
הנהונהסוריטרת eכהכתכניתסתארזהסאסר

נוריוובובאוניברסיטתהבריאותכסדעיבפקוכטה

ורי eכיאוריינטציה,כביט: eארבעההכוככת

ופיתוחסתקדסיטהוראהורי eכיבסיסייט,הוראה

ססצאיטסביאנטהסאסרחינוכית,סנהינות

התכנית,כ eיעיכותהכהערכתסחקרייט

בכזר lד

6 

ומקודמיםלתפקידםמתמניםהגבוהבחינוךמורים

המחקריים,כישוריהםבזכותהמקרים,ברובבדרגתם,

אךהקליניים,כישוריהםבזכותגםלרפואהטפרובבתי

הטגלחברירובלמעשה,ההוראתיים.דווקאלאו

אודידקטירקעחטריהםובמכללותבאוניברטיטאות

מטפרהשבעים,משנותהחלהביאה,זועובדהפדגוגי.

ובארץבעולםגבוההלהשכלהמוטדותשלוגדלהולך

טגל""פיתוחגםלפעמיםהקרויה 2מוריםהכשרתלהנהיג

) faculty development (. רחבההטכמהשוררתכיום

לגביהטכמהאיןכיאםכזאת,בהכשרההצורךלגבי

שלהשכיחההצורה . 3,2שלהוהתכניםההיקףהפורמט,

טדנאותשלהיאבארץההוראהלקידוםפעילויות

) workshops ( בהןימים,לכמהועדשעותכמהבנות

בהוראתםשגיאותלתקןלומדיםהאקדמיהטגלחברי

שתתואר ) microteaching (זוטא"ה"הוראהבשיטת

ברחבייותרוברביםבארץבודדיםבמוטדותבהמשך.

המשתתפיםמתוודעיםשבהטדנהמתקיימתהעולם,

יותרשמאוחרהתנהגויותומתרגליםפדגוגייםלעקרונות

חברינדירותלעתים . 4-2הכיתהבחדרליישמןעליהםיהיה

עודולעתיםכזאת,אחתמטדנהביותרמשתתפיםטגל

באופןהחינוכיתהשכלתםאתמשלימיםנדירותיותר

היאלכךהטיבותאחתבחינוך.פורמלייםבקורטיםשיטתי

הרפואיתמעבודתואוממחקריוטגלחברשלשניתוקו

בברכה.מתקבלתאיננהיותרארוכהלתקופה

יתרונותישהגבוהבחינוךקצרותהכשרהלטדנאות

לזהמעברההוראתיהרפרטוארהרחבתשעיקרןמובהקים

אוכתלמידיםהאישימנטיונםהטגללחבריהמוכר

לאחטרונותגםישזולגישהמאידך, . 5,3,2כמורים

כךכלזמןלפרקרבכהחומרדחיטתראשית, . 7,6מעטים

שלוהטמעה"שקיעה"מאפשרתואינהבעייתיתהיאקצר

יוהרהמשוםבזהישהמעשה.לעולםהחזרהלפניהחומר

ללמודמטוגלשיהיה,ככלומנוטהמוכשרשאדם,להניח

כן,עליתר.ימיםאושעותמטפרתוךופדגוגיהדידקטיקה

לשלבמשלבהמעברחטר .בלמידההדרגתיותשוםאין

הקודםבשלבשנלמדוהגישותאתליישםהזדמנותתוך

ממשתתפימיאםתמהניהבא.השלבאתגבןעלולבנות

מתלמידיולמימאפשראו,מאשרממליץהיההטדנאות

 .כזאתלימודשיטתשלובדיטציפלינה

מפאתהצידהנדחקתבטיטייםעקרונותלמידתשנית,

בגללוהןהקצרהזמןבגללהןמעשיות,התנהגויותתרגול

טדרי .אלובטדנאותמהמדריכיםרביםשלהניטיוןחוטר

הזמןאתלנצלמחייביםכשלעצמם,מוצדקיםעדיפות,

בהכרח, . 4ושיטות"פטנטים""רצפטים",לרכישתהקצר

כן,על.יתרלקוינשארחינוכיותלגישותאלושלקישורם

שגםבעובדהלהכירבטדנהלמשתתףמתאפשרלאלרוב

המחייבותשונותלגיטימיותגישותישהגבוהבחינוך

ככרן eרב-מודכ
 1וריו l Iבאוניברסיטת } 1בכזרזו

עשויותשונותששיטותשונות;הוראה-למידהשיטות

להאחדהניתנותשונותשמטרותמטרה;לאותהלהוליך

"בוגרי"כללבדרךבאלה.וכיוצאאחתבשיטהולהשגה

התנהגויותשלמערךעםממנהיוצאיםכזאתטדנה

שהםאוללבםהקרובותאלואתמיישמיםהםשמתוכן

המתבקשותאלואתדווקאולאויותר,טובבהןשולטים

 .ותכליתהבתחומםההוראהמטרותלאור

המורהנעזבכללבדרךהטדנהתוםעםשלישית,

יישומןעםיכולתוכמיטבבעצמולהתמודד,ועליולנפשו

הםבטדנההמדריכיםשלמד.החדשותהגישותשל

יום-בטיטעלהטגללחבריזמיניםשאינםמבחוץמומחים

חלקרקהיאבטדנהשההדרכהמקומייםטגלחבריאויומי

שלאוכמעטבאוניברטיטההאחרותממטלותיהםקטן

בבעיותהנתקליםהמוריםלרשותלעמודלהםמתאפשר

 3,2 •ובקשיים

 Dהמורירת eהכיטת eבהעקרונות
כבית eהרב-

הבריאותלמדעיהפקולטהאתהביאוכלעילשיקולים

שיטת-1983מהחללהנהיגשבנגבגוריוןבןבאוניברטיטת

טפציפיתאיננהזושיטה . 9-6למוריםרב-שלביתהכשרה

תחומיבכללישמהוניתןהבריאותלמקצועותאולרפואה

שללקונטקטטהדוגמאותהתאמתתוךהגבוההחינוך

היאראשית, .עקרונותכמהעלמבוטטתהשיטההתחום.

הכשרתשללפעילויותהמגיעיםהטגלשחברימניחה

מטעןעמםמביאיםוהםאחת,מקשהעשוייםאינםמורים

מערכתבנייתמחייבתזוהנחה .וניטיוןידעשלמבוטללא

אחדות,ויציאהכניטהנקודותהמאפשרתמוריםלהכשרת

השוניםצורכיהםאתלהלוםמנתעלדיורחביהיהוההיצע

הטגל.חברישל

שהקונטקטט,ההנחהעלמתבטטשניעיקרון

מחייביםהטטודנטיםשלהלימודיםשלבאוהדיטציפלינה

מבחינתדומיםראשוןתוארלימודיאיןשונות.שיטות

מבואותלימודיאיןשני;תוארללימודילהוראההגישות

בקבוצותטפציפייםבתחומיםללימודיםדומיםענקבכיתות

הרוחמדעיללימודידומיםמשפטיםלימודיאיןקטנות;

לימודיםדומיםאיןוכןמדויקיםמדעיםללימודילאובוודאי

ברפואה,המדובראםביןקליניים,ללימודיםתיאורטיים

וחינוכיתקליניתבפטיכולוגיההבריאות,במקצועות

במקצועותמעשייםבלימודיםאוטוציאליתובעבודה

דורשמאלהאחדכלבארכיאולוגיה.ואפילוההנדטה,

הרפואהבתוךגםכן,עליתרטפציפיות.הוראהשיטות

הלימודיםשנותשלדינןאיןהבריאותובמקצועות

המאוחרים.בשלביםהמעשייםהלימודיםכדיןהראשונות

ניתןמוריםלהכשרתבגישתנוהשלישיהעיקרוןאת

פיעל .) bite size (הנשיכה""מיפתחעקרוןלכנות



הגכוהור Jכחימוריםרת eהב

שלהלמידהצריכהזהעיקרון

במנותלהיותהטנלחברי

שליכולתםכפיקטנות,

לעכל ,לקלוטהמשתתפים

לטפטלשובםלפניוליישם

הכשרת ,הבאבשלבהלימודים

אירועאיננהלפיכךהמורים,

תהליךאלאחד-פעמי

הטנלחבראםנם ,מתמשך

רקשנהמדימקדישהבודד

 ,להכשרתובודדיםימים

בכךמכירהרביעיהעיקרון

שיטותהדורשיםשנושאים

מחייביםנםשונות,הוראה

הטדנאותשלשונהמבנה

הכשרת ,בנושאהמטפלות

טטודנטיםלקבוצותמנחים

עצמית,בלמידההלומדים

מחייבתבעיות,לפילמשל

בתכליתשונההוראהנישת

כתיבתשללימודשלמזו

שונותושתיהן ,מבחןשאלות

בטדנהההוראהמשיטות

מיומנויותלשפרהמנטה

Phase 1 

Orientation 
Becoming a staff member 

vork ןPel'ceiving the ! rame 

Phase 2 

Basic lnstructional Skills 
Becoming a Medical teacher 

recognizing edllcational 
"blli/ding b/ocks " 

3 Phase 

c lnstructional Skills וfSpeci 
Becom ing a proficient teacher 

Using edllcationa/ "blli/ding b/ocks " to 

vn S module ןCl'eate o 

4 Phase 

Developing 
Educationalleadership 

becoming a teacher ofteachers 
rks סv ~ v fi'ame ן.. lcting ne 'ןCanS!I 

הרצאה,

החמישיהעיקרוןולבטוף,

מדריכיםצוותהעמדתמכתיב

לתקופהנםהמוריםלרשות

אלהמדריכים ,הטדנאותשבין

שיטותיציעושאלות,עליענו

רנשיתתמיכהיציעואווכשלונותהצלחותינתחוחלופיות,

,8בטדנאותשלמדואתליישםהמנטיםהטנללחברי 7 , 

בפקולטההבריאותלמקצועותהטפרביתראש • M.D .בנורדןפרופי .ו

טדיוייממואחדבנגבגוריוןבןברטיטתאונישלהבריאותלמדעי

 .שםלרפואההטפרביתשל

2 . : Weimer. M. & Lenze. L. F. (199 1). lnstructional interventions 
A review of the literature on efforts to improve instruction. In 
Smart J. C. (Ed.). Higher education: Handbook ojtheory and 

. research. vo! Vll. NY: Agathon Press 
3 . Wilkerson, L. & Irby, D. M. (1998). Strategies for im proving 

teaching practice: A comprehensive approach to facul ty 
. 387-396 , 73 . deve lopment. Academic Medicine 

4 . Murrey, H. G. (1983). Low inference classroom behaviours and 
student ratings of co llege teaching effectiveness. Journa! oj 

. 138-149 , 75 , Educationa! Psycho!ogy 
5 . ? ow תkrby, D. M. (1993). What medical teachers need to ו

. 333-342 , 69 , Academic Medicine 

הרב-שלביתההכשרהתכניתן:שרטוט

Mahler, S. Benor D. E. & Tamir, P. (1983). Changes in 
rhythm of lessons fo llowing a teacher training workshop in 

. n Tami r, P., Hofstein, A. & Ben-Peretz" M ו. medical school 
. Eds.). Prel;ervice and inservice training oj science teachers ( 

. Philadelphia, PA: Balaban International Science Services 
7 . Benor, D. E. & Mahler, S. (1 987). Teacher training and 

faculty development in medical education. Israe! Journa! oj 
. 976-982 , 23 , Medica/ Sciences 

8 . Benor, D. E. & Mahler, S. (1989). Training medical 
, n Schmidt, H. G. , Lipkin ו. teachers: Rationale and outcomes 

M., de Vries M. W. & Greep, J. M (Eds.): New Directionsjor 
Medica/ Education: Prob/em-based /earning and comlnllnity 

. oriented medica/ education. NY: Springer Verlag 
9 . Benor, D. E. (1998). Mu!tiphasic mode!jor jacu!ty 

: deve/opment. Key-note address at the "Faculty development 
Models that work" Confe rence, Ambulatory Pediatric 

. AssociationlHRSA, Orlando, CA 
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טנלחברכלחדשים.אינםהללוהעקרונותחמשתכל

מ"שם ,החינוךמשלבישלבבכלמורהכלולמעשהאקדמי

אםנםתלמידיו,לנביחלקםאתלפחותאואלועקרונות

עצמםשלנבימוזר .החינוכיתלטרמינולוניהמודעאינו

תקפיםהטדנאותלמשתתפינראיםאינםאלהעקרונות

 .מידהבאותה

 ' 6-ת Iכנ eהרנ-רה eההכת IJתכ

 :שלביםארבעהכוללתמוריםלהכשרתהתכנית

הוראהכישוריבטיט"ם,הוראהכישוריאור"נטציה,

הראשוןהשלבים .חינוכיתמנהינותופיתוחמתקדמים

טדנאותכוללהשלישיהשלב ;טדנאותבשתיניתניםוהשני

והשלבכרצונולבחורהטנלחבריכולשמתוכןמטפר

נםשמהוויםאחדיםתיאורט"םמקורטיםבנויהרביעי

שני .) 1(שרטוטשניתוארלתלמידיבחירהקורטי

הפקולטהחברילכלחובההםהראשוניםהשלבים

הםהאחרוניםהשלביםשני .לקידומםותנאיהחדשים

מטנרתמעיןהראשוןבשלבלראותניתן .אופציונליים

הטנלחברלומדבה ) frame of reference (הת"חטות

המכלול;בתוךשלומקומוועליפעלשבההמטנרתעל

ולומדפדנוניותבנ"ן""אבניהמשתתףרוכשהשניבשלב

הטנלחברמשתמשהשלישיבשלב ;בזוזולשלבןכיצד

בתוךעצמושלוההוראהאתלבנותמנתעלהבנ"ןבאבני

לשנותהמשתתףלומדהרביעיובשלבהכלליתהמטנרת

 .! 0 ) 2(שרטוטחדשותוליצורק"מותמטנרות

e א:כבO דJ אורתJII טצI ה
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 30עדעבורבנויהוהיאיומ"םנמשכתהטדנה

מקצועותרפואה,כמושוניםממקצועותמשתתפים

ומתחומיםוכדומהרוקחותהיטוד,מדעיהבריאות,

בכיריםפקולטהחבריהמשתתפיםביןשונים.קלינ"ם

שטרםיותרותיקיםנםולעתיםבפקולטהחדשיםוזוטרים,

 .הטדנהאתעברו

נטיםבקוויםלתכנןמשתתפיהמנטיםהטדנהבתחילת

להקנותמטונליהיהאשרלרפואהבית-טפרשלמודל

בחול"לטפלמנתעלהנדרשיםהכישוריםאתלבונריו

תכניתעםמעומתתזוטקיצהולשפרה.הנוכחיתהמערכת

למדעיהפקולטהשלהחינוכיותוהנישותהלימודים

מדועלראותהמשתתפיםיכוליםכךידיעל .הבריאות

הנישהבאה,וכיצדשנקבעוכפיהדבריםנקבעומהולשם

 .זיהועצמםשהםצרכיםעללענותהפקולטהשלהחינוכית

לפיכךנתפטת,הפקולטהשלהחדשניתהחינוכיתהנישה

השנתלשםמודעכמאמ')אלאחדשנותלשםכחדשנותלא

"התמונהאתלראותכעתמטונלהבודדהטנלחבר .מטרה

אםביןהלימודים,בתכניתמקומואתולזהותהנדולה"

 .לאואםוביןמרכזיתפקידו
טטודנטיםעםהמשתתפיםנפנשיםהטדנהבמהלך

מפתחתפקידיבעליעם ,הדקאןעםשונות,משנים

מבנהעלמידעמקבליםוכןותיקים,מוריםועםבפקולטה

קידומותהליכיועדותיה,בה,התפקידיםבעליהפקולטה,

מוריםביןהקשריםהטטודנטים,מוטדותהפרט,של

באלה.וכיוצאהשוניםבשלביםלתלמידים

טפציפ"םהםהאור"נטציהטדנתשלשתכניהברור

אור"נטציהזאת,עםיחדהבריאות.למדעילפקולטה

האקדמיתליחידההמותאמתכאןהמתוארתלזומקבילה

בכלחיונית,אףואולימומלצת,אליהמשת"ךשהפרט

 .באוניברטיטהוהיחידותמהפקולטותאחת

e ב:כבO דJ בהוראהתIOIO ת
בהונםאינטנטיב"םימיםשלושהנמשכתהטדנה

מכלומנוונתבכירותעמדותבעליטנלחברימשתתפים

המשתתפיםלמקצועותיהם.הפקולטהשלבתי-הטפר

כלמודולרי:הואהטדנהמבנהקטנות.לקבוצותמתחלקים

המת"חטתמומחהשלקצרהבהרצאהמתחילהמודולה

הקטנה,הקבוצהשלעצמיתבעבודהונמשכתיחיד,למושנ

שהקבוצהמטלהעלובהמשךמובניתמטלהעלתחילה

נביעלמוצנתהקטנותהקבוצותעבודתלעצמה.קבעה

המודולהבמליאה.המשתתפיםכללשללביקורתםשקפים

המוקדשהזמןמשךהמנחה.שלקצרבטיכוםמטת"מת

מוקדשמהזמןכרבערקאולם ,כשעת"םהואמודולהלכל

 .מומחהלהרצאותאולמנחהלהאזנה

 ,שלהןהה"ררכיה ,ההוראהמטרות :הםהטדנהנושאי
שיטותההוראה,שיטותבהן;והשימושניטוחןבחירתן,

ניטחהשהקבוצהולמטרותנתונותלמטרותאלטרנטיביות

הדנשתתוךוחטרונותיהןיתרונותיהןהקודמת,במודולה

חומרשלוהנדרתובחירתוהקונניטיבית;הרמהשלההיבט

ההוראהמטרותוביןהחומרביןהנומליןיחטילימודים,

ובחירתהישניםלהערכתהשיטותולבטוףושיטותיה

וחומרההוראהשיטות ,המטרותלאורהערכהשיטות

הלימודים.

מאפשריםלנושאמנושאהמעברוטדרהטדנהנושאי

שלהשיטתיהתכנוןמושנאתלהפניםלמשתתפים

 ,כןעליתרהמקרו.ברמתוהןהמיקרוברמתהןההוראה

טופי""מוצרעםהטדנהאתלט"םעשו"םהמשתתפים

עצמםשלהםההוראהלתכנוןבטיטלשמששעשוי

מדנימותששאלותיוקדםבמבחןמתחילההטדנהבהמשך.

במבחןומטת"םותכניה,הטדנהתכניתאתלמשתתפים

בצוותאמתקניםואותועובריםעליומקיף,(אנונימי)נמר

מבחןהנמר.ציוןאתלעצמונותןמשתתףכל .בטיומומיד

הטדנה,תכניכלעללחזורמאפשרכשעה,שנמשךזהנמר

דבריםולהבהירמרכזיותנקודותלהדנישהבנות,אילתקן

 ,אנונימישהואהעובדה,למרותהמבחן .הבהרההדורשים
 .מאודרבהאישיתמעורבותיוצר

e מג:כבI ומJ וI מתקדמותהוראהות
אחדותבטדנאותלבחוריכוליםהטנלחבריזהבשלב

,חלקןטמטטרמדימוצעחלקן .שונותטדנאותתשעמתוך

 .והצורךהביקושפיעלשניםמטפרמדיואחרותשנה,מדי

בקבוצה :עיקריותקבוצותלשלושמתחלקותאלוטדנאות

מיומנויותבשיפורהעוטקותטדנאותשתיישהראשונה

עצמיתלמידהקבוצותלהנח"תמדריכיםובהכנתההוראה

השנ"ההקבוצה .) PBL (בעיותלפיהלמידהבשיטת

כתיבתכמובהוראה,הקשורותטכניותבמיומנויותעוטקת

הקבוצה .קוליים-אורעזריםוהכנתמבחןשאלות

שלמעשיתבהוראההעוטקותטדנאותכוללתהשלישית

רקיתוארולהלן .הבריאותומקצועותרפואהתלמידי

למרביתיותררלוונטיותשהןהתשעמתוךטדנאותשלוש

 .זהניליוןקוראי

דנאות O eבו eתיאור

הטדנהמטרת .!!ההןראהמ'ןמנןתש'פןרסדנת. 1

ואתההרצאהשלהקונניטיביתהרמהאתלהעלותהיא

,ללמד,כלומרהקונניטיביבהיבטהלומדשלהאקטיביות

במקום .האפשרככלנבוההברמהלהרצותהטנלחבראת
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יכולאותןלזכירה,עובדותולהציגטפריםלתמצת

לדוןמהמורהמצופהבמקורות,בעצמולמצואהטטודנט

מעברהחומראתלעדכןוכןובהשלכותבמשמעויות

ללמדהיאהמטרהההפעלות,שלבהיבטבטפרים.למפורט

שאלותהצגתידיעלתלמידיואתלהפעילהמורהאת

הזדמנויותללומדולתתבעיות,ופתרוןחשיבהברמת

משלו.שאלותלשאול

מדיטציפלינותטגלחבריתשעהמשתתפיםבטדנה

"מלמד"משתתףכלימים.שלושהנמשכתוהיאשונות

שהואבשיטהדקות 15במשךלטדנהחבריואתבתורו

לקבוצההרצאהגדול,לקהלהרצאהכמובה,רגיל

הזאתהשעהרבעקטנה.קבוצההנחייתאףאומצומצמת

שעהרבעשלדגימהאלאשעה,של"כיווץ"איננה

מתוךלהיותיכולההרצאהתוכןשיעור.מתוךאמיתית

תוכןכלאוהמציגשלהמחקרשטחהלימודים,תכנית

המשתתפיםשלהרב-תחומיההרכבבחירתו.לפיאחר

אמיתיתלמידהחווייתתהיהזומקרהשבכלמבטיח

 • 12בווידאומצולמתזוזוטא""הרצאההשומעים.למרבית

לקבוצהמחבריוהןמשוב"המרצה"מקבלתומהעםמיד

מנחהעםבווידאולצפותפורשהואשבטיומומהמנחהוהן

לקהלאחרמשתתף"מרצה"בהיעדרו, . 12אישי

הראשוןשלשובוועםאופן,באותוהנותריםהמשתתפים

וכןבביצועיו,אישיתמודרכתלצפייההשניפורשלקבוצה

 .הלאה

נעשההצילוםכאשריום,מדיחוזרתמתכונתאותה

מהיוםהביצועהוקלטבואישיטרטאותושלבהמשכו

השינוייםאחרילעקובהמשתתףיכולכזאתבצורה .הקודם

המנחהעםבהם,ולדוןהוראתובטגנוןליוםמיוםהחלים

בידינשארהטרטכן,עליתרהאישית.הפגישהבשעת

גםהמנחהעםולהתייעץלבדובולצפותשיכולהמשתתף

הטדנה.תוםאחרי

 • 13עצמדתלמדדהלקבוצותמנחדםהכשרתסדנת . 2

מתחומיםבלבדמשתתפיםלתשעהמיועדתזוטדנהגם

גישתעלומבוטטתימיםשלושהנמשכתהיאשונים.

קבוצתיובמשובבווידאושימושתוךזוטא"ה"הוראה

הםלעילהמתוארתהטדנהוביןבינהההבדליםואישי.

בשיטתלבחורחופשיאינוהמשתתףראשית,שלושה:

הקבוצהאתלהנחותחייבהואאלאלוהנראיתההוראה

O מלרדןיפרופבידיצויר .ו. 

 .מלרצופיהדריידיעלפותחהזוטדנה .וו

 .) Microteaching (זוטא""הוראהנקראתזוהדרכהשיטת .ו 2

עצמית.ללמידהקבוצותמנחיהדרכת .)ו 990 (ד.ובנור.צמלרו. 3
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שימושתוךהמקצועימתחומולושנקבעבנושאהלומדת

המשתתפיםשנית,מועד.בעודעבורושהוכנובעזרים

תמימיםמשתתפיםאינם("הלומדים")האחרים

) innocent ( יכוליםאלהתפקידים.בהטתרמקבליםאלא

הלומדים,לעומתהמנחהשלהדיבורמשךאתלמדוד

לדעתהמנחהשעלהתנהגויותלהדגיםפרובוקציות,ליצור

הדומיננטי,הדברן,השתקן,(הלומדאתןלהתמודד

תקריות,היוצרהמופרזהבטחוןבעל,המתנתק,המתפרץ

האחרוןביוםשלישית,באלה).וכיוצאבין-אישיות

שעליהםטטודנטיםקבוצתמטפרלשעותלטדנהמצטרפת

משתתפיעבורם.חדששהואנושאבקבוצהללמודבאמת

"האמיתית".הקבוצהבהנחייתביניהםמתחלפיםהטדנה

10 

היאזוטדנהמבחו.שאליתכתיבתטדנת . 3

מטפרפעמיםמוצעתהיאהטדנאות.מביןהפופולרית

 30לעדמיועדתהטדנהומחצה.יומייםונמשכתבשנה

ומדרגותמגוונים,וממקצועותמתחומיםמשתתפים

בהגםקטנות.לקבוצותהמתחלקיםשונותאקדמיות

מטלותפתיחה,הרצאתכוללוהואמודולריהואהמבנה

לדיוןלמליאההמוצגותמובנותבלתיומטלותמובנות

שקפים.גבימעלולניתוח

מוקדשהראשוןהיוםבהדרגתיות.מתקדמתזוטדנהגם

מעצבתהערכהכמוההערכה,בנושאכללייםלמושגים

בזה,וכיוצאבקריטריוןאובנורמהמעוגנתומטכמת,

השכיחים,בפורמטיםאובייקטיביותמבחןשאלותכתיבת

 . ) Type K (ו"מתכונת"התאמהרבות-ברירה,כמו

לרמההזרקורהפנייתתוךהתרגולנמשךהשניביום

שעלהמנטליותולאופרציותהשאלהשלהקוגניטיבית

מבחניםלעריכתמוקדשהשלישיהיוםלהפעיל.הטטודנט

בבנקושימוששאלותניתוחהערכה",ב"מפתשימושתוך

מקדיםבמבחןמתחילהזוטדנהגם .בזהוכיוצאשאלות

במליאה.המנותחמקיףאנונימיגמרבמבחןומטתיימת

e מפותוחד:כנJ חוהוגותJ מקומותוכות
,נרשמיםבכללאםהטגל,חברימביןמאודמעטים

במוטדם.לחינוךהמחלקותשלההיצעמתוךלקורטים

 .ייעודייםטמטטריאלייםקורטיםמטפרפיתחנולכךאי
השניהתוארלתלמידיבחירהקורטיהםאלהקורטים

להםוהמקניםבחינוךהמתענייניםבפקולטהוהשלישי

הטגלחבריכלבפניפתוחיםגםהםאולםזכות,נקודות

השכלתםאתלהרחיבוהמעונייניםאחדותטדנאותשעברו

המטרהלתואר.הלומדיםטטודנטיםלהיותמבליבחינוך

המקצועותבכלחינוכיתמנהיגותשלעתודהליצורהיא

בפקולטה.הנכללים

שמהםכאלה,קורטיםשלושהמוצעיםהנוכחיבשלב

אחדקורטהביקוש.פיעלשנהמדיאחדקורטמתקיים

המקצועילחינוךהשונותהפילוטופיותבגישותעוטק

וכוללבחינוך,בהערכהעוטקשניקורטובהשלכותיהן.

לתיקוף,גישותהתיאורטיובבטיטןשונותהערכהשיטות

השלישי,הקורטומדידתם.פטיכומטרייםמושגיםמבחנים,

חינוכייםבהיבטיםעוטקרפואי",בחינוך"טוגיותהמכונה

גישותהלימודים,תכניתטטודנטים,בבחירתהחלשונים

שימתתוךמוריםלהכשרתשונותבגישותוכלהלהערכה

לטוגיהמוקדששיעורכלבארגון.שינויהטמעתעלדגש

בתחום.מומחהידיעלהמוגשתאחרת

עצמיתקריאהעלמבוטטתהקורטיםבשלושתההוראה

דיוניםועלטפרותשלעצמיחיפושעלנתון,חומרשל

עבודהעלמבוטטתהלומדיםהערכתקבוצתיים.

בהמשךלומד.כלשמגישנבחרבנושאטמינריונית

המקצועיהחינוךתולדותקורטים:שלושהעודמתוכננים

לאורך,והתפתחותוהרפואיהחינוךובעיקרהגבוה,

רפואיחינוךעלדגששימתתוךבחינוךמחקרההיטטוריה;

קורט.שלשיטתיותכנון

ית Jתככ eהיעיכותהערכת
המוריטרת eהכ

עלמטתמכתהמוריםהכשרתלהערכתהשכיחההגישה

זוגישהעצמם.המשתתפיםידיעלהטדנאותהערכת

אתולאהמשתתפיםשלהרצוןלשביעותביטוימייצגת

אחרות.גישותנקטנולפיכךההכשרה.שליעילותה

מ"בוגרי"כמהלבדוקהיאהאלהמהגישותאחת

במהלךבהוראהמפתחתפקידיעצמםעלנטלוהטדנאות

לעומתחלק,נטלובהןהטדנאותשאחריהחודשיםששת

 • 8טדנאותעברושלאכאלהלתפקידיםהמתמניםמטפר

חברותלמשל:הם,חינוכית""מנהיגותאומפתחתפקידי

הוראהועדתכמוהחלטות,לקבלתטמכויותבעלתבוועדה

עודמשתתפיםשבוקורטריכוזתלמידים;הערכתועדתאו

חדש,קורטכמוחידוש,הנהגתאולמנהיגהכפופיםמורים

עלמצביעותהתוצאותבאלה.וכיוצאחדשהמבחןצורת

בוגריםהםהחדשיםהחינוךמנהיגישלרובםשרובכך

איןזאת,עםיחדהמורים.הכשרתמערכתשלטריים

עצמםאתשייעדוטגלחבריביןמבחינהזוהערכהשיטת

אלהלביןלטדנאותפנוולכןחינוכייםלתפקידיםמראש

מההכשרה.נבעההחדשההחינוכיתהאחריותשנטילת

הגמרמבחניתוצאותעללהטתמךהיאאחרתגישה

אתלמדודובעיקרכאלה,מבחניםישבהןבטדנאות

לציוןהגמרמבחןציוןהשוואתידיעלהחינוכי""הרווח

ההישגיםשיפורעלמצביעותהתוצאותהמקדים.המבחן

חייבהשהיאכיווןנזנחהזושיטהאחוז.-400ל 100בין

שיטתכן,עליתרהגמר.במבחןהאנונימיותעלויתור

מאומהאומרתאינהאךהחינוכיהידעאתמגלהזוהערכה

יישומו.על

 • 14ההכשרהלהערכתיותרמדעיתגישהננקטהלכן

לשיפורהטדנהמשתתפיכללמתוךפקולטהחברישישים

ועודהטדנהלפניבהטכמתםצולמוההרצאהמיומנות

שיעורהעברתבעתשלאחריהבשנתייםפעמיםשלוש

לכיתההרצאהלהיותיכולהיהכאמורכזה,.שיעוררגיל

מבואהרצאתקבוצתית,הנחיהלקבוצה,הרצאהשלמה,

צופיםשניידיעלנותחוהצילומיםוכדומה.למעבדה

רמתואתהקוגניטיביתהרמהאתמדדווהםלכךשאומנו

לצורךשפותחבכלישימושתוךהטטודנטיםשלהפעילות

הקוגניטיביתברמהנכרתעלייהעלהצביעו.התוצאות 15זה

שנהבמשךשהתמידה ) F=11.58; p<O.OOl (השיעורשל

ההתחלתיתמהרמהגבוההמובהקבאופןוהייתהשלמה,

השנייה.בשנהמטוימתירידהלמרותשנתיים,לאחרגם

הטטודנטיםשלהפעילותרמתעלתהמכךיותרעוד

) F=44.10; p<O.OOO ( שנתיים,לאחרגםיציבהונשארה

בקצבדרמטישינויחלכןעליתרשינוי.ללאכמעט

בטוףהטטודנטיםשלהשאלותאתלרכזבמקום . 6השיעור

לטיכום,ההרצאהטוףאתלנצלהנבדקיםנטוההרצאה,

הקטנההקבוצהקצבבנוטף,במהלכה.היההדיוןואילו

בתחילתהיההלומדיםשלהפעילותכשמקטימוםהשתנה
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בטופו,היההמורהשלהפעילותומקטימוםהשיעור

המוריםדהיינו, .ההכשרהלפנישלההפוךבטדרבמקום

תלמידיהם.אתלהפעיללמדואכן

הטדנאותבוגרישלהמבחןשאלותאיכותנבדקהלבטוף

שרמתנמצאואכןהאחרים.המוריםשלזאתלעומת

אחריהשתפרה ) discrimination index (ההבחנה

הגבוהותהקושיברמותהשאלותמטפרפחתהטדנאות,

עלתה.המבחניםימנותומהמאוד,והנמוכותמאוד

הקורטיםבטוףההוראהאתהתלמידיםהערכותאולם

 .נלהבותהיותמידלאהטדנאותבעקבותשהשתנו

במקריםאךעלתהאמנםההערכהמטוימיםבמקרים

שביןטפקאיןירדה.ואףהשתנתהלאהיאאחרים

"האכלהמעדיפיםאשרמעטיםלאישהטטודנטים

שלזכירתהנבדקתבבחינותכאשרבעיקרבכפית",

 .הבנתהאויישומהדווקאולאוזוהלעטה

O ומיכוסo קנות
מוריםלהכשרתרב-שלביתתכניתמציגזהמאמר

ולכלפקולטהלכלישימהלהיותשיכולההגבוה,בחינוך

להטיקניתןומתוכהובמכללות,באוניברטיטאותמחלקה

הכשרתשמערכתהיאשבהןהחשובהמטפר.מטקנות

הממשיכיםהקולותלמרותאפשריתהיארב-שלביתמורים

להקדישומוטיבציהזמןטגללחבריאיןכילטעון

וחד-פעמית.קצרהמתקופהיותרהחינוכיתלהכשרתם

תמיכתוראשית,אחדים.תנאיםדרושיםכךלשםאולם

יