למידה באינטראקציות מתווכות נוספות, שמאפשרות להם להגיע לידי התייחסות למושגים בהקשרים שונים. בשלב 

השלישי של ההוראה, המורים ימקדו את השיחה בסיכום ובהגדרה של המושגים. לאחר ההתנסויות שעברו, יוכלו 

התלמידים להגיע לידי הכללה של המושגים ולידי יכולת להשתמש בהם כדי לראות באופן שונה סביבות שונות.

הגדרה מדויקת של פרספקטיבות, סביבות והקשרים שונים לצורך הבניה של מושגים - ”להבין דבר-מה פירושו  ב. 

למקם אותו בתוך מארג של משמעויות. מושג כלשהו מובן (לא עד הסוף. הבנה היא תמיד חלקית וניידת.) כאשר יש 

לו זיקה למושגים אחרים... החשיבה ”חושבת" ידע, או נכון יותר, יחסים בין מושגים, יחסים אלה מכוננים את הידע 

את כשם שהם מכוננים את החשיבה." (הרפז, 2000, עמ‘ 42 של ההקדמה). הרפז במאמרו  מתאר  היריעה  רחב 

השילוב בין ידע לבין חשיבה בתור השלב המתקדם ביותר של החינוך לחשיבה.

חוויית ההוראה במסע החשיבתי אינה נעשית על ידי התייחסות לנקודת מבט אחת   

המאפשרות  שונות,  פרספקטיבות  בין  משלבת  אלא  להבנה,  הנדרש  המושג  של 

מגדירים  המורים  פרספקטיבה  בכל  שונות.  מבט  מנקודות  המושג  את  לראות 

באופן  מסוימים,  הקשר  או  סביבה  בתוך  התלמידים  של  המיקום  את  במדויק 

המאפשר להם לקבל נקודת מבט חדשה על המושג הנלמד. התלמידים לומדים 

להתייחס באופן חדש הן למושגים והן לסביבות שבהן הם מופיעים. כדי להתגבר 

על האגוצנטריות בתפיסתם של התלמידים, יש צורך ללמד אותם באופן השוואתי 

(Marton F & Tsui, 2004). התלמידים לומדים להכיר את המושגים דרך הייצוגים 

מצד  מאפשר  הסביבות  לבין  המושגים  בין  הקישור  שונות.  בסביבות  שלהם  השונים 

אחד להבין את האוניברסליות של המושגים ומצד שני לקשר את המושגים לעולמות שונים של תופעות, 

המאפשרים ללומדים להשוות אותם לעולמם היומיומי.
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כדי להגיע להבנה של מושג כלשהו, יש צורך לתווך בין התלמידים לבין הקשרים שונים שבהם מושג זה בא לידי ביטוי.   

כך יוכלו להבחין בדומה ובשונה בין ההקשרים השונים ולאתר את המרכיב של המושג שנותר קבוע - קרי, המרכיב 

שלא השתנה ממופע למופע ומהקשר להקשר. זו תהיה הגדרתו המדעית של המושג. הקישור בין ההגדרה לבין 

ביטוי  לידי  בא  הכבידה  כוח  שבו  האופן  לדוגמה,  המושג.  של  מורכבותו  את  להבין  מאפשר  שונות  בסביבות  הייצוג 

בכדור הארץ ובירח הוא שונה. אנשים הולכים על פני שני המקומות באופן שונה. הגדרה של כוח הכבידה תצטרך 

להביא בחשבון את האופן שבו הוא מיוצג במקומות השונים, כך שתתאים לכל המקומות.

 

שתלמידים  מושגים,  בין  אבחנה  לידי  להגיע  הוא  מושגים,  של  להבנה  המכוונת  בהוראה  המעניינים  האתגרים  אחד   

מספר  מתוכננת  בצורה  לבנות  אפשרות  ישנה  החשיבתי  במסע  הכבידה.  וכוח  משקל  כמו  ביניהם,  לבלבל  נוטים 

אינטראקציות מתווכות, שמאפשרות לתלמידים להגיע אל מקומות שבהם יוכלו לחוות היבטים מדויקים של המושגים. 

דרך זאת מאפשרת לתכנן למידה מובנית ולהגיע לידי דיוק בהבנת המושגים (Schur &. Galili., 2009). הבחירה של 

הקשרים או סביבות למידה מתאימות לצורך הוראה של מושג כלשהו מחייבת מחשבה והתנסות. בחירה של סביבות 

שונות עשויה להוביל להבנה שונה של המושג. לדוגמה, הבנה של מושג החיים תהיה שונה לאחר מסע חשיבתי אל 

את  להבין  מאפשרת  הירח  עם  השוואה   .(Schur et. al., 2002) מאדים  אל  למסע  בהשוואה   (Schur 1998) הירח 

מאדים  לחיים.  עוינים  הם  התנאים  שבו  למקום  בהשוואה  חיים  מצויים  שעליו  כמקום  הארץ  כדור  של  הייחודיות 

אל  במסע  שיישאלו  השאלות  הארץ.  לכדור  מחוץ  חיים  ישנם  שלפיה  האופציה  על  לחשוב  מאפשר  זאת  לעומת 

מאדים תהיינה שונות. אחת השאלות תהיה, האם מים נוזלים, שקיומם הוא תנאי לקיום חיים על פני כדור הארץ, 

תקופות  לאורך  נוזלים  מים  פניו  על  היו  שאכן  הם  כיום  למדע  הידועים  הנתונים  מאדים?  פני  על  גם  חיים  יאפשרו 

ארוכות. האם משמעות הדבר שאכן היו על פניו חיים? ההשוואה עם מאדים מאפשרת להרחיב את ההבנה על מהות 

החיים ולחשוב על הגורמים המאפשרים חיים גם מחוץ לכדור הארץ.

שימוש בשפות הוראה מגוונות אגב שימת דגש על השפה החזותית - מסעות חשיבתיים מבוססים במקרים רבים  ג. 

על תמונות (צילומים או ייצוגי מחשב) של תופעות טבע שונות (אם כי ניתן ליצור מסעות חשיבתיים גם סביב שימוש 

בשפה  השימוש   .(Schur &. Galili., 2008) ממוחשבות סימולציות  או  מדעיים  ניסויים  כמו  שונים  הוראה  באמצעי 

בשילוב  הבחירה  בכיתה.  עשירה  תקשורת  וליצור  לחוויה  לגרום  יכול  המושג  להוראת  חשוב  כמרכיב  החזותית 

האמצעים החזותיים המתאימים להוראת מושג כלשהו מאפשרת ליצור אינטראקציות חווייתיות להוראת המושג. עם 

זה, עצם השימוש בתמונות אינו מבטיח להגיע לידי שיפור בהבנה של טקסט בהשוואה ללמידה שלו ללא סיוע של 

התלמידים  על  יקשה  תיווך  שללא  טוען   (1998) פוירשטיין   .(Schnotz &. Bannert., 2003) תמונות  של  התוספת 

להתבונן בתמונה או בתחנת עבודה במוזאון למדע ולהבין מתוכה עקרונות מדעיים.

 

לומדים מעבדים באופן שונה טקסטים כתובים וייצוגים ויזואליים כמו תמונות.  

טקסט בנוי ממרכיבים קטנים, אותיות, ההולכים ומתאספים ליצירת גופי מידע 

בעלי משמעות כמו מילים, שמצדן משמשות בסיס ליצירת משפטים ופסקאות. 

כדי להבין טקסט כתוב, יש לחבר את המרכיבים השונים ואז ליצור תפיסה של 

השלם הכתוב. האופן שבו מיוצגת תמונה הוא שונה. היא מכילה בתוכה את כל 

האינפורמציה הדרושה מלכתחילה. הדרך להבנתה הוא מן השלם אל חלקיו ומן 

החלקים אל השלם - אל הבנה חדשה של השלם. תכונה נוספת של תמונה היא האפשרות שהיא נותנת לומדים 

להפעיל את דמיונם וליצור סיטואציה שבה הם מסתובבים בתוכה. תמונת טבע יכולה לאפשר ללומדים להסתובב 



47 "תהודה", כרך 28, חוברות מס' 2-1לצאת מהשיגרה

חזותיים  באמצעים  (או  בתמונות  השימוש  מוכרת.  ובלתי  מרוחקת  להיות  שיכולה  טבעית,  סביבה  בתוך  בדמיונם 

אחרים) מאפשר ללומדים לחוות חוויה לימודית שונה ביותר מזו של למידה מתוך טקסטים כתובים. תמונה מאפשרת 

של  תמונות  בחשיבתם  ליצור  להם  לאפשר  כלומר  סביבות,  של  ראייה  לבין  נלמדים  מושגים  בין  לקשר  ללומדים 

מציאויות שונות. עצם ההימצאות של תמונות בספר לימוד או בלומדה ממוחשבת כלשהי אינה יוצרת את הקשר בינן 

משמשות  לא  אבל  בטקסט,  שמתואר  מה  של  לביטוי  או  לקישוט  מובאות  התמונות  המקרים  ברוב  ההוראה.  לבין 

בתוך  עצמך  ”שים  הלשון:  בזו  הוראות  פיסיקה  בספר  למצוא  נדיר  מניסיוני,  הלמידה.  מתרחשת  שדרכו  כאמצעי 

חוויית  את  תאר  בתמונה,  המצולם  במקום  ונחתת  הארץ  כדור  אל  או ”חזרת  בסביבתך?"  רואה  אתה  מה  התמונה, 

החזרה שלך אל המקום המצולם בהשוואה לחצי השנה האחרונה, שבה היית במשימה מחקרית על פני הירח".

סיפורים  יוצרים  כשלומדים  סיפורים.  יצירת  ידי  על  הוא  תמונות  באמצעות  מעניין  תיווך  ליצירת  האמצעים  אחד   

הקשורים לתופעות טבע, הם מקשרים בין עולמם לבין המושגים המדעיים. סיפור שיוצרים תלמידים מביא לידי ביטוי 

לדוגמה,  התרחשויות.  לתיאור  התלמידים  משתמשים  שבה  היומיומית  השפה  את  והן  המדעיים  המונחים  את  הן 

שימוש בדמיון מאפשר ללומדים לספר בגוף ראשון סיפור של יום מחקר של אסטרונאוט על פני הירח ולשלב את 

פרטי הנוף המצוי סביבם על הירח, שינויים שחלים במהלך היום, המחקר המדעי הנעשה על ידם וכו‘. לאחר שהות 

על פני הירח, החזרה אל כדור הארץ היא חוויה מרגשת ומלמדת. הלומדים מספרים סיפורים של חזרתם אל מקומות 

שונים על פני כדור הארץ ומשווים אותם לחוויה שהייתה להם על פני הירח. חזרתם אל פני כדור הארץ לאחר שהות 

דמיונית על פני הירח מאפשרת להם להבין את הייחודיות של המקום שעליו הם חיים, ובמקרים רבים מעוררת אצל 

לומדים מעורבות רגשית (שור ואוריון, 2002).

מתן כלים קוגניטיביים - כדי לקשר בין ידע לבין חשיבה, טוענים פוירשטיין ועמיתיו (1998), יש צורך להתייחס אל  ד. 

הפרטים של תהליך החשיבה שבאים לידי ביטוי בשיעור. כלומר, יש לשים דגש במסגרת ההוראה על פיתוח יכולת 

החשיבה של הלומדים ועל מתן כלים שיאפשרו להם להבנות את הידע כלומדים עצמאיים. התהליכים הקוגניטיביים 

מאפשרים ללומדים להתמודד עם משימות מאתגרות של למידה, כמו במקרים שבהם הלומדים נדרשים להתמצא 

מתקשים  והם  הירח,  פני  מעל  הארץ  כדור  מראה  את  להבין  או  הירח  פני  כדוגמת  להם  מוכר  שאינו  חדש  במרחב 

להתמצא במרחב החדש. 

בתהליכי  השימוש  של  החשיבות  את  להבין  אפשרות  ישנה  בלמידה  קושי  עם  התמודדות  של  חוויה  בעת  דווקא   

המרכיבים  של  להבנה  להגיע  יכולים  הם  שדרכו  כאמצעי  החשיבה  לתהליכי  להתייחס  יכולים  הלומדים  חשיבה. 

האסטרונאוט  האם  נשאלים:  התלמידים  הירח,  פני  על  עומד  אסטרונאוט  נראה  שבה  בתמונה  לדוגמה:  התוכניים. 

העומד על פני הירח, המצולם בתמונה, יראה את כדור הארץ מהמקום שבו הוא נמצא? תהליך החשיבה הנדרש הוא 

להשוות את המקום החדש עם סביבה המוכרת להם מהניסיון היומיומי שלהם, כדי להבין מה דומה ומה שונה במקום 

החדש בהשוואה אל המוכר (”השלכת יחסים"). בסביבה המוכרת על פני כדור הארץ התלמידים יודעים שניתן לראות 

את הירח. כיוון שתהליך הראייה הוא הפיך, הרי אפשר להסיק שאם מכדור הארץ ניתן לראות את הירח, הרי מהירח 

אפשר לראות את כדור הארץ. דוגמה נוספת: כיצד יבואו לידי ביטוי חוקי הטבע המוכרים בסביבה החדשה? מה נשמר 

ומה משתנה בייצוג של חוק הטבע בסביבה הלא מוכרת בהשוואה לאופן שבו הוא בא לידי ביטוי בסביבה הקרובה? 

הארץ  לכדור  מחוץ  גם  מתקיימים  הטבע  שחוקי  בהבנה  קושי  ישנו  מעטים  לא  לתלמידים  למעלה,  שציינתי  כפי 

האם  הירח.  פני  על  לראות  שניתן  מראה  נופים  ולראות  תמונות  לצלם  האפשרות   .(Schur et. al., 2009a ,לדוגמה)

הראייה על פני הירח תהיה דומה לזו המתבצעת על פני כדור הארץ? שאלה זו מתבססת על עיקרון חשיבתי שנקרא 

של  במיקום  הוא  שנעשה  השינוי  שנעשה.  בשינוי  קבועים  הנשארים  למרכיבים  שמתייחס  קביעויות",  של  ”שימור 
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הגופים. אבל השינוי אינו משנה את האופן שבו אנו רואים אותם, ולכן קל לתלמידים להבין שקרינה אלקטרומגנטית 

עוברת בריק המצוי על פני הירח. לעומת זאת, הריק אינו מאפשר לאסטרונאוטים לשמוע קולות כשהם עומדים על 

פני הירח, למעט כאלו שמגיעים דרך מכשירי הקשר שלהם. האם הדבר אומר שמעבר של גלים חומריים בירח נעשה 

ביטוי  לידי  בא  הטבע  שחוק  באופן  הוא  שהשינוי  או  הארץ  כדור  פני  על  הקיים  זה  מאשר  אחר  טבע  חוק  סמך  על 

בסביבה השונה? הבנת העיקרון של שימור קביעויות מאפשרת לתלמידים להבין את המהות של חוק טבע. סטרנג 

ושייר (Strang & Sjauer, 1993)ומל (Mehl, 1991) הראו את השימוש של התהליך החשיבתי ”שימור של קביעויות" 

כאמצעי להוראה של ראקציות כימיות ושל חוקי המכניקה. באופן כללי תלמידים נדרשים להתייחס אל המושגים 

המופיעים במקום החדש, לקבוע מהו הייצוג שלהם בסביבה החדשה ולהתייחס לאופן שבו חוקים ועקרונות מדעיים 

מתקיימים גם מחוץ לכדור הארץ כמו גם לאופן שבו הם באים לידי ביטוי בסביבות בלתי מוכרות. המתווך משתמש 

באופן מפורש בשמות של תהליכי החשיבה בתיווך לתלמידים, דבר שמאפשר להם להכליל את העיקרון אל מעבר 

בדו-שיח  ביטוי  לידי  שבאים  נוספים  חשיבה  לתהליכי  להתייחס  ניתן  בשיעור.  התייחסו  שאליה  המסוימת  לדוגמה 

הכיתתי, כמו: חשיבה היפותטית (מה יקרה.... אם?), התמצאות במרחב של תמונה אגב דרישה של דיוק בהתייחסות, 

התייחסות לכמה מקורות אינפורמציה בעת ובעונה אחת, היכולת לשים לב לקיומה של בעיה ולשאול עליה שאלות, 

חיפוש אחר האינפורמציה הרלוונטית שיכולה לאפשר לענות על שאלה ועוד.

הוראה מאתגרת - בגיליון דצמבר 2008 של ”הד החינוך" מציב פרופ‘ דייויד פרקינס את האתגר של ”הוראה לשם  ה. 

לצורך  מתייחסת  הבנה  לצורך  הוראה  רבות.  שנים  זה  שוקד  הוא  שעליהם  להשגתה  העקרונות  את  ומפרט  הבנה" 

פירושה  שהבנה  המחשבה  נגד  יוצא   (2000) פרקינס  מורכבים.  ועקרונות  מושגים  בהבנת  התלמידים  את  לאתגר 

”תפיסה" של מושג או של עיקרון, שמתבטאת באמירה של הלומדים: ”או שאתה תופס את זה או שאתה לא תופס". 

כלומר שלמידה כזו מבטאת ניסיון להגעה לידי למידה מהירה של הגדרות או עקרונות. לעומת זאת, על פי פרקינס, 

הבנה פירושה יכולת להשתמש בידע הנלמד לצורך ביצוע פעולה מאתגרת כלשהי. הוא מדגיש את הצורך ב"תפיסה 

ביצועית של הבנה". תפיסה כזו מדגישה את האופי ההצטברותי של ההבנה, כלומר את ההתייחסות אל הבנה כאל 

מאמץ מצטבר ומתמשך. פרקינס מתווה מטרה מאתגרת לחינוך: כדי להגיע אל הבנה בשיעור יש צורך להביא את 

למידה  בגמישות.  בהם  להשתמש  שיוכלו  כך  המושגים  של  רבים  להיבטים  התייחסות  ולידי  עשייה  לידי  הלומדים 

מבחינתו אינה אירוע חד פעמי שבמהלכו ”תופסים" דבר כלשהו, אלא אירוע מתמשך, שבמהלכו התלמידים נחשפים 

כזו  מאתגרת  הוראה  השונות.  הלימודיות  למשימות  ההתייחסות  כדי  תוך  חדש  מידע  ומקבלים  מגוונים  לאתגרים 

במסגרת המסע החשיבתי מתייחסת לשני מרכיבים נחוצים: זמן הלמידה ומידת העניין והמעורבות של הלומדים. 

שני מרכיבים אלה קשורים זה לזה. האפשרות לתת לתלמידים זמן מספיק, אין משמעותה לחזור על אותם הדברים 

שוב ושוב, אלא יש צורך לאפשר לתלמידים לחדש ולרענן את התייחסותם אל המושגים הנלמדים. האפשרות לקשר 

יצירת  בעת  הזמן.  עם  מרעננותה  מאבדת  שאינה  למידה  מאפשרת  ומפתיעות  חדשות  סביבות  אל  המושגים  את 

אינטראקציות מתווכות קצרות של מסע חשיבתי, נודעת חשיבות ליצירת חיבורים מפתיעים שיציבו בפני הלומדים 

והעלאת  בעיות  פתרון  של  שאלות. תהליך הלמידה של המסע החשיבתי אתגר 

מרוחק  להקשר  בהתייחסות  ובלתי צפוי. הוא מסתיים ב"חזרה הביתה" אל מתחיל 

יצירת הפרספקטיבה המוכרת. ההוראה על פי  מאפשרת  החשיבתי  המסע  עקרונות 

לאורך אתגרים משמעותיים בהוראה והפעלה  חשיבה  ושל  יוצר  דמיון  של  אקטיבית 

ללמד  רוצים  אם  מעשי,  באופן  דווקא זמן.  בהתחלה  לבחור  יש  כלשהו,  מושג 

בפני  שמעלה  מוכרת,  בלתי  למאמץ בסביבה  אותו  המחייבים  קשיים,  הלומדים 

מורכבים  חשיבה  תהליכי  שמהווים בסיס ליצירת דו-שיח בכיתה.ולהפעלת 
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המורכבות והחשיבות של התבוננות בלמידה - מסע חשיבתי משלב בין התבוננות לבין הבנה של מושגים. תפיסה  ו. 

לראות  כדי  כלים  לרכוש  ללומדים  מאפשר  להתבוננות  תיווך  בלמידה.  אינטגרלי  כחלק  משולבים  ולמידה  חזותית 

תופעות שקודם לכן לא הצליחו לראותן בכוחות עצמם. הם לומדים לזהות מרכיבים בסיסיים בתופעה, בתמונה או 

את  משפרים  כשהלומדים  להימשך  יכול  זה  תהליך  מדעיות.  ותאוריות  מושגים  אל  אותם  לקשר  ולומדים  במודל 

יכולותיהם לראות דברים חדשים בתמונות. התיווך להתבוננות הוא מרכזי בפעילויות השונות של המסע החשיבתי. 

במודל)"  או  בניסוי,  (או  בתמונה?  רואים  אתם  ”מה  בשאלה:  כרגיל  פותחים  המורים  מודל,  או  תמונה  מוצגת  אם 

הלומדים מתייחסים אל האופן שבו הם רואים את הפרטים השונים בתמונה. המורים מכוונים את הלומדים להתבוננות 

באזורים מסוימים ולפרטים בעלי משמעות.

ניכר  חלק  שמפתיעה  משמאל,  בתמונה   

מה  לשאול:  ניתן  הביניים,  חטיבת  מתלמידי 

מפתיע בתמונה? שאלה שמאפשרת לתלמידים 

להביע את דעותיהם השונות בכל הנוגע לאופן 

שנראה  מה  את  מבינים  הם  שבו  הייחודי 

לשאול  להמשיך  יכולים  המתווכים  בתמונה. 

שאלות מאתגרות, שכדי להשיב עליהן יש צורך 

ולהשתמש  מדעיים  למושגים  להתייחס 

”האם  כגון:  רלוונטיים,  חשיבתיים  בתהליכים 

המקום הנראה בתמונה נמצא ביום או בלילה? 

צריך  הארץ  כדור  את  לראות  כדי  האם  או 

להסתכל  הירח  פני  על  העומד  האסטרונאוט 

למעלה או למטה? תיווך של התבוננות מאפשר 

ראשונית  ראייה  של  ממצב  לעבור  ללומדים 

תמונות  תופעות,  של  ומעורפלת  פסיבית 

ומודלים אל יכולת להיות אקטיבי בלמידה ולשים לב לפרטים, להבחין בין עיקר לבין טפל ולקשר בין מה שנראה לבין 

מה שכבר נלמד. תהליך כזה מאפשר הכללה ומעבר מן המוחשי אל המופשט ומן המופשט אל המוחשי. האופן שבו 

 .(Schur & Valanides, 2005) מתקשרת ההתבוננות אל הלמידה בשלביה השונים מפורט במאמר של שור וולנידס

מה שחשוב הוא ליצור דו-שיח מתמשך עם הלומדים כדי להגיע לידי חיבור בין האופן שבו הם רואים את המושגים 

בעולם לבין האופן שבו הם מייצגים אותם בחשיבתם. חשיבות רבה מיוחסת להרחבת האופק התפיסתי של הלומדים, 

שונות  טבעיות  סביבות  לבין  מושגים  בין  לקשר  שיוכלו  וכדי  המושגים  של  הרחב  ההקשר  את  להבין  שיוכלו  כדי 

ומגוונות. התהליך אמור להביא את הלומדים להתבוננות בסיסית בתופעות עד לשלב שבו יוכלו לקשר את ההתבוננות 

עם תפיסתם את המושגים.

כדור הארץ כפי שהוא נראה מן הירח
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יישום של רעיון המסע החשיבתי בתחומים שונים ובאוכלוסיות מגוונות

עד כה יושם המסע החשיבתי בעיקר בהוראת מושגים מדעיים (כמו יום ולילה, משקל וגרביטציה, מושג כדור הארץ, 

והשתלמויות  (קורסים  אקדמיות  במסגרות  אסטרונומיים.  מרביתם  שונים,  בהקשרים  שימוש  אגב  ועוד)  חיים  מאפייני 

מורים) פותחו מסעות חשיבתיים בתחומים שונים, שיושמו עם תלמידים אך לא נבדקו במחקר אקדמי. כמה דוגמאות 

בולטות מתוך מבחר עשיר: מורות לביולוגיה פתחו מסעות חשיבתיים בנושאים הבאים: התא, מערכת הדם, אקולוגיה של 

י"ב  (פרק  זקנה  בתהילים),  א‘  (פרק  מושב  הבאים:  המושגים  אל  חשיבתיים  מסעות  פתחו  לתנ"ך  מורות  ועוד.  הדיונות 

בקהלת), שמיעה (ספר דברים) ועוד. מורה למתמטיקה ולמחשבים פתחה מסע חשיבתי אל האלגוריתם.

מורכבים  מדעיים  מושגים  של  בהבנה  שיפור  על  הראה  האחרונות  בשנים  שנערך  החשיבתי  המסע  של  המחקר 

באוכלוסיות מגוונות של תלמידים בחטיבת הביניים, כמו במחקר שנערך בכיתות הטרוגניות שעסק בהבנת המושגים 

ואיטליה  גרמניה  בארה"ב,  מאוניברסיטאות  המדעים  הוראת  של  חוקרים   .(Schur & Galili, 2009) וגרביטציה  משקל 

מגלים עניין במסע החשיבתי, מבצעים עבודות מחקר על פי הגישה, וב-2009 הוגשו כמה הצעות מחקר משותפות לחקור 

את הרעיון ואת השלכותיו היישומיות.

כמה מילים לסיכום

המסע החשיבתי מאפשר לאוכלוסיות רחבות של תלמידים לחוות הוראה משמעותית ולפתח הרגלי חשיבה ומיומנויות 

למידה בתהליך הלמידה של מושגים. הבסיס להוראה הוא הבניה של אינטראקציות קצרות טווח, שבהן המורים מתחילים 

מהאזנה למקומם של התלמידים ביחס למושגים הנלמדים, עוברים להבניית המושגים בסביבות ובפרספקטיבות שונות 

ולבסוף מגיעים עד לסיכום אנליטי וסיפורי של המושג. למידה בדרך זו מאפשרת תכנון של ההוראה ומספקת לתלמידים 

חוויה. הם אינם מרפרפים בהתייחסותם לנושאים השונים אלא מקבלים כלים להתמודד באופן משמעותי עם למידה 

לשם הבנה של מושגים. הבנת המסע החשיבתי כשיטת הוראה בעלת אפשרויות יישום נרחבות בכיתות, מאפשרת 

למורים דרך גמישה לבניית מושגים וליצירת הוראה מאתגרת בכיתות.

פרופ' ירון שור - חתן פרס עמוס דה-שליט לשנת תשמ"ה
ופנחס ורדין - חתן הפרס לשנת תשמ"ו
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