מודל לשיחת
משוב דיאלוגית
כיצד ניתן לחקור את הפרקטיקה וללמוד מתוך ההוראה בכיתות? כיצד ניתן לפרש מה קורה בשיעור ע"י זיהוי
בעיות והזדמנויות והצעת חלופות דיון ,הכוללות יתרונות וחסרונות? כיצד מפתחים רגישות ,פרשנות ושיקול דעת
של המשתתפים בשיחה?

עקרונות מנחים
הדדיות

לשיחה שותפים שני עמיתים שווים בזכותם וביכולתם לתרום לתהליך
מתוך ידע ומתוך ניסיון ,ללא קשר לתפקידיהם ולמעמדם בבית הספר.
שני העמיתים שותפים מלאים לתהליך בחירת הסוגיות לדיון וכן
לתהליך קבלת ההחלטות בעקבות שיחת המשוב .כל אחד יכול
לשמש צופה ונצפה ויש כאן מעבר מ"לומד" ו"מלמד" ל"שני לומדים".

מיקוד ומסגור

העמיתים מתמקדים בסוגיה פדגוגית מורכבת ומעניינת מתוך השיעור
הנצפה .הדגש הוא על נושא שמטריד/שמעסיק את המורה המלמד
ו/או את המורה הצופה .יחד הם בוחנים את הסוגיה מהיבטים
שונים מתוך ניסיון להבין אותה ולהציע חלופות להתמודדות עימה.

עיגון

השיחה נעשית בליווי ייצוגים ,כגון :תיעוד השיעור ,חומרי לימוד
ותקציר השיעור .ייצוג בעל פוטנציאל גבוה הוא סרט מתוך השיעור
המצולם .העמיתים מתבססים על אירועים שהתרחשו בשיעור
הנצפה ,תומכים בטענותיהם ומצדיקים אותן באמצעות דוגמאות
קונקרטיות מהשיעור.

מודעות

העמיתים מנהלים את השיחה מתוך מודעות לחולשות ,לחוזקות
ולאתגרים של חבריהם .לפני כל שיחה העמיתים משתפים זה את
זה בתחושות ,בציפיות ובמחשבות הנוגעות לתהליך ,ובסיום
התהליך בודקים איך היה וחולקים את רעיונותיהם להמשך.

שלבי המודל
משך זמן
בדקות

בדיקת "מה נשמע"  -במטרה ליצור אווירה נעימה ומזמינה לשיח
ולהפיג חששות ולחצים לקראת השיחה .זו הזדמנות עבור שני שותפי
השיח לחלוק מחשבות בעקבות השיעור וציפיות לקראת המשוב.

5

קביעת מסגרת לשיחה – קביעת הנושאים המעסיקים את השותפים
והסכמה על סוגיה מרכזית לדיון .ייתכן והסוגיה נבחרה בשלב
מוקדם יותר )מיד לאחר השיעור הנצפה( וישנו צורך להזכיר או
לוודא שהיא עדיין רלוונטית ומוסכמת.
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דיון בסוגיה הנבחרת על פי השלבים הבאים:
תיאור

מה קרה?
כיצד פעלו התלמידים?
כיצד הגיבה המורה?
מדוע זה מעניין/חשוב?

ניתוח

מדוע קרה?
מה היו המניעים/
השיקולים של
המורה?
של התלמידים?

הצעת חלופות

מה היו האפשרויות/
החלופות?
מהם היתרונות
והחסרונות של כל
אחת מהן?

תובנות

מה בוחרים ליישם?
האם בוחנים שוב?
מתי?
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מבט להמשך  -כיצד מתקדמים? האם בוחנים את הסוגיה שוב
בהקשר אחר? בזמן אחר?
סיכום ורפלקציה
מה היה משמעותי עבור שני שותפי השיח?
מהן התחושות לאחר השיחה?

דגשים נוספים
יש הבדל איכותי בין תגובה לרעיון
לבין שיפוט של רעיון

לעגן אמירות בדוגמאות ולהימנע
מ"תחושת בטן"

עדיף לשאול שאלה מאשר להעיר
הערה

לשמור על מתינות ועל איזון –
להימנע מעומס הערות והארות

לנסות להבין את מחשבותיה,
צרכיה ורצונותיה של העמיתה

לא להתחיל שיחת משוב דיאלוגי
אם אין זמן לסיימה

לעצב את השיחה מנקודת מבטה
של המורה שלימדה

לשוחח ולא להטיף – סקרנות ועניין
הם שצריכים להוביל את השיחה

לכוון את השיחה למה שניתן
לשנות ולשפר

לאפשר למורה הנצפית לפתוח
,ולסכם – לשתף בתחושותיה
במחשבותיה ובתובנותיה

המודל פותח על ידי רותם טרכטנברג ופרופ' אדם לפסטיין ,המעבדה לחקר הפדגוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון
לקריאת המאמר ,הקליקו על קישור זה:
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/feedback_dialogic_model.aspx
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