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ודרכי הוראה לקידום  אמונות של גננות לגבי דרכי הוראה ראויות בגן בכלל

 ניצני האוריינות בפרט

 , דורית ארם ואיריס לוין )ז"ל(1אביבה סברדלוב

 אביב-אוניברסיטת תל

לגבי דרכי ההוראה הראויות לקידום ילדי גן בכלל  האמונות של גננותבעזרת שאלון  הוערכו מחקרב

דתיים, העובדות עם -מגנים ממלכתיים וממלכתייםגננות  120במחקר השתתפו  .רטוניצני אוריינות בפ

שתי נטייתן של הגננות לעבר אחת מ נבדקהשאלון . באמצעות גבוה-בינונימיצב נמוך או מילדים 

של  באמצעות התנסות וחקר לת בהבניית ידעהדוג ,הפרוגרסיביתחינוכיות קוטביות: הגישה  גישות

בשלב ראשון הגננות התבקשו . באמצעות הוראה ניית ידעהקדוגלת בה סרבטיביתהקונוהגישה , הילד

לדרכי הוראה  -לדי גן באופן כללי, ובשלב שני יהוראה המתאימות ביותר לקידום הלהתייחס לדרכי 

תוצאות המחקר מראות תכנית הלימודים לגן. ל בהתאם , וזאת,המתאימות ביותר לקידום אוריינות

שקידום מטרות  ומאמינותדרכי הוראה מגוון . הן תומכות בפרגמטית ומאוזנתת כי גישתן של הגננו

צבים שונים:  ימצאנו הבדלים בין גננות העובדות עם ילדים במי. שונות מחייב דרכי הוראה אחרות

גננות שעובדות עם בעוד שגננות שעובדות עם ילדים ממיצב נמוך נוטות לגישה קונסרבטיבית יותר, 

ננות עקביות בגישתן נמצא  כי ג ,מעבר לכך .תופרוגרסיבי נוטות להיות, גבוה-ינוניילדים ממיצב ב

מאמינות שדרך זו מתאימה  תוקונסרבטיביאו  גננות הנוטות להיות פרוגרסיביות .החינוכית

מצביעים על כך ממצאי המחקר להתמודדות עם סוגיות שונות ועם מטרות מתחומי לימוד שונים. 

תפיסותיהן ת הכרבוצה מקצועית בעלת נטיות אידאולוגיות מגוונות, אך מתונות. ק שגננות בישראל הן

  המקצועיות של הגננות עשויה לסייע לדיאלוג בינן לבין נציגי מערכת החינוך.

עמדות של גננות, גישות חינוכיות, גישה קונסרבטיבית, גישה פרוגרסיבית, דרכי  מילות מפתח:

 ם.  הוראה, קידום אוריינות, גן ילדי

 מבוא

 ודרכי הוראה גישות חינוכיות

 ,הגישה הקונסרבטיבית המסורתיתבקצה האחד ניצבת  .מציג שתי גישות קצה חינוכיותתפיסות  דיון עלה

בידי היא ומצדדת בדרכי הוראה בהן עיקר היוזמה  המתמקדת במחנך, מגדירה את הלמידה כהקניית ידע,

, גישה הפרוגרסיביתה יד לכלל הילדים. בקצה השני ניצבתמתוכננת ופונה באופן אח המבוגר אשר הוראתו

 חקר וגילוי, ,מגדירה את הלמידה כהבניית ידע באמצעות התנסות הילד וצרכיו במרכז, המציבה את

מחקרים . (Kohn, 2008; Nehring, 2006) ודוגלת בדרכי הוראה המשאירות מקום מרכזי ליוזמת הילד

אידיאולוגיה קיצונית, אלא יוצרים  מייצגיםאינם שמחנכים כך  בחנו עשייה של מחנכים מצביעים עלש

ולתנאים אמונותיהם בהתאם ל ,אלה שילובים המציבים אותם על הרצף בין שתי אידיאולוגיות קצה

 (. Einarsdottir, 2003; Mascolo, 2009) תרבותיים בהם הם פועלים-חברתייםה

תיאוריות הלדים שואבות את השראתן מהתפיסות החינוכיות של האבות המייסדים של גני י 

 שמקורן בתרבות שהתפתחה באירופה על רקע של מהפיכות חברתיות. ,פרוגרסיביותהחינוכיות ה
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כל אחד בדרכו, הביאו לידי  - (1952 – 1870י ), מונטסור(1852 – 1782) פרבל(, 1827 - 1746) פאסטלוצי

פי הקצב שלו ונדאג ליצור עבורו סביבה שבה  ביטוי את התפיסה שאם ניתן לילד בגיל הרך להתפתח על

. הוא יוכל לקדם את יכולותיו, נבטיח שהוא יגשים את עצמו וילמד את כל הדרוש לו כדי לתרום לחברה

ידי התנסות ישירה עם -על פורמאלית, אלא ובהוראהאינה צריכה להיעשות מתוך ספרים  הלמידהלפיכך, 

 .(Feeney, Moravcik, Nolte, & Christensen, 2010; Peltzman, 1998) שסביבם העולםעם אדם ו-בני

חשיבות לתהליכי הבניה עצמית  התפיסה זו קיבלה חיזוקים מתיאוריית ההתפתחות של פיאז'ה, אשר ייחס

(. בעקבות 1972 )פיאז'ה ואינהלדר,המתרחשים בעקבות ההתנסויות שהוא חווה עם העולם  ,של הילד

)קליין,  חברתיות נוספות-ותיאוריות קונסטרוקטיביסטיות (Vygotsky, 1978)אימוץ תורתו של ויגוצקי 

1984 ;Rogoff, 1988 ,)לא רק מתוך  ,פסיכולוגים ומחנכים במערב הגיעו למסקנה שהילד בונה את הידע

תובנה זו הביאה לנקיטת יוזמה מצדן  (.Bredekamp, 1987אלא גם בעזרת התיווך של המבוגר ) ,ההתנסות

המחנכים לגיל הרך  .המביאות לידי ביטוי את הגישות הקונסטרוקטיביסטיות ויות הוראהפעיללתכנון 

ה"התאמה לפרט" תוך הימנעות ככל האפשר מקביעת "סטנדרטים" אחידים לכלל  הדגישו את חשיבות

שהן ברובן אחידות, מילוליות ונותנות פחות מקום להתנסות , הילדים. השיטות של בית הספר המסורתי

עלולות לפגוע וככאלה הרצויות, כפחות  גיל הרךבות אישית, נתפסו על ידי אנשי מקצוע ולהתפתח

 ;2012צימט, -לתחרותיות מוגזמת )סנפיר, סיטון ורוסוולגרום במוטיבציה של הילד הצעיר ללמידה 

Hatch, 2002.)  

ם, ל ילדיללמידה והצלחה עתידית שתשתית את השהחינוך בגיל הרך מהווה  ,התפתחות ההכרה

-חברתיתמדיניות דיון זה סוער במיוחד במדינות שאימצו  תפקידו של גן הילדים.בנוגע לעוררה דיון 

 המכוונת השיטתית הלמידההקדמת לערכים של הישגיות ותחרותיות דוחפים לפיה  ,ליברלית-כלכלית ניאו

נוטים לאמץ ה של מחנכים בגיל הרךיהם עם תפיסות מתנגשתזו  המגמ בתחומים אקדמיים. להישגיותו

 Organization for Economic Cooperation and) פרוגרסיבית באופן מסורתי גישה חינוכית

Development, OECD, 2006) .ה  פרסםשל המאה הקודמת בסוף שנות השמונים  ,זו הכתגובה למגמ- 

National Association for the Education of Young Children   בו נוסחו  ,הנייר עמדבארצות הברית

עשייה את חשיבותה של גדירו . החוקרים הלעבודה איכותית עם ילדים מלידה עד גיל שמונהעקרונות 

 לפי Developmentally Appropriate Practice ((DAP  (Bredecamp, 1987.)חינוכית תואמת התפתחות 

, ללמידה תנאים יצירת ייד לקידום הילדים על לסייע הואבגיל הרך  מחנכים של העיקרים תפקיד ,זו גישה

התנהלות זו שלהם.  האישי לקצב בהתאם ,פעילים לומדים להיות ועידודם הילדים של ליוזמות היענות

 בידי בעיקר נמצאים הלמידה וקצב ההוראה בתכני שליטה לפיה ,עשייה חינוכיתמ ,להערכתם ,שונה

 המבוגר ותואמים את צרכיו. 

 את המשקפת , תכניתבישראל לגן הילדים ליבה" כניתת" פיתוח לאחרהמחקר הנוכחי נערך  

 .(2005הספר )זיילר,  לבית טרם כניסתם ,לרכוש אמורים ילדיםהשכלל  והמיומנויות הידע לגבי הציפיות

 על השומריםעקרונות פדגוגיים מעצבי המדיניות החינוכית בחינוך הקדם יסודי הדגישו את חשיבותם של 

; משרד החינוך, ב 2007; משרד החינוך, א  2007 )משרד החינוך, DAP-ת הבגן על פי עקרונו דרכי עבודה

, כמו עמיתיהם במדינות בהן התרחשו תהליכים דומים, הביעו בישראלמומחים לגיל הרך  (. עם זאת,2010

תוביל )תכנית ליבה( הקובעת תכנית לימודים ותכנים שיש ללמוד בגן חשש שהמדיניות החדשה 

;Miller & Almon,  Hatch, 2002; 2006שימרון,  ;2008לדים )גוברמן ותובל, לאקדמיזציה של גן הי
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;Wien, 2004 2009;.)  בהם שהצבת דרישות מוגדרות ומחייבות תשפיע לא רק על התכנים הביעו חשש הם

המאפשרת לילד להתפתח בקצב  ,הנהוגות בו. למידה ב"רוח הגן" יעסקו בגן, אלא גם על דרכי העבודה

שיטות  תתפוסנה את מקומהתיעלם ובה שמזמנת מגוון התנסויות חווייתיות ומשחקיות, האישי בסבי

 תשתית" הלימודים תרגול של מיומנויות. תכניתו למידה פרונטליתת בוהמאופיינ הוראה בית ספריות,

אוריינות נקשר ניצני העובדה שקידום  תכנית הליבה. של ראשון כחלק הוצגה "בגן וכתיבה קריאה לקראת

 בקרב העצים את הפולמוס שנים רבות,מזה וראת הקריאה, נושא שהעיסוק בו בגן שנוי במחלוקת לה

; סנפיר, סיטון 1973סמילנסקי ושפטיה,  ;1992)ינאי,  הילדים גן לתפקיד המקצוע בנוגע ואנשי הציבור

בין  בתווך מןעצ את התכנית, מצאו יישום הוטל . גננות, שעליהן(1968; פאיאנס גליק, 2012צימט, -ורוסו

המקצועיות  המחקר הנוכחי מהווה חלק ממחקר רחב על האמונות אותו. לשוללים השינוי את המחייבים

את דעתן של הגננות לגבי דרכי הוראה  אנו מציגות זה . במאמרתכנית הליבהשל גננות על רקע יישום 

  בפרט. בגן הילדים בכלל, ובתחום קידום האוריינות, רצויות על פי תפיסתן

 אמונות המחנכים

"גישה", "ערכים", "דעה",  )לדוגמה,הגדרות שונות בספרות המקצועית מקבל  "אמונות מורים" מושגה

למאמר בו הוא סוקר את המחקר על נותן  (Pajares, 1992פג'רס ) "אידיאולוגיה", "תפיסה"(. לא בכדי

עשרים שנה  מונח המבולגן"."אמונות מורים ומחקר חינוכי: לנקות את ה את הכותרת  אמונות מורים

שחרף עורכים סקירה מקיפה ומעודכנת ומאשרים  (Fives & Buehl,2012פיבש וביול ) מאוחר יותר

עדיין נעדר הגדרה אחידה. למרות  "אמונות מורים" המחקרים בנושא, המונח מאות העובדה שקיימים

חשיבתם של מורים על הנכון הגדרות, הדיון באמונות מחנכים מתמקד בדרך כלל בהמונחים והמגוון 

וכן מה נכון וראוי לצפות ולהעניק  גופי הידע שהם מלמדים,, באחריותם המקצועית ובתפקידםבוהרצוי 

  .(Fives & Buehl, 2012; Isenberg, 1990) לתלמידים

וגננות שהתייחסות לאמונות ולמחשבות של מורים  ,קיימת הסכמה רחבה בקרב החוקרים

ושקיים קשר בין אמונותיהם  ותר את המקורות לשונות בדרך פעולתם בכיתהמאפשרת להבין טוב י

Fang, 1996; Mansour, 2009;  ;Buehl & Beck, 2015) המקצועיות לבין אופן התנהלותם בכיתה

Vartuli, 2005; Wang, Elicker, McMullen & Mao, 2008).  אמונותיהן של שככל כי , לדוגמה נמצא

כך גם פעולותיהן תואמות  (עשייה חינוכית תואמת התפתחות) DAP-ה עקרונותת אהגננות תואמות יותר 

 .ריבוי פעילויות בקבוצות קטנות ופעילות חופשיתכוללות  הוראה שהן בוחרותהדרכי גישה זו. יותר 

דפי במתן כן רונטאליות במליאה וגננות שרחוקות באמונותיהן מגישה זו מרבות בפעילויות פ ן,לעומת

מחקרים שנערכו  29 שלאנליזה -במטה (.Lee, Baik & Charlesworth, 2006; McMullen, 1999משימה )

של מחנכים מוצהרות ן, טורקיה ותאילנד נמצא קשר בין אמונות אבארה"ב, סין, יוון, ירדן, קוריאה טאיוו

 ivette, TrDaal & Adèr, 2014; Sandvik, van ) בגיל הרך לנכונותם לאמץ תכנים או תכניות לימודים

Dunst, Hamby, & Meter, 2012 .)פער בין האמונות  שכללו תצפיות בכיתה התגלה עם זאת, במחקרים

-Hyson, Hirsh-Pasek & Rescorla, 1990; Marcon 1999; Wilcox) המוצהרות ליישום בכיתה

Herzog, 2002 .) מהצהרות  הקושי לעבור וביניהם ,העלו מספר הסברים אפשריים לאי הלימה זוהחוקרים

החוקרים מציינים גם . (McMullen, 1999; Snider & Fu, 1990בשל היעדר הכשרה מתאימה ) ,לביצוע

לעתים המורים  .שהאופן בו מחנכים תופסים את הציפיות מהם משפיע על העשייה החינוכית שלהם
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מדיניות והגננות אינם מרגישים חופשיים לפעול בהתאם לתפיסתם, אלא רואים את עצמם מחויבים ל

 ,Brown & Rose, 1995; Parker & Neuharth-Pritchett) לציפיות עמיתיםוהרשמית, לציפיות ההורים 

בקרב  בדבריהם לתפיסות המקובלות נטייה של המחנכים להיות נאמניםשקיימת אף ייתכן  .(2006

פעולתם משפיעות על האישיות, אך  הקהילה המקצועית, תפיסות שאינן משקפת בהכרח את דעותיהם

, DAP-ננות נוטות להצהיר על דבקותן בעקרונות ה, גלדוגמהכך (. Fleer, 2003; Wenger, 2000ת )בכיתו

"רוח הגן" או "מסגרת המתאימה לבאשר כי הם הולמים את האידיאולוגיה הרווחת בקרב אנשי חינוך 

 & Goodfellow) אבל הן עצמן אינן בהכרח מזדהות אתם לילדים צעירים מבחינה התפתחותית",

Sumsion, 2003 .)חינוך מאופיינת  המתודולוגיה של מחקרים העוסקים באמונות של אנשי, לאלה בנוסף

. החוקרים נוקטים עמדה ערכית שיפוטית לגבי מה ייחשב לראוי ומה (Fang, 1996)בראיה דיכוטומית 

יה של עשייה תואמת כל מה שהולם את עקרונות -ואינם משאירים מקום למצבי ביניים: ה"ראוי"  ,לא

כל מה שאינו הולם את העקרונות הללו. הראיה הדיכוטומית גרמה לכך שברוב  –התפתחות, וה"לא ראוי" 

נוקטות גישה רבות גננות שהמחקרים הגננות סווגו לשתי קבוצות, וממצאיהם לא שיקפו את העובדה 

לצרכי ובהתייחס כיתה בהתאם למצבים שמתהווים במתוך שיקולים פרגמטיים, אקלקטית ופועלות 

 זו מול זו החינוכיות הגישות את מעמידים מסתבר, שלמרות שהחוקרים(. Einarsdottir, 2003הילדים )

  .אקלקטית מאמצים תפיסה המחנכים בשדה", נכון יותר נחשב מה" לגבי עמדה נוקטים ואף

  אוריינותניצני אמונות של גננות בתחום קידום 

בשתי  זאתבחנו  האוריינות בתחום גננות של העשייה ואת המקצועיות ותהאמונ את בדקו אשרחוקרים 

 DAP-ה עקרונותהולם את  האוריינות בקידום הגננות עיסוק מידה באיזודרכים עיקריות: חלקם בחנו 

(Charlesworth et al., 1993) באיזו מידה בחנוו הקריאה הוראת גישות שלל התייחסו אחרים. מחקרים 

 הנגזרת מיומנויות הקנייתדרך בחילופין ל או ,"כמכלול שפה"ה תמגיש הנגזרתדרך ב דוגלות הגננות

-Giles & Tunks, 2015; McMahon, Richmond, & Reeves) סינטטית –אנאליטית המהגישה 

Yoo, 2005 ;1998 Kazelskis,). ה עקרונותבהמאמינות  גננותש הסבירו  חוקרים-DAP  וגננות המצהירות

 הגננת על לפיהן חינוכיות אמונות , חולקותבגישת השפה כמכלול" אוריינות ניצני" וחבטיפ שהן תומכות

 בהתאם הילדים של בלמידתם ולתמוך וכתובה דבורה שפה עם התנסות שמזמנת סביבה בארגון להתמקד

 כתיבה עידוד, ספרים של מרובה קריאה כמו פעילויות באמצעות. זאת, מהם אחד כל של האישי לקצב

לקידום ניצני  בגישת המיומנויות הדוגלות גננות, לעומתן. אישיים טקסטים יצירתו, נקציונאליתפו ילדית

 וכתיבה לקריאה כהכנה)לדוגמה, ידע אותיות(  ספציפיות מיומנויותלהקנות  מאמינות שיש ,אוריינות

 (.Madison & Speaker, 1994; Teale & Sulzby, 1989) ושיטתי המובנ באופן

, בכלל בנוגע למטרות גן הילדיםבקהילייה המקצועית של הגיל הרך פולמוס ם מתקייזה שנים 

שתוביל לאימוץ דרכי  ,חשש  ממגמת אקדמיזציה א אחת מובע ל. ולמטרות בתחום האוריינות בפרט

מרכזיותן של , במיוחד בתחום של קידום אוריינות. למרות הילדים בגן הוראה פורמאליות בית ספריות

הדן מחקר מועט בישראל ם יקיאמונות וגישות חינוכיות בעשייה החינוכית בגנים,  גננות במימוש של

מתמקד המחקר הנוכחי בתפיסות של גננות לגבי הדרך המיטבית לחינוך בגן בכלל ולחינוך אורייני בפרט. 

לזהות ון יהתופעולללהבין את המניעים החינוכיות הרווחות בקרב הגננות תאפשר  התפיסותהכרת  .בנושא

  .הדרכהבשיח וב שיש להעלותם על סדר היום המקצועי החשוביםאת הנושאים 
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ערכת החינוך בגיל הרך בישראל נמצאת בפיקוח של משרד החינוך. הגננות זוכות הן לפיקוח והן מ

במחקר בנוכחי להדרכה. מערך זה מאפשר למידה מסודרת על אמונות הגננות לגבי דרכי הוראה ראויות. 

 אמונותיהן, תוך התמקדות בבכללבגן  לגבי דרכי הוראה ראויותשל הגננות פדגוגיות ה הןיאמונותמהן  בחנו

בחנו האם הגננות עקביות  ,מעבר לכך .שנקבעו על ידי משרד החינוך אוריינותמטרות הלקידום דרכים לגבי 

כמו  .הראויותדרכי ההוראה  מתארות אתכאשר הן  ,הקונסרבטיבית או הפרוגרסיבית-החינוכיתבגישתן 

קשורות למאפייני אוכלוסיית של גננות אמונותיהן האם  שאלנו ,לאור אופייה של החברה הישראליתכן, 

הגנים משתייכים )ממלכתי/ממלכתי סוג הפיקוח שאליו לו( חברתי כלכלי הילדים אותן הן מלמדות )מיצב

 דתי(. 

 השערות המחקר:

מחנכים בגיל הרך מאופיינות לאור העובדה שהתפיסות החינוכיות המוצהרות של מרבית ה .1

באימוץ עקרונות הגישות החינוכיות הפרוגרסיביות, שיערנו שגננות תצבענה על דרכי הוראה 

תרון בעיות אוטנטיות, פהמזוהות עם הגישה הפרוגרסיבית )תיווך במצבים מזדמנים, 

מאשר התאמה דיפרנציאלית של הפעילויות לילדים( כראויות יותר ופעילויות ביוזמת הילד, 

דרכי הוראה המזוהות עם הגישה הקונסרבטיבית )פעילויות מתוכננות ומובנות, שימוש 

 פעילויות אחידות לכלל הילדים(. ובאמצעים דידקטיים מובנים, פעילויות יזומות על ידי גננת, 

גננות שיערנו ש. על כן אקלקטית על כך שמחנכים מאמצים תפיסהמחקרים הצביעו  .2

דרכי ההוראה הרצויות לקידום המטרות השונות בתחום האוריינות:  תתייחסנה דיפרנציאלית

  שלהן. קונסרבטיביותאו ה פרוגרסיביותמידת הבתהינה שונות ממטרה למטרה 

אופן שבו הגננת עצמה מתייחסת לדרכי הרואה רצויות בתחומים שתמצא עקביות בשיערנו  .3

ראה הראויות בגן בכלל לבין ימצא קשר בין תפיסת הגננות את דרכי ההושלפיכך, ומגוונים 

  .תפיסתן את דרכי ההוראה הראויות לקידום האוריינות

 שיטת המחקר

 משתתפות 

 גננות 60-ו ממלכתימהפיקוח ה גננות 60(: חובה גני) גן מנהלותיהודיות  גננות 120השתתפו  במחקר

 60: שונות כלכליות-חברתיות ברמות אוכלוסיות עם העובדות גננות כלל המדגם. דתי-ממלכתיה מהפיקוח

 אוכלוסייה עם העובדות גננות 60-ו ,גבוה -בינוני כלכלי-חברתי במיצב אוכלוסייה עם העובדות גננות

מהחינוך הממלכתי  מפקחותהמ שנתקבלההארצית  הגננות רשימת מתוך נמוך. כלכלי-חברתי במיצב

בגנים עם המלמדות י גננות אוכלוסיית הגן, נבחרו באופן אקרא של המיצב רמת ציון עםדתי -והממלכתי

כאשר פנינו אליהן  ,מיצב אומת בשיחה עם כל אחת מהגננותהאוכלוסייה ממיצבים שונים. המידע לגבי 

-שיטת הדגימה הייתה דגימת מכסה מכוונת עם חלוקה פנימית לתת לקביעת פגישה למילוי השאלון.

  -ממלכתי דתי  30, נמוך מיצב  -י דתי ממלכת  30קבוצות שוות בגודלן כדי לאפשר השוואה יעילה ביניהן:

 היו במחקר שהשתתפו הגננות. גבוה-בינוני מיצב ממלכתי 30, נמוך מיצב -כתי לממ 30, גבוה-בינוני מיצב

 2-ו חיפה ממחוז 2, א"ת ממחוז 4, מרכז במחוז ישובים 12 :מחוזות בארבעה עירוניים ישובים 20 -מ

בו  הקיימות האוכלוסיות ממגוון לגננות ייצוג לתת מאמץ נעשה מהישובים אחד בכל. ירושלים ממחוז

 (.נמוך ומיצב גבוה-בינוני מיצב) שונות המיצב ורמות( ממלכתי וממלכתי דתי) הגן על הפיקוח סוג מבחינת
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 28 :(76.70%) אקדמית השכלה בעלות הן במדגם שהשתתפו גננותה 120מתוך  תשעים ושתיים

 הגננות של בעבודה הוותק (.1.70%) מוסמכת גננת או( 7.21%) ירהבכ גננת של תעודה בעלות גננות הן

 ותק בעלות גננות 44, (8.30%)שנים  10 עד של ותק בעלות גננות 10: שנה 38 ועד שנים 3 בין נע במדגם

 בעלות גננות 25-ו, (34.20%) שנה 30 -ל 21 ביןשנע  ותק בעלות גננות 41(, 36.70%) שנה 20 -ל 11 ביןשנע 

 שבעמהלך ב האוריינות בתחום הכשרה קיבלו שהן הצהירו אחת, הגננות, למעט כל. שנה 30 מעל של ותק

ההיקף של . החינוך משרד שערך השתלמויות במסגרת הכשרתן את קיבלו המכריע רובן. אחרונותה שניםה

 . יותר או שעות 56 של היה( 88.30%) ההשתלמויות מרבית

 כלי המחקר 

 לקראת "תשתית הלימודיםעל מטרות תכנית  בהסתמך ,וגע לדרכי הוראהלהערכת דעתן של גננות בנ

 שיקפושאלון הפריטי . , פותח שאלון עבור המחקר הנוכחי(ב2007)משרד החינוך,  "וכתיבה בגן קריאה

במהלך גיבוש השאלונים  והקונסרבטיבית. פרוגרסיביתה הגישות המאפיינים את מרכזיים עקרונות הוראה

 מכללהמנשות אקדמיה מאוניברסיטה ועם , מהאגף לחינוך קדם יסודי מקצוע אנשי םנערכה התייעצות ע

  .גננות להכשרת גננות וכן עם

הוראה המתאימות ביותר הוהתייחס לדרכי  ,כלל ארבע שאלותהשאלון  החלק הראשון של

ריכות להיות צפעילויות באיזו מידה : תכנון מראש( 1 התייחסות לארבע סוגיות:תוך  ,לקידום הילדים בגן

הגננת או הילד באיזו מידה : פעילותה יוזם( 2 ;?במצבים מזדמניםובאיזו מידה יש לתווך  ,מתוכננות מראש

אחידות לכלל צריכות להיות פעילויות באיזו מידה ה :( דיפרנציאליות3  ;?הפעילותצריכים ליזום את 

ד כמה אמצעי ההוראה צריכים להיות ע :( אמצעים דידקטיים4 ;?השונים בגן הילדים או מותאמות לילדים

