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 תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה: האתגר שבהבעה

 טינגר כעינת ליר "ד: מאת

 8002, ת"הוצאת מכון מופ

 
 רונית פסטורר "ד: סקירה

 
לעיתים מעורר חרדות , ההבעה בכתב היא תהליך קשה ,עבור תלמידים רבים במערכת החינוך

בחנים כלים של הוראה אמיתי להציע למורים ולמאעל כן נוצר צורך  .ותחושה של חוסר שליטה

 .ידידותי ונגיש, ל מנת להפוך אותה לכלי הבעה שימושיעמושכלת בתחום הכתיבה 

לאיתור  יודינאמפרטני  וטיפולן כלי אבחוולמאבחן מציע למורה " האתגר שבהבעה" הספר 

מורה לאבחן את תהליכי הכתיבה של ה באמצעותו יכול  .תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה

קשייו ולבנות את להגדיר את יכולותיו ו, שלו" פרופיל הכותב"נות בעזרתו את לב, התלמיד

  .התלמיד ו שלמותאמת לצרכיהתכנית טיפולית לכך בהתאם 

ספר זה מנסה לאפיין תהליכים של ויסות עצמי ואסטרטגיות בכתיבה ולהציג דרך לאבחון 

התהליך האבחוני  .הכתיבה על בסיס קריטריונים להערכת תוצרי ,תהליכים אלה אצל תלמידים

והתכנית הטיפולית נועדה , בודק אילו תהליכי ויסות ואילו אסטרטגיות כתיבה מפעיל הכותב

 .להשלים את התהליכים שחסרים לכותב

היא לתווך לתלמיד ולשחזר בעזרתו את תהליכי , המוצג בספר, יהדינאמהמטרה של האבחון 

בדרך זו ניתן לקבל תמונה . בזמן הכתיבה המוטיבציה וההתנהגויות שהוא הפעיל, החשיבה

הכלי האבחוני מהווה הזדמנות עבור . שלומעמיקה ומקיפה של תהליכי הכתיבה והמוטיבציות 

האבחון למעשה משמש התחלה . קוגניטיבית על התהליכים שהוא עובר-התלמיד לנהל שיחה מטה

 .את כתיבתו של חשיבה על דרכי פעולה אלטרנטיביות שיוכלו לעזור לתלמיד לשפר

ייחודי משום שהוא מציע בדיקה של תהליך הכתיבה עצמו ולא רק של  ןכלי אבחוהמחברת מציגה 

 .התוצרים של התלמיד

 ,ויסות העצמי בכתיבהוספר עקרונות ודרכי הוראה לקידום המפורטים ב, בנוסף לתהליך האבחון

 .לות זולשפר את רמת הכתיבה של התלמידים ואת המוטיבציה שלהם בפעי מטרהב

. הדרכה מפורטת כיצד ללמד אסטרטגיות התומכות בכתיבה ותהליכי ויסות בכתיבה הספר מציע

הוראת האסטרטגיות משולבת בתהליך חינוכי המפתח את הלמידה העצמית של התלמיד ואת 

 . תפקיד הכתיבה ככלי משמעותי עבורו

 יציה וחיזוק המוטיבציהתהליך ההוראה המוצע בספר מצביע על שילוב הכרחי של פיתוח הקוגנ

פעילויות משלבות בין הגישה הקוגניטיבית של הוראת אסטרטגיות מכאן ה. אצל התלמיד

  .חברתית-התומכות בכתיבה לבין הגישה התקשורתית

פרט צריכות נקודת המוצא של הספר היא שהוראה מתקנת בכלל והוראה מתקנת בכתיבה ב

אותם יוכל כלים  ,ותהליכי ויסות עצמיה למידיה של אסטרטגיות להתבסס בעיקרן על הקנ

 .מי הלמידה השוניםוהתלמיד להפעיל בהמשך באופן עצמאי במשימות הכתיבה השונות בתח

תפיסה זו מחזקת את ההנחה שהיכרות עם תהליכי ויסות עצמי בכלל ואסטרטגיות למידה בפרט 

 .צריכה להיות מאבני היסוד של הכשרת המורים
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באסטרטגיות ובתהליכי ויסות לצורך ביצוע של משימות עיוניות  יש להדגיש שהספר מתמקד

 .הספר-שהן הדרישה העיקרית עמה מתמודד התלמיד בבית, בלבד

הכלים המוקנים בספר מתאימים לעבודה עם תלמידים אשר עברו את השלב הראשוני של רכישת 

בה מטה תלמידים אשר יכולים לבצע חשי ,הכתיבה ומתמודדים עם הכתיבה ככלי להבעה

  . טיבית על תהליכי הכתיבה שלהםיקוגנ

 .רכי הלומדוללמדן בהדרגה ובהתאם לצריות וניתן אהן מודולבספר יחידות ההוראה 

, החלק המעשי מתבסס על סקירה תיאורטית רחבה. מאד קריא ,עמודים 212מקיף ה ,הספר

בצורה מפורטת בספר  ההערכה ודרכי הטיפול מוצגים, התיווך ,תהליכי האבחון. מעמיקה ועשירה 

ניסיונה על המבוססות על הידע הרב ו תוך מתן דוגמאות רבות ,ברורה ובהירה לקורא ,רביות

 .העשיר של המחברת

המלמדים אבחון וטיפול בכתיבה  למורי מורים במכללות לחינוך, הספר מיועד למורים בפועל

מון ולכן ייתכן כי יתאים האבחון הוא תהליך מורכב הדורש למידה ואי.  ולמאבחנים דידקטיים

 .יותר למאבחנים או למורים שהוכשרו במיוחד למטרה זו

ידעו המורה או המאבחן שיודרכו על ידי הספר ילמדו לאתר את מצב הכתיבה של התלמיד ו

 . להתאים לו כלים שיעזרו לו לשפר את כתיבתו

נות מורכבת הדורשת מיומזוהי . ספר בהתייחסותו הייחודית לתהליך ההבעה בכתבחשיבותו של ה

דורשת וכרוכה בביצוע החלטות ופתרון בעיות ה, החשיבה והזיכרון, שילוב של מערכות השפה

תלמידים עם לקויות , תלמידים צעירים. הפעלה של פונקציות ניהוליות וקשב ממוקד במשימה

תם והדבר משפיע על יכול, מתקשים לגייס משאבים אלה, או תלמידים בעלי בעיות קשב, למידה

 וקשיים בהבעה בכתב הם מצב שכיח כיוםהפקה של כתיבה דלה כמו כן . להגיע לתוצר כתוב תקין

 .  בבית הספר אצל חלק גדול מהתלמידים

אשר  בכתיבה יה של אסטרטגיות ותהליכי ויסותהקנהמציע דרכי  ,הספר שלהגדול  יתרונומכאן 

קידום ההבעה ללהתפתחות ו הןו עם קשייםשל תלמידים מתקנת הן להוראה  ,תרומה רבהלהם 

יסות העצמי בכתיבה ותהליכי הוהאסטרטגיות ולימוד התקווה היא כי  .בכתב של ילדים ובני נוער

המוטיבציה הפנימית ללמידה ותחושת המסוגלות העצמית , קידום ההישגים האקדמייםיתרמו ל

 .של הלומד
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