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תקציר
שנתיים של התנסות בהוראת מנב"ס במסגרת של הכשרת מורים במוסדות
להשכלה גבוהה מעוררות מחשבות לגבי תרומת קורס מנב"ס בקידום ההוראה
לקראת הפיכתה לפרופסיה.
מטרת מחקר זה היא לבדוק השפעת קורס מנב"ס על המורים כמטמיעים
ומובילי שינוי ,וכן האם קיים קשר בין שיפור בתהליכי למידה-הוראה-הערכה
לבין השתתפות בקורס מנב"ס באקדמיה.
כלי המחקר הוא שאלון ,האוסף מידע בנושאים הבאים :נתונים דמוגרפים,
שאלות על מקומו ופעילותו של המורה בבית-הספר לאחר קורס מנב"ס.
אוכלוסיית המחקר היא מורים בפועל ,שלמדו קורס מנב"ס ,במסגרת לימודי
הסמכה להוראה באוניברסיטה .השאלון הועבר ל 32-מורים בבתי-ספר במגזר
הערבי בדרום ,שיש להם מערכת מנב"ס.
ממצאים עיקריים :לדעת כולם ,קורס מנב"ס תרם לפעילותם בתחום ההוראה.
מידת השימוש בקרב אוכלוסייה ,שלא למדה קורס מנב"ס היא מועטה69% .
מהנשאלים דיווחו ,שהקורס סייע בידם להוביל שינוי בבית-ספרם .הם הצליחו
לשלב שימוש מינהלי בטכנולוגיה לצרכים פדגוגיים .ל 62%-מהנשאלים אין
הכשרה בתחום המחשבים .כ 72%-מהמורים משתמשים בדוחות מנב"ס.
המורים רואים במנב"ס כלי לניהול הפדגוגיה :השימוש בדוחות הפדגוגיים
מסייע בידם לאתר מתקשים ,למיין ,לטפל ,לקדם ולשלב ,לשנות תוכנית הוראה
ולתכנן מחדש תוכנית לימודים.
הדיון בעיקרו עוסק בקבלת תמונת מצב של תרומת קורס מנב"ס להתמקצעות
של המורה ומתבסס על מחקרים בנושא.
לסיכום": 1999 Lockwood ,מורים מעריכים שיפור בהישגים כמשתנה החשוב
ביותר בהתמקצעות ושופטים התפתחותם במידת הקפיצה של התלמיד בלמידה
ובהישגים" .מורים שעברו השתלמות מנב"ס מעידים שהם מוכנים טוב יותר
ומכירים טוב יותר את מה שהתוכנה יכולה להציע לניהול הפדגוגיה בכלל
ולקידום התלמידים בפרט.
מילות מפתח :מערכת מידע ,העצמת מורים ,ידע פרטי וידע ארגוני.
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