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מודל להוראת ההבעה בכתב

 /ד"ר חנה עזר

העיסוק בשפה נתפס אפוא כהתפתחותי  ראיית הצמיחה של הלומד לאור זמ ולא
באופ נקודתי כאינטראקטיבי  יחסי גומלי בי המשתתפי ,כאינטגרטיבי  שילוב
בי אופנויות השפה כפונקציונלי  עיסוק בתכני משמעותיי ללומד וכתלוי הקשר.
פעילות הכתיבה כוללת בתוכה :קריאה דיבור והאזנה

שלושה מודלי בהוראת הכתיבה:
מודל שלבי  מדגיש את הידע של "מה עושה טקסט לטקסט טוב" שלבי הכתיבה
ה קווי  טרו כתיבה ,כתיבה והקנה סופית של הטקסט .ההתמקדות בטקסט
עצמו ,כלומר במשהו שהוא מחו! לתהליכי המנטליי של הכותב .הכותב צרי
להכיר את מאפייני הטקסט הטוב  למשל רעיו מרכזי ,על פי זה טקסט טוב הוא
טקסט מאורג והגיוני.
מודל פתרו בעיות  לכתוב חיבור פירושו לפתור בעיות .לכותב יש מטרות ויעדי
והא חותר להשגת במהל הכתיבה .מרכיבי מרכזיי של המודל א .סביבת
המטלה  נושא וקהל היעד אשר משפיעי על מבנה הטקסט ,על תכניו ועל אופ
פיתוח הרעיונות .ב .תהליכי כתיבה  תכנו ,בקרה ,קריאה מחדש ,שכתוב  אשר
מטרת להשיג את היעדי המתבקשי מסביבת המטלה.
פעולות הכותב אינ מתרחשות בהכרח באופ קווי ומסודר .התפיסה המרכזית
מתמקדת בהיבטי המנטליי של הכותב .המוח הוא זה שיוצר את הידע .המודל
משק" ג תפיסה מוחצנת באופ הבא א .יש אוריינטציה של תוצר .הכותב מתחיל
ע כוונה ואחר כ מתרג אותה לתוצר .נראה כאילו הרעיו או המטרה ה "ש
בחו!" ממתיני לכותב להפכ לטקסט .ב .המודל מתאר את הכותב כמי שעובד על
פי אסטרטגיות ידועות ועל פיה הוא מקבל החלטות.
הידע הוא קוגנטבי ,ידע של יעדי ובעיות וידע תהליכי קוגנטיבי כיצד לתהל את
הכתיבה וכיצד לפתור בעיות במהל הכתיבה .מבחינה תפיסת ההוראה נית ללמד
את הידע הזה באופ ישיר ,למשל כאשר המורי מדגימי שכתוב ,או כאשר ה
נותני לתלמיד " ד" הערכה עצמית".
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מודל חברתי אינטראקטיבי  התייחסות לכתיבת החיבור כאל משא ומת של
משמעויות בי הכותב לבי הקורא .הכותב עושה שלושה דברי א .יוז שיח כתוב
על ידי יצירת מסגרת כתיבה ,שאפשר להתייחס אליה באופ הדדי .כ נוצרת
"מציאות חברתית משותפת בי הכותב לבי הקורא  .ב .בעקבות תגובות הקורא,
הכותב מעכב את שיח הכתוב ובח מחדש את המידע החדש שהתקבל .ג .הכותב
בוח אפשרויות ודרכי להבהיר את השיח הכתוב שלו ,כדי שהוא יהיה ברור לקורא
שלו.
כא נתפסת הכתיבה כחלק מהקשר חברתי ,כחלק מהבניית הסביבה החברתית.
תפיסה זו היא פנימית ,כי היא מתמקדת בתהליכי מנטליי של הכתיבה .חלק
מהידע של הכותב נוצר באמצעות אינטראקציה בי מוחות של כותבי ושל
קוראי .אסטרטגיות הכתיבה נמצאות בתו המארג החברתי ולא "ש בחו!" הידע
לגבי הכתיבה נרכש בתו קהילייה של כותבי וקוראי.
הדגש הוא בלימוד על הכתיבה בדר הגילוי במהל אינטראקציה בי העמיתי.
שילוב בי שני מודלי  הוא בבסיס תכנית ההוראה בשיעור ההבעה.
במודל המשולב מוצע תהלי מעגלי ,המכיל בתוכו פעילויות טרו כתיבה ,אשר
מהוות גירוי לכתיבה בכ שה מספקות לכותב מידע לגבי תכני אפשריי לכתיבה
ומניעות את הכותב להתחיל במלאכת הכתיבה .בחירת הנושא נתפסת כחלק מ
הפעילות הזו ,והאחריות לגביה מוטלת על התלמיד עצמו .פעילות טרו כתיבה
קבוצתית או אישית יכולה לסייע לתלמיד להתמקד בנושא הרצוי לו לכתיבה.
כתיבת הטקסט פעמי אחדות הנקרא שכתוב בעקבות מידע נוס" שמקבל הכותב
ובעקבות הערות של עמיתיו ושל המורה והערכה הלשונית הסופית של הטקסט ה
חלקי נכבדי מ התהלי.
מטרתו היא להציג פעילויות אמיתיות משמעותיות עבור התלמידי
הכתיבה המעגלית מדגישה את רעיו "קהיליית הלומדי" בכ שהוא מציג את
ההתייעצויות ע האחרי בסביבה  ,ע המורה ,או ע עמיתי כמרכיב תמיכה
מרכזי בתהלי .כל אחד מ המרכיבי במגל הוא בבחינת "צומת התמודדות" אשר
בו ישכול הכותב להיתקל בבעיה ,שעמה הוא אמור להתמודד ולה הוא אמור להציע
פתרו משלו.
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עריכה
שיפור תהליכי החשיבה של הלומדי בא לידי ביטוי בעידוד לרעיונות עצמאיי,
בעידוד להפעלת שיפוט עצמי לגבי מה שכותבי ולגבי כתיבת של אחרי.
ארגו מחדש של הטקסט וטיפוח יכולת ההנמקה וההכללה משפרי אסטרטגיות
הכתיבה של התלמידי ומפתח הידע שלה לגבי איכויות נדרשות של טקסטי.
מטרות
*התלמיד יקד את כתיבתו תו קבלת תמיכה מ הסביבה :מ המורה ,עמיתי או
קוראי אנונימיי.
*הסביבה הלימודית תזמ מצבי רבי ככל האפשר לאינטראקציה חברתיות.
הנחה :הלמידה מושגת באמצעות התנסות ממשית
כתיבה רוכשי באמצעות כתיבה .זו מתעצמת תו כדי התנסות ממשית בדיוק כמו
שדיבור מתפתח תו כדי דיבר ,וקריאה הולכת ומשתפרת תו כדי חשיפה מתמדת
לטקסטי כתובי.
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לכ:
התלמיד יתנסה בכתיבה מסוגי שוני לעתי מזומנות בסביבת הכיתה
הנחה :המטרה היא שהופכת את הלמידה למשמעותית
הכתיבה הופכת לפעילות משמעותית כאשר ברור לו לאיזו מטרה כותבי ולמע מי
כותבי.
לכ:
התלמיד יכתוב לצור פרסו של דברי ,לצור הצגת התוצר וכו'
התלמיד יבי שהכתיבה אינה בהכרח לקראת ציו ,אלא עבור אחרי בסביבתו.
התלמיד יהיה מודע לנמעני היינו לקוראי המשוערי של הטקסט שלו.
הנחה :הלמידה היא תהלי התפתחותי
תוצרי התלמיד נצפי על פי רצ" התפתחותי ולא בנקודת זמ אחת ובנסיבות
ייחודיות .לפיכ הכתיבה נעשת בטיוטות ,כל תוצרי הכתיבה של התלמיד נאספי
באוגד כתיבה  פורטפוליו במהל שנת הלימודי
לכ:
המורה יתמקד בתהלי של הכתיבה ולא בתוצר אחד של התלמיד
התלמיד ישכתב את הטקסט שלו בהתא לבקרה העצמית שלו ולהערות של המורה
ושל העמיתי.
התלמיד ישמור את כל העבודות שלו באוגד כתיבה או בדיסקט
האוגד ישמש לתלמיד ולמורה כלי לזיהוי ההתפתחות של התלמיד.
הנחה :תהלי הכתיבה מסייע לפיתוח החשיבה האקדמית בכלל ובחשיבת העל 
מטאקוגניציה בפרט.
ע פיתוח אסטרטגיות הכתיבה מתפתחת אצל התלמיד החשיבה האקדמית .שכ
תהלי הכתיבה הוא תהלי אינטלקטואלי .החשיבה האקדמית באה לידי ביטוי
בברירת יישו ובראייה ביקורתית של הטקסט הנתו אשר מובלי את התלמיד
לעצמאות ולבעלות על עבודתו.
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לכ:
במהל שיכתוב הדברי יפתח התלמיד מודעות לגבי הטקסט שלו
התלמיד יוכל להג על עמדותיו ,על סגנו הכתיבה שלו ועל רעיונותיו באמצעות
סינו ההערות של האחרי
התלמיד יפתח מודעות מטאקוגניטיבית באמצעות תהלי רפלקטיבי מתמיד על
פעילויות הכתיבה שלו.
הנחה :תפקיד המורה להנחות ולסייע ולא לשפוט ולהכתיב דרכי עבודה.
המורה שות" לתהלי
הסביבה הלימודית נתפסת עתה כסביבה של "קהילייה לומדת" האחד מלמד את
השני.
המורה בעמדה של "לומד" הוא בוח כל הזמ את המתרחש ופועל בהתא  בונה
מחדש את תכניות ההוראה שלו בהתא למתרחש בכתה ובהתא לצורכי התלמיד
המורה שות" בתהלי המורה מסייע ,מנחה ,מאפשר ולא בעמדה של שופט ,מערי
ומכתיב דעות.
לכ:
המורה יקיי קשר ע התלמיד באמצעות שיחות משוב אישיות ,קבוצתיות או יומ
דיאלוגי על גבי דיסקט או בד" מעקב.
המורה יקד את הכתיבה של התלמיד באמצעות הערות מקדמות
המורה לא יית ציו על טיוטה ראשונה אלא יערי את התהלי שלו
המורה יצפה בתהליכי המתרחשי בכיתה ויסגל את תכניות ההוראה של לצרכי
ולנסיבות.

תכנית ההוראה
סביבת הכתיבה
יתרונות המחשב
• מעבד התמלילי מאפשר נגישות נוחה יותר לכתיבה ולשכתוב
• קלות ההדפסה,
• תיעוד תהלי הכתיבה
• תוצר מעוצב
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שיעור הבעה בנוי משלושה חלקי:
הקניית עניי אחד הקשרו לכתיבה 
• אסטרטגיות כתיבה כמו בחירת הנושא ,סיעור מוחות
אישי ,קבוצתי ,שכתוב וערכיה לשונית וסגנונית.
• ידע דקדוקי כמו :פיסוק ,קשרי  ,כתיב מלא ,התאמות
דקדוקיות ,שיבושי לשוניי
• ידע על מבני רטוריי אפשריי ועל סוגות שונות
לכתיבה ,כגו :כתיבת שכנוע ,כתיבת הסבר ,כתיבה
אישית.
• ידע על סגנו הכתיבה ,כגו משלב לשוני ,דו משמעות
בטקסט ,מטבעות לשו ,מוקד ומאוחר בסדר המילי.
* הכותב יכול לייש באופ מידי את התכני הנלמדי
* לכותב קל יותר לקלוט ולעבד יחידת מידע אחת בלתי עמוסה ,אשר
מוצגת בפניו בפרק זמ קצר.
כתיבה עצמית
רוב השיעור מוקדש לכתיבה .
אפשר לתת כמה משימות כתיבה אפשריות:
 התייחסות לטקסט מסוי מתו העיתונות
 או מתו הספרות המקצועית לפי בחירה,
 או התייחסות לספר קריאה
התייעצויות
התייעצויות יכולות סביב :בחירת נושא ,תכני ,ארגו הטקסט ,סגנו והדקדוק.
על פי רוב ישנ שני סוגי התייעצות
א .ע מורה בקבוצה קטנה  כארבעה כותבי ,לעיתי שיחה פרטנית על פי
שיקול דעת המורה ,או דרישת התלמיד.
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ב .התייעצויות בי עמיתי כאשר קבוצות נוצרות באופ דינמי על ידי
תלמידי שסיימו לכתוב .ה יכולי לדו בזוגות ללא מעורבות המורה,
להתייע! בקבוצה גדולה יותר רצוי עד ארבעה תלמידי
פעילות טרו  כתיבה
פעילות המקדימה לכתיבה עצמה
מטרות:
א .לספק לכותב גירויי לכתיבה
ב .לספר לכותב רעיונות לעיבוי התכני של הנושא
ג .לכוו את הכותב לאמצעי חקר מתאימי לצור איסו" מידע רלוונטי לנושא
ד .לסייע לכותב למקד את כתיבתו.
פעילות טרו כתיבה יכולה להיעשות אישית או קבוצתית או במליאה.
על ידי:
 .1סיעור מוחות עצמי ,קבוצתי ובמליאה
 .2חומר עיוני לעיבוי הידע בנושא
 .3רשימת מושגי רלוונטיי לנושא שתינת על ידי המורה ולבקש מהתלמידי
לבסס את רעיו ארגו הטקסט סביב מושגי מפתח