   ?מזדמנותהתנסויות בפתרון בעיות תוצר של או  ,מובנים

והן נתבקשו לבחור את אפשריות, תשובות לגבי כל אחת מארבע הסוגיות הוצגו לגננות חמש 

"מהי דרך ההוראה המתאימה ביותר השאלה: התשובה המייצגת בצורה הטובה ביותר את דעתן לגבי 

תשובה המשקפת את  - (1)ציון ייצגו רצף, כשבקצה אחד שלו בכל סוגיה  התשובות ."?דים בגןלקידום היל

)בעיקר פעילויות מתוכננות, בעיקר ביוזמת הגננת, בעיקר פעילויות אחידות ובעיקר  קונסרבטיביתהגישה ה

פעילויות  )בעיקר פרוגרסיביתתשובה המשקפת את הגישה ה -( 5)ציון פעילויות מובנות(, ובקצה השני 

לדוגמה, עיקר פעילויות אוטנטיות(. במזדמנות, בעיקר ביוזמת הילד, בעיקר פעילויות דיפרנציאליות ו

 בדרך כלל הגננת( 2)בעיקר הגננת; ( 1): ? התשובות האפשריות היומי צריך להיות יוזם הפעילות לשאלה:

 .בעיקר הילד( 5) ילד ולפעמים הגננת;בדרך כלל ה( 4)גם הגננת וגם הילד במידה שווה; ( 3) הילד; ולפעמים

   כך התשובה שנבחרה משקפת גישה פרוגרסיבית יותר. ,ציון גבוה יותרהככל ש

 את ביותר טובהאופן ב המייצגת האמירה את לסמן תוהגננ התבקשובחלקו השני של השאלון 

ות אלפביתיות, )קידום מיומנוי האוריינות מטרות מחמש אחת לכל בהתייחס ,הוראה לדרכי בקשר ןדעת

לגבי כל . (קידום ראשית כתיבה וזיהוי מילים, קידום ידע לשוני, הרחבת כישורי שיח וקידום מכוונות לספר

וחושב הציון השונות  אוריינותקידום מטרות הלשאלות הנוגעות  חמשהוצגו לגננות  ,ההוראה מדרכיאחת 

 תכנון מראש: תהיכי ההוראה היהשאלות עבור כל אחת מדרחמש המהימנות הפנימית בין . הממוצע

(0.57=α ;)יוזם הפעילות (0.78=αמ ;)ידת ( 0.74הדיפרנציאליות=α ;)והאמצעים הדידקטיים (0.73=α.)  
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 הליך

)הכותבת הראשונה של המאמר החוקרת  מחוץ לשעות העבודה. השאלונים הועברו לגננות במפגש אישי

בתחילת לאחר שעות העבודה.  ,או בגןר הצהריים בשעות אחנפגשה עם כל אחת מהגננות בביתה הנוכחי( 

המפגש הוסבר לגננת שהשאלון הינו שאלון אנונימי, ושיש בו שאלות הנוגעות לאמונותיה המקצועיות. 

החוקרת סיפקה הבהרה על פי הנדרש. מילוי השאלון נעשה  ,במקרים בהם הגננת לא הבינה את השאלה

 .  דקות 20-כ וארך ,ידי הגננת, ללא התערבות החוקרת-על

 ממצאים

 המתאימות לקידום ילדים בגן כלליות גננות לגבי דרכי הוראה ה אמונות

הוראה המתאימות ביותר לקידום הילדים בגן הלצורך ניתוח הממצאים ציננו את התשובות לגבי דרכי 

גישה להאופיינית )תשובה  5 -( ל קונסרבטיביתגישה האופיינית ל)תשובה  1על רצף שבין  באופן כללי

 480-הסיכום מתייחס ל .1הוראה מועדפות בגן מוצג בלוח  (. סיכום תשובות הגננות לגבי דרכיפרוגרסיבית

 .ארבע סוגיות(ל גננות 120תשובות )תשובות של 

 1 מס' לוח
 (N = 480) הגננותתשובות : שכיחות הוראה מועדפות דרכי

 סוגיה בתחוםה

 דרכי הוראה

 בעיקר

 קונסרבטיבי 

 נוטה 

 סרבטיביקונל

 גם 

 וגם

 נוטה 

 פרוגרסיביל

 בעיקר 

 פרוגרסיבי

 3 13 43 60 1 תכנון מראש

 0 4 35 65 16 יוזם הפעילות

 5 35 50 29 1 דיפרנציאליות

 4 31 72 12 1 ידקטייםדאמצעים 

 12 83 200 166 19 סה"כ גננות 

 2.5% 17.3% 41.7% 34.5% 4.0% אחוז מכלל הגננות

תשובה  –ב"גם וגם" , בחר בתשובה (41.7%) כל השאלותגננות בהתייחס ל האחוז הגבוה ביותר של

ראויות באותה מידה.  קונסרבטיביות ודרכי הוראה פרוגרסיביותשגננת סבורה שדרכי הוראה  ,שמשמעותה

)אך לא פוסלות גם את  קונסרבטיביותתשובות הנוטות להעדפת דרכי הוראה היו ( 34.5%) במקום השני

תשובות הנוטות להעדפת דרכי הוראה  -( 17.3%רוגרסיביות(, במקום השלישי )דרכי ההוראה הפ

 ף(. רק מיעוט של התשובות משקקונסרבטיביותה)אך לא פוסלות גם את דרכי ההוראה  פרוגרסיביות

 (.2.5%) פרוגרסיבית( או 4.0%) קונסרבטיביתהעדפה קיצונית של דרכי הוראה המייצגות גישה 

פעילות, ה ם, יוזתכנון מראש) סוגיות בתחום דרכי הוראה 4די: מימ-בניתוח שונות תלת

)ממלכתי דתי,  הפיקוח יסוג 2 ×( גבוה-בינונינמוך, ) יםמיצב 2 ×( דיפרנציאליות, אמצעים דידקטיים

F(3,348)=59.75, p<.001, ηpאפקט עיקרי של סוגיה בתחום דרכי הוראה מצאנו (, ממלכתי
2
ואפקט  34.=

F(1,116)=5.11, p<.05, ηpבעיקרי מובהק של מיצ
2
בין הגננות לפי  מובהקים הבדליםמצאנו לא .   42.=

  .(p>.05)ולא מצאנו אינטראקציות מובהקות בין המשתנים  (p>.05) סוג הפיקוח
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מציג את התייחסות הגננות לארבע הסוגיות ואת תוצאות השוואות  2לוח בנוגע לדרכי ההוראה, 

 ,יוזם הפעילותעל  שבסוגיה ,הראודיקת מקור ההבדלים בין הסוגיות בונפרוני לבה נימבח הבונפרוני.

סוגיות שלוש הן ביהתובהשוואה לעמד (M=2.22)במובהק  קונסרבטיביתהגננות ביטאו עמדה שהיא יותר 

התכנון ת יבסוגי במידה רבה להיות הגננת.צריכה  הפעילות מתיוזש חושבות גננותכלומר, ה .האחרות

( M=2.22) יוזם הפעילותסוגיה של מאשר ב (M=2.64) במובהק יותר פרוגרסיביתדה הגננות גילו עמ מראש

 (M=3.12) הדיפרנציאליות מידת -בהשוואה לשתי הסוגיות האחרותבמובהק יותר  קונסרבטיביתו

מידת הדיפרנציאליות  ביןלא נמצאו הבדלים מובהקים בעמדת הגננות  (.M=3.21אמצעים דידקטיים )ו

 .  קטייםאמצעים דידלבין 

 2 מס' לוח

 (N = 120) בונפרוניה ןתוצאות מבחו ראויות לגן דרכי הוראהל התייחסות הגננות

 טייםקדיד  אמצעים דיפרנציאליות פעילות םיוז תכנון מראש דרך הוראה

M (SD) (0.71) 2.64 (0.65 )2.22 (0.78 )3.12 3.21(0.62) 

 -***57. ***48. ***42. -- תכנון מראש

 -***98. -***89. --  ותפעיל םיוז

 09.- --   דיפרנציאליות

אמצעים 
 דידקטיים

   -- 

*** p<.001 

נמצא שגננות שעבדו עם ילדים ממיצב נמוך נטו במובהק להיות יותר קונסרבטיביות לגבי המיצב, 

 (.  M=2.90גבוה )-(, בהשוואה לגננות שעבדו עם ילדים ממיצב בינוניM=692.בתפיסתן )

, קונסרבטיבי-מבחינת גישתן הכללית לדרכי הוראה על הרצף פרוגרסיבי ין את הגננותעל מנת לאפי

גננות לשתי קבוצות על פי נטייתן לגישה את הצנו קיב .(Cluster analysisביצענו ניתוח אשכולות )

יוזם ההוראה )תכנון מראש, לסוגיות בנוגע  תשובותיהןעל כלל בהסתמך  ,פרוגרסיבית או קונסרבטיבית

 תבכל אחשני פרופילים: גננות הנוטות חשף התוצאות ניתוח , דפרציאיליות ואמצעים דידקטיים(. עילותהפ

וגננות המעדיפות את דרכי הוראה  פרוגרסיביתהמזוהות עם הגישה הדרכי הוראה להעדיף הסוגיות מ

 70 ,גננות 120שמתוך הראה ניתוח התוצאות  .(1)ראה תרשים מספר  קונסרבטיביתהמזוהות עם הגישה ה

 . פרוגרסיבי( הן בעלות פרופיל 41.5%-גננות )כ 50-ו קונסרבטיבי( הן בעלות פרופיל 58%-גננות )כ

 

 

 

 

 

 

 

 



 אמונות של גננות לגבי דרכי הוראה 

 

 

9 
 

 1תרשים מס' 

 קונסרבטיביותהפרופילים הכלליים של הגננות לפי נטייה לפרוגרסיביות או 

 

 גננות לגבי דרכי הוראה המתאימות לקידום ילדים בתחום האוריינותאמונות ה

 ן הכללית שלעל מנת לבחון את תפיסת. ניצני אוריינות לקידוםברמה הכללית  הרצויות ההוראה דרכי

ה. הציון מהווה ת הוראחישבנו ציון ממוצע לכל סוגי ,הראויות בגןדרכי הוראת האוריינות הגננות לגבי 

 יהחמש תשובותלדוגמה, ממוצע של . האורייניות ממטרות תבכל אחהגננת של תשובות השל חמש ממוצע 

 .גננת מול ילד – הפעילות יוזםסוגיית להמתייחסות בנושאי האוריינות גננת השל 

ביצענו ניתוח  לגבי דרכי ההוראה הרצויות לקידום ניצני אוריינותהבדלים בין הגננות הלבירור 

ציאליות, , דיפרניוזם הפעילותתכנון מראש, אוריינות )ה תדרכי הוראסוגיות לגבי  4מימדי: -שונות תלת

דתי(. התוצאות -)ממלכתי, ממלכתיסוג הפיקוח  2 ×( גבוה-בינוני מיצבים )נמוך, 2 × (אמצעים דידקטיים

F(3,348)=73.78, p<.001, ηp אוריינותה תדרכי הוראלסוגיית אפקט עיקרי הראו 
2
 עיקרי ואפקט , 0.39=

F(1,116)=4.88, p<.05, ηp ביצלמ
2
 ין הגננות לפי סוג הפיקוחבמובהקים הבדלים  מצאנולא  .0.4=

(p>.05) יות בין המשתנים ולא מצאנו אינטראקצ(p>.05). הממצאים מראים שגננות בגנים  ,לגבי המיצב

 אוריינות לקידום הרצויות ההוראה דרכיאת בתפיסתן במובהק יותר קונסרבטיביות היו במיצב נמוך 

(2.64=M לעומת גננות )גנים במיצב בינוניב-( 2.84גבוה=M.) 

מציג את תיאור התייחסות הגננות לדרכי ההוראה הראויות לקידום  3לוח לגבי דרכי ההוראה, 

 הראולבדיקת מקור ההבדלים בין הסוגיות  בונפרוניה נימבחאוריינות ואת תוצאות מבחני הבונפרוני. 

עמדתן במובהק בהשוואה ל קונסרבטיביות" הגננות היו יותר יוזם הפעילותהמתייחסת לשאלה "שבסוגיה 

ב הגננות סבורות ו(. משמע, רM=2.16הגננות לגבי סוגיה זו נמוך ביותר ) ממוצע בכל הסוגיות האחרות.

פעילויות  -המתייחסת לשאלה "מה רצוי  בסוגיה .הגננתצריכה להיות האוריינית  הפעילות מתיוזש

( M=2.74)במובהק  פרוגרסיביתיותר הגננות גילו עמדה  מתוכננות מראש או תיווך במצבים מזדמנים?"

 מידתל"יותר במובהק בהשוואה  קונסרבטיביתו (M=2.16)יוזם" הבהשוואה לסוגיה של "מי צריך להיות 
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לבין (. בין "מידת הדיפרנציאליות M=3.07"אמצעים דידקטיים" )ול( M=2.98) הדיפרנציאליות"

  . מובהקים דידקטיים" לא נמצאו הבדליםה"אמצעים ה

 3 מס' לוח
 (N = 120) תוצאות מבחן בונפרוניו בסוגיות ההוראה אוריינות לקידום הגננותחסות התייתיאור 

 אמצעים דיפרנציאליות יוזמי פעילות תכנון מראש דרך הוראה

(M (SD (0.62 )2.74 (0.67 )2.16 (0.74 )2.98 (0.65 )3.07 

 ***33.- *24.- .***58 -- תכנון מראש

 ***91.- ***82.- --  יוזם הפעילות

 09.- --   דיפרנציאליות

 --    אמצעים דידקטיים

* p<0.5; *** p<.001 

עבור כל אחת ביצענו  מטרות האוריינות. חמשכל אחת מ לקידום הראויות ההוראה דרכי

מיומנויות אלפביתיות, ) האוריינות מטרות 5: מימדי-ניתוח שונות תלתמהסוגיות של דרכי ההוראה 

 סוג הפיקוח 2 × , נמוך(גבוה-בינוני) יםמיצב 2 × (ע לשוני, מכוונות לספרראשית כתיבה, כישורי שיח, יד

תכנון בשל מטרה: מובהק נמצא אפקט עיקרי  מדרכי ההוראהאחת בכל . (דתי-ממלכתי, ממלכתי)

F(4,464)=29.02, p<.001, ηpמראש
2
F(4,464)=13.26, p<.001, ηpהפעילות  יוזםב , 0.20=

2
=0.10  ,

F(4,464)=19.97, p<.001, ηp תמידת הדיפרנציאליוב
2
 ,F(4,464)=28.80 אמצעים דידקטייםבו 0.15=

p<.001, ηp
2
האוריינית אליה הן  גננות בוחרות את דרך ההוראה המתאימה על פי המטרה כלומר, .0.20=

F(1,116)=8.69, p<.001, ηp רק לגבי תכנון מראשמובהק אפקט המיצב נמצא . שואפות
2
 לא. 0.70=

  (p>.05).ולא נמצאו אינטראקציות מובהקות  (p>.05) בין הגננות לפי סוג הפיקוח נמצאו הבדלים

להשגת  מציג ממוצעי הציונים ומשקף את דעתן של הגננות לגבי דרכי ההוראה הרצויות 2תרשים 

( פרוגרסיביות)דרכי הוראה  5 -ל( קונסרבטיביות)דרכי הוראה  1על הרצף בין  השונותהאורייניות המטרות 

לזהות מגמות משותפות שמתגלות בכל  ניתן אחת מהסוגיות ואת הציון הממוצע מעבר לסוגיות. בכל

 .לסוגיות השונותלצד מאפיינים ייחודים  ,הסוגיות
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 2 מס' תרשים
רצף מקונסרבטיביות   דרכי הוראה רצויות בארבע הסוגיות לגבי מטרות האוריינות השונות: 

 לפרוגרסיביות 

 

את הראו  אפקט המטרה בכל אחת מהסוגיות המקור למובהקות בנפרוני שנעשו לבדיקת מבחני בו

המטרות קידום מכוונות  ,תכנון מראש ואמצעים דידקטיים -סוגיות הבנוגע לשתי  הממצאים הבאים:

)תכנון מראש וקידום מיומנויות אלפביתיות  (M=2.68 אמצעים דידקטייםוM = 2.18)תכנון מראש לספר

2.38 =  M2.78אמצעים דידקטיים ו=M) אשר שונים )קונסרבטיבי( מקבלות את הציונים הנמוכים ביותר ,

המטרה הרחבת כישורי שיח מקבלת את  ,. לעומת זאתזה מזהאך לא  האחרים,הציונים במובהק מכל 

 M=31.8 )תכנון מראש שונה במובהק מרב המטרות האחרותהיא ו )פרוגרסיבי( הציון הגבוה ביותר

הגננות סבורות בהקשר לתכנון מראש(. כלומר, רק מראשית כתיבה ) חוץ, (M=3.61 דידקטיים אמצעיםו

 פעילויות לקידום מכוונות לספר ולקידום מיומנויות אלפביתיות ,למטרות אוריינות אחרותשבהשוואה 

)נטייה  צריכות להיות יותר מתוכננות מראש ויותר מובנות מבחינת האמצעים הדידקטיים

. לעומת זאת, הרחבת כישורי שיח של ילדי הגן דורשת יותר תיווך במצבים מזדמנים טיביזם(לקונסטרוק

 . )נטייה לפרוגרסיביות(

מיומנויות שהמטרה , תוצאות מבחן בונפרוני מצביעות על כך יוזם הפעילותהסוגיה לגבי 

ע לשוני , חוץ מקידום יד(M=(1.85ת אלפביתיות מקבלת ציון נמוך במובהק מכל המטרות האחרו

ראשית מטרות במובהק מ נמוכהקידום ידע לשוני מטרת . (M=2.07) שמקבלת את הציון הנמוך השני

. את הציון הגבוה ביותר בסוגיה זו קיבלה המטרה ראשית (M=2.31) וכישורי שיח (M=2.47) כתיבה

משמע,  .(שיחכישורי למעט ) המטרות האחרותכל ציונים של הבמובהק מ גבוה. ציון זה (M=2.47) כתיבה

הגננות סבורות שבתחום מיומנויות אלפביתיות וקידום ידע לשוני היוזמה לפעילויות לימודיות צריכה 

. לעומת זאת, על מנת לקדם (רבטיביות)נטייה לקונס אחרים אורייניים להיות שלהן, יותר מאשר בתחומים

  .)נטייה לפרוגרסיביות( עילותהפאפשר לילדים ליזום את הערכתן ללראשית כתיבה וקריאת מילים רצוי 

שהמטרה קידום מכוונות לספר  ממצאי מבחן בונפרוני מעלים ,באשר לסוגיית הדיפרנציאליות

המטרה ראשית כתיבה מקבלת ציון ו, (M=2.45) בהשוואה למטרות האחרות ,מקבלת ציון נמוך במובהק
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לטפח דה רבה יבמשאפשר  נותהגננות מאמי ,משמע. (M=3.43) במובהק בהשוואה למטרות האחרותגבוה 

לעומת זאת,  (.קונסרבטיביות)נטייה ל לכלל הילדים באמצעות פעילויות אחידות את המכוונות לספר

)נטייה כתיבה קידום הילדים באמצעות פעילויות דיפרנציאליות רצויה יותר הבתחום ראשית 

 .לפרוגרסיביות(

לצד מאפיינים  ,ת הקשורות לדרכי הוראהכל הסוגיודמיון באמונות הגננות לגבי עולה מהממצאים 

ייחודים לכל סוגיה. הגננות סבורות שדרכי הוראה רצויות לקידום ראשית כתיבה והרחבת כישורי שיח 

לעומת זאת, דרכי הוראה  יותר מאשר בתחומים האחרים. פרוגרסיביותלכל הסוגיות הן בהתייחס 

ובתחום של מיומנויות אלפביתיות הן בדרך כלל  הרצויות כדי לקדם את הילדים בתחום של מכוונות לספר

ההתייחסות לדרכי הוראה הרצויות לקידום הידע  ב התחומים האחרים.ומאשר בר קונסרבטיביותיותר 

יותר  קונסרבטיביותדורש דרכי הוראה  הלשוני משתנה בהתאם לסוגיה: לעתים קידום ידע לשוני

יותר )אמצעים  פרוגרסיביות –לעתים  ,בהשוואה לרב המטרות האחרות )יוזמה, דיפרנציאליות(

 למטרות האחרותממוקמות באמצע יחסית דרכי הוראה ה נדרשות לדעתן של הגננותדידקטיים(, ולעתים 

 )תכנון מראש(.

 ן את גישתן של הגננותעל מנת לאפיי. לקידום אוריינות הוראה דרכי לגביגישתן של הגננות  אפיון

תשובות( ביצענו מבחן  20השונות ) למטרות האורייניות בתחום דרכי הוראה לקידום האוריינות, מעבר

קיבצנו את הגננות לשתי קבוצות על פי נטייתן לגישה כלומר,  (.Cluster analysisניתוח אשכולות )

יוזם )תכנון מראש,  לסוגיות השונותבהסתמך על כלל תשובותיהן בנוגע  ,פרוגרסיבית או קונסרבטיבית

להבחין בין התוצאות אפשרו לקידום אוריינות. בהתייחס ואמצעים דידקטיים(  דיפרנציאליות, הפעילות

(: גננות הדוגלות בשימוש בדרכי הוראה לקידום אוריינות α=0.85)המהימנות  שני פרופילים מובחנים

הגישה  התואמות אתת את דרכי הוראה וגננות המעדיפו ,פרוגרסיביתהגישה ה המשקפות את

( הן בעלות פרופיל 57%-גננות )כ 68 ,גננותה 120ניתוח התוצאות העלה שמתוך  .קונסרבטיביתה

 . פרוגרסיביבעלות פרופיל ( הן 43.3%-גננות )כ 52-ובהקשר של קידום אוריינות  קונסרבטיבי

דרכי ההוראה  ת לגביעל מנת לבחון את הקשר בין הפרופיל המשקף את תפיסתה של גננ

בתחום  המתאימות ביותר לקידום הילדים בכלל ופרופיל המשקף את תפיסתה לגבי דרכי הוראה ראויות

χערכנו מבחן  ,האוריינות
. התוצאות הצביעו על קשר מובהק של שני הפרופילים המשווה בין ההתפלגויות 2

χ ,בין דרכי ההוראה הכלליות והאורייניות
2
(1)=21.2, p˂.001.  גישה  גננות שהוגדרו כבעלות 70מתוך

גם בהתייחס לדרכי הוראה בתחום האוריינות. מתוך  קונסרבטיביתגישה  הביעו 52 ,כללית קונסרבטיבית

גילו גישה דומה גם בהקשר לדרכי הוראה רצויות בתחום  34 ,כללית פרוגרסיביתגננות שגילו גישה  50

  . מעבר להקשר עקביות בגישתן החינוכית מהגננות גילו יםהאוריינות. כלומר, כשני שליש

  ,מצאנו שטווח הוותק של הגננות רחב)על פי סוג פיקוח ומיצב( מכיוון שלאחר דגימת הגננות 

מספר . מצאנו דרכי ההוראה הראויות בגןבנוגע ל ,יהןאמונותוותק הגננות לבין בין  יםקשראת הבדקנו  

שימוש באמצעים ללות גישה פחות פרוגרסיבית בנוגע גננות ותיקות יותר בעבודתן מגקשרים נמוכים. 

מובנות. מגמה דומה ודידקטיות פעילויות יותר מעדיפות  גננות ותיקות. כלומר, ((r=-.20, p<.5 דידקטיים

ה לפחות פרוגרסיביות  יטילה ניש  ,שגננת ותיקה יותרככל  - לקידום מטרות האוריינותבהתייחס מצאנו גם 

כך  ,גננות ותיקות יותרככל שהכלומר, (. r=-.18, p<.01ש )תכנון מרא( וr=-.24, p<.01יוזמה )בסוגיית ה

   .להיות אלה שיוזמות ומתכננות את הפעילות האורייניתמעדיפות הן 
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 דיון ומסקנות

לגננות שבעת מילוי הודגש בחנו את האמונות המקצועיות של גננות לגבי דרכי הוראה ראויות בגן הילדים. 

ולא למצב המצוי )עשייה בגנן בתנאים אופטימליים, בקשות להתייחס למצב הרצוי מבחינתן הן מתהשאלון 

כאן נתייחס  המקצועית של גננות בנדון. אמונתןשל  "צילום מצב" ממצאי המחקר מהווים מעיןבפועל(. 

  :ממצאי המחקרהנובעות ממסקנות עיקריות שלוש ל

ואינן נצמדות להעדפה בגן  את דרכי ההוראה ןלהעדפתבכל הנוגע ומאוזנת פרגמטית גננות מגלות גישה  .1

הן סבורות שקידום מטרות  .קוטבית פרוגרסיביתאו  קונסרבטיביתגישה  המאפיינותשל דרכי הוראה 

 שונות מחייב דרכי הוראה שונות.

עובדות עם אוכלוסייה ממיצב נמוך נוטות לגישה קונסרבטיבית יותר בהשוואה לגננות אשר גננות  .2

 .גבוה-בינוניעם אוכלוסייה ממיצב העובדות 

קיים פרופיל המצביע על הנטייה הכוללת של הגננת, מעבר לסוגיות  עקביות בגישתן החינוכית: גננות .3

 למטרות השונות.והשונות 

 גישה פרגמטית ומאוזנת

התוצאות שנתקבלו מפריכות את השערת המחקר שרב הגננות תצבענה על דרכי הוראה המזוהות עם 

. קונסרבטיביתכראויות יותר מאשר דרכי הוראה המזוהות עם הגישה ה ,בחינוך וגרסיביתפרהגישה ה

האידיאולוגיה הפרוגרסיבית, רווחת השערה זו התבססה על ההנחה שבקרב קהילת המחנכים לגיל הרך 

. (; 2012Feeney, et al., 2010צימט, -)סנפיר, סיטון ורוסו שולטת בשיח ובהכשרה של המחנכיםאשר 

 הגננות בדרך כלל מעדיפות גישה מאוזנת. האחוז הגבוה ביותר של תשובותמחקרנו מראה ש ,לבפוע

 פרוגרסיביותדרכי הוראה ראוי להשתמש גם בשמשקף את האמונה  )כשליש מכלל התשובות של הגננות(

מהגננות מעדיפות את אחת מגישות  פחות מחמישיתבאותה מידה.  קונסרבטיביות דרכי הוראהגם בו

 . קונסרבטיביותאו  פרוגרסיביות  -ה ההורא

, על פי עקרונות הגישה בגן יעילותן של שיטות דידקטיות מובנותבין מחקרים מעטים בלבד השוו 

 מחקרים אלה ממצאי עקרונות הגישה הפרוגרסיבית. המשקפות אתשיטות הוראה לבין  הקונסרבטיבית

י טווח אצל ילדים ממיצב נמוך בתחום ארוכ הניבו יתרונות פרוגרסיביותמרמזים על כך שתכניות 

 בגן הילדיםקונסרבטיביות דידקטיות תכניות  מוטיבציה ללמידה והישגים לימודיים. התפתחות חברתית,

 ;Schweinhart & Weikart, 1997 הניבו יתרונות בתחומים ספציפיים )כגון, רכישת קריאה( בטווח קצר

Stipek, Feiler, Daniels & Milburn 1995).)  ממצאים חד תלא מספקהספרות המעטה הקיימת-

של הגישה להצביע על יתרון מוחלט לדרך זו או אחרת. אפשר להניח שההשפעות  משמעיים המאפשרים

מסגרת אליה עברו הילדים בתום הסוג )לדוגמה,  במחקר אורך בהםתלויות במגוון גורמים שקשה לשלוט 

  (. Marcon, 2002) לימודיהם

הקונסרבטיבית  ההשלכות של שיטות הוראה המשלבות בין הגישות מעט מאוד ידוע על

במסגרות חינוך באזור בארה"ב, ילדים ממיצב נמוך  160אחרי ( עקבה 2002) מארקון .והפרוגרסיבית

את שתי הגישות הקונסרבטיבית מערבות שלפחות כשליש מהמסגרות  . היא מצאהמגוריהם

 במסגרות המשלבותמחנכים ו ,פרגמטיהוא שתי הגישות  הבסיס לעירוב בין ,הלהערכתוהפרוגרסיבית. 

 מערכת החינוך.מדיניות  לביןהתובנות שלהם על התפתחות הילד  ביןלמזג  ביקשו



 אביבה סברדלוב, דורית ארם ואיריס לוין )ז"ל(
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דרכי אמצעות מטרות שונות בתחום האוריינות ביש לקדם סבורות שהנוכחי במחקר גננות ה

בארצות  לגננות בדומה ,תאקלקטי שגננות בישראל מאמצות תפיסההממצאים מראים הוראה שונות. 

 ,Baumann, Hoffman, Moon, & Duffy-Hester 1998; Giles & Tunks) וסינגפור בארה" כגון ,אחרות

2015; Hindman & Wasik, 2008; Lim &Torr, 2007) .לגבי  אחידהאינן מגלות נטייה אידיאולוגית  ןה

שבפניהן. הגננות הלימודית המטרה  למאפיינים ספציפיים של דרכי ההוראה הרצויות, אלא מתייחסות

הוראה הרצויות כדי לקדם את הילדים בתחום של ראשית כתיבה והרחבת הסבורות שדרכי במחקר 

בהשוואה  ,צריכות להיות פחות מתוכננות מראש ופחות מובנות מבחינת אמצעים דידקטיים כישורי שיח

הזדמנויות לכתיבה פונקציונאלית נפוצים אירועי שיח וייתכן שהן סבורות שהאחרים.  האוריינות לתחומי

ואפשר ורצוי להפיק תועלת מאירועים אלה לקידום הילדים בצורה לא מתוכננת. לעומת  ,במהלך היום בגן

חיי הגן  הזדמנויות לקידום מכוונות לספר ומיומנויות אלפביתיות לא תיווצרנה בשגרה של ,להערכתןזאת, 

ת ואפשריסיבות  פעילות מתוכננת ומובנית.לדעתן נדרשת  ,אלה לכן, כדי לקדם מטרותבאופן ספונטני. 

הבנת הגננת  ןשונות האורייניות ת להבדלים במידת התכנון והמובנות של הפעילויות לקידום מטרות ונוספ

 חומרים דידקטיים ייעודיים הימצאותבדרכים לקידומו ו התשליט ,הנושא האוריינישל החיוניות מידת את 

לגננות מוכרות מסורתיות ופעולות הן ת בעקבות הקריאה יום, קריאתם ותכנון פעילובחירת ספרי .כךל

קידום מודעות  גן בצורה מובנית ומדורגת.סדר היום של היודעות כיצד לתכננן ולשלבן בהגננות . היטב

 קיימיםו ,מוגדרים היטב םהישגים בההשמיומנויות הן  )מיומנויות אלפביתיות( פונולוגית וידע אותיות

שהיה במשך  כתיבהעיסוק בה)חוברות, משחקים ועוד(. לעומת זאת,  םלעיסוק בהאמצעים מוכרים ונוחים 

חופשית  מרי עזר לתמיכה בפעילויות כתיבהוח .חדש יחסית בגן הילדיםשנים תפקידו של בית הספר, 

 אחריםפעילויות בתחומי אוריינות של מנמוכה בגן  שכיחותן של פעילויות כתיבה .יחסית מעטים

(2014, Sverdlov, Aram & Levin .) או  ,מרגישות פחות מחויבות לקדם את הילדים בתחום גננותשייתכן

קידום השיח בגן ולכן הן מצפות שהילדים ייזמו כתיבה. מעניין ש ,פחות יודעות איך לתווך כתיבהשהן 

  .ההן סבורות ששיח מתקיים בגן כשגרו כמטרה חשובה ביותר נתפס על ידי הגננות

 ,יתיותקידום מיומנויות אלפב)בתחומים בהם קיימים קריטריונים ברורים להישגים ולהתקדמות 

להתייחס באופן הן צריכות  ,הגננות מרגישות שכדי שהלמידה תהיה יעילה ראשית כתיבה וקריאת מילים(

דום לקי האחרות הנוגעותכך, למרות שבכל הסוגיות  ההוראה לכל ילד.להתאים את ו דיפרנציאלי

 הן נוטות ()התאמה לפרט הדיפרנציאליות בסוגית  ,קונסרבטיבינטו לכיוון הגננות מיומנויות אלפביתיות 

כישורי שיח, ידע לשוני  קידוםפחות ברורים )להישגים קריטריונים הבתחומים שבהן  .פרוגרסיבילכיוון 

ללא  ת משותפת לקבוצת ילדיםשאפשר לקיים פעילו מניחותיותר קונסרבטיביות והגננות (, ומכוונות לספר

 וכל ילד ייצא נשכר מהפעילות בדרכו ועל פי יכולתו. התאמה אישית 

 נמוךממיצב  האוכלוסייהעובדות עם בקרב גננות יותר  גישה קונסרבטיבית

המחקרים עובדות עם ילדים במיצב נמוך הראו נטייה לכיוון הקונסרבטיביות. הגננות במחקר הנוכחי, 

מתמטיקה הכלכלי נמוך מגיעים להישגים נמוכים יותר בתחומי -ילדים במיצב חברתיש מצביעים על כך

 ,Denton & West, 2002; Lee & Burkam, 2002; Rathbun) מאשר ילדים במיצב גבוה יותר שפההו

West, & Hausken, 2004.)  בקהילות חלשות בהן מקורות התמיכה בילדים בבית גננות העובדות

שיבות רבה יותר לפיתוח מיומנויות אקדמיות מאשר גננות שעובדות עם ילדים מייחסות חמוגבלים, 

נוטות נוכחנו שגננות שעובדות עם ילדים במיצב הנמוך  .(Lee & Ginsburg, 2007) וני או גבוהממעמד בינ
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הן פחות מסתמכות על מצבים מזדמנים, פחות מחכות שהילדים ישאלו, או אותה.  ולהובילהוראה ליזום 

הילדים יקודמו שבקרה על כך לקיים של הגננות לילדים ממיצב נמוך שהצורך מצבי למידה. ייתכן  ייצרו

מובנית  פעילותבהאמונה בצורך את לקידומם מכתיבים ותחושת האחריות שלהן  במיומנויות יסוד

גננות של ילדים ממשפחות מבוססות מודעות לכך שהילדים בדרך כלל  הגננת.ביוזמת יותר ומבוקרת 

קבלים את ההעשרה הנדרשת בתחומי מיומנויות אקדמיות בסיסיות בבית, והם פחות תלויים בגן כדי מ

הגננות חושבות  לכן(. Delpit, 2006; Denton & West, 2002) להגיע מוכנים ללימודים בבית הספר

רב יותר חשות חופש  והןמנויות בסיסיות נמוכה יותר והאחריות המונחת על כתפיהן להקנות לילדים מיש

 להיות פרוגרסיביות. 

  עקביות בגישתן החינוכית גננות

מעבר ו המצביע על הנטייה הכוללת של הגננת, מעבר לסוגיות השונות אינדיבידואליקיים פרופיל זיהינו ש

הן גם , בגישתן לגבי דרכי הוראה בכלליותר  פרוגרסיביותשהן גננות  השונות.האוריינות למטרות 

כבר שמחקרים מצביעים על כך  בכל הנוגע לדרכי הוראה לקידום האוריינות.  מובהקב יותר פרוגרסיביות

 אינטראקציה עםה ההוראה, על אמונות של מאגר עימם נושאים סטודנטים להוראה ,כניסתם להכשרהב

 ;Calderhead & Robson, 1991; Connelly & Clandinin, 1988) ותפקידם על עצמםו תלמידים

Kennedy & Kennedy, 1996 .) כניסתם לתפקיד ההוראהובבמהלך ההכשרה תפיסות אלה מלוות אותם .

 Hermans, van) י ההוראהמצבלידי ביטוי בכל באות  אלהבסיסיות שאמונות הסוברים חוקרים יש 

Braak, & Van Keer, 2008) משתנות בהתאם להקשר, כגון נושא לימוד, תנאים שהן  הטוענים, ויש

 (Fives & Buehl, 2012)פיבש וביואל  .(Verjovsky & Waldegg, 2005) תלמידיםומאפייני הסביבתיים 

ורים בשני רבדים: המ אמונותלהתבונן במציעים . הם מורכבותו את מדגישיםו סוקרים את המחקר בנושא

להקשר הנתון )תחום, מטרת הוראה, תנאים פיזיים ספציפיים אמונות כלליות ואמונות בנושאים 

מעבר המייצגת את אמונתן הכללית,  שגננות מפגינות נטייה עקבית מצאנובמחקר הנוכחי . (וחברתיים ועוד

לידי ביטוי בהתייחסותן  הבא עובדה זו הן אינן דוגמטיות בגישתן.. אולם, לסוגיה או מטרה ספציפית

  .למטרות לימודיות שונותלדרכי העבודה הראויות  הדיפרנציאלית

. של הגננות לבין אמונותיהןותק הקשרים מובהקים בין  מצאנו מעט ,מעבר לשאלות המחקר

 גישה קונסרבטיביתדרכי הוראה המאפיינות להעדיף הקשרים מצביעים על נטייה של גננות ותיקות 

הותק בהוראה  משמעותמחקרים הנוגעים בסוגיה של . (פעילויות  מתוכננות מראש ויזומות על ידן)

אמונות ועשייה מוצהרת בקרב  ראשר חק (Vartuli, 2005ולי )ורטאמונות מחנכים אינם חד משמעיים. ל

 .פרוגרסיבית גישהנוטים לאמץ עם פחות שנות ניסיון ועם הכשרה לגיל הרך מצא שמורים ג'(  –מחנכים )גן 

 את  ב'( -)גן תפיסת מחנכות הקשר בין בדקו את ( Giles & Tunks, 2015גיליס וטונק ) לעומת זאת,

קידום דגלו ב שנים ומעלה 21של עם ניסיון מחנכות דווקא שמצאו ו שנות עבודתן ןלבירכישת אוריינות 

הגישה העדיפו את שנים(  6-10)ותק פחות מחנכות עם ו ,על פי תפיסה פרוגרסיבית אוריינות ניצני

במהלך השולטת  החינוכית לפרספקטיבהבאמונות המורים . החוקרים ייחסו את ההבדלים הקונסרבטיבית

שנה לעומת דגש על מרכזיות של מיומנויות בתקופה  25-30לפני  השפה כמכלולרספקטיבת : פהכשרתן

. במחקר הנוכחישל הגננות הוותיקות לקונסרבטיביות לנטייה  הגורמיםמוד את אקשה למאוחרת יותר. 

גיבוש הבנות לגבי יעילותן של דרכי  ילוב בין תכני הכשרתן בתקופות שונות,בשאפשר להניח שמדובר 
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סוגיה זו דורשת . להערכתנו, כתלמידות במערכת החינוךאו ניסיונן האישי של \ו ניסיון סמך ראה עלהו

 .ויזומה מראש בחינה מעמיקה

 חשיבות המחקר 

 המתייחס לאמונות הגננות לגבי דרכי הוראה ראויות בגן הילדים. "צילום מצב"המחקר הנוכחי מהווה 

כמו כן מסתבר,  נטיות אידאולוגיות שונות, אך מתונות. קבוצה מקצועית בעלתשמתקבלת מגלה תמונה ה

המגמות הרווחות בקרב גננות  אפיוןגננות עקביות בתפיסתן שיש להתאים את דרכי העבודה להקשר. ש

 (ואחרים נציגי מערכת החינוך )מפקחים, מדריכיםה של הכרה נושא חשוב בפני עצמו. בישראל מהווה

להוביל שינויים במערכת כאשר נוצר צורך  עמן, הדיאלוג על להשפיע של הגננות עשויהבגישתן הפרגמטית 

 ,יתבסס על התובנה שהן בעלות אמונות מקצועיות מגובשות ועקביות השיח עם הגננותחשוב ש .החינוך

על כן, בראש . ולאוכלוסיית הילדים בגן בדרך המתאימה להןנושאים חדשים  יודעות להטמיעהן וש

ובדרכים שנמצאו כיעילות אותו רוצים לקדם  בנושאידיעותיהן של הגננות  להעשיר אתוראשונה חשוב 

 שלה הנושא בגןהטמיע את להיא יכולה לבחון כיצד כל אחת מהגננות ללאפשר ראוי  –בהמשך  .לקידומו

שגננות מתאימות את דרכי ההוראה למטרות שהן הנוכחי עולה המחקר מ .על פי דרכה בהולתמוך 

להכתיב המערכת  יעילה מניסיונותלהיות עשויה  הדרך הפרגמטית של הגננות כן, מעוניינות להשיג. על

 אחידות )כגון, "לעבוד בקבוצת למידה פעמיים ביום" או להקים מרכז תנועה" בכל גן(לגננות דרכי עבודה 

 למידת רקע מעמיקה. על בסיס  שלא

 למחקרי המשךמגבלות המחקר הנוכחי והצעות 

ההסתמכות על  לשאלונים.בתשובות כפי שהן משתקפות  ,מקצועיות של גננותבמחקר נדונו האמונות ה

הדיווח העצמי של הגננות, ללא בחינת המתרחש בגן בפועל, מהווה מגבלה מרכזית של המחקר. על כן, 

 ,הצעד הבא המתבקש הנו לבדוק את עשייתן של הגננות ואת הקשר בין הצהרותיהן למתרחש בפועל בגן

הנחה שיש קשר בין האמונות המקצועיות בלול תצפיות על עבודת הגננות בגני ילדים. באמצעות מחקר שיכ

תוצאות שונות תורן יביאו לבאמונות שונות יניבו דרכי עבודה אחרות, ואלו של הגננות לעשייתן בפועל בגן, 

י הגן יוכל הישגי ילדו דרכי פעולתן בפועל, אצל הילדים. מחקר, שבו ייבדק הקשר בין האמונות של הגננות

  לקדם את התובנות בנושא הזה.

במחקר השתתפו גננות שמלמדות ילדים בשנתם האחרונה בגן לפני כניסתם לבית הספר. ייתכן 

שבשנה זו ה"לחץ" של ההורים ושל המערכת החינוך להכין את הילדים לכניסה לבית הספר יוצר מערכת 

ירים יותר. על כן, חשוב לבחון את הקשר בין גיל ציפיות שונה מהותית מזו הקיימת לגבי גנים לילדים צע

הילדים בגן לבין האמונות החינוכיות והעשייה בפועל של הגננות.  יתר על כן, לאור העובדה שבישראל 

לבחון האם קיימים הבדלים בין גנים אלה לבין  מעניין ,יחד בני ארבע וחמשבחלק גדול מגני ילדים לומדים 

 . ארבע ושלוש( יותר )בניירים גנים בהם לומדים ילדים צע

  לסיכום

שהצגת גישה משלבת ומאוזנת על ידי רב הגננות במחקר הנוכחי נובעת מעוצמתן המקצועית.  אנו סבורות

אנשי אקדמיה עוסקים בחיפוש אחרי תשובה אולטימטיבית ואוניברסלית שתיתן מענה ל"מהי הוראה 

בהשוואה לגישות אחרות  של הגישה המועדפת על ידם נכונה" על בסיס גישה תיאורטית, תוך הדגשת יתרון

ושלילתן. לעומתן, גננות מכירות את הגישות השונות ואת הפוטנציאל של כל אחת מהן לקידום הילדים 
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ומשלבות ביניהם. הקפדנו להדגיש בפני הגננות את העובדה שהן מתבקשות להתייחס לדרכי ההוראה 

נראה  ,ולא למה שהן עושות בפועל. לאור זאת ,שלהן אליות( לדעתן בגןיהראויות ביותר )האיד

ועל  הידע המקצועי שצברו אלא הסתמכו על שתשובותיהן לא שיקפו פשרה לאור הדרישה מצד הממסד,

מאמינות שיש לשלב מגוון דרכי הוראה בהתאמה למטרות  ניסיונן האישי והחינוכי. ניכר, שרובן המכריע

 ולאוכלוסייה הספציפית. ששואפים להשיג, תחומים בהם עוסקים 

 ביבליוגרפיה
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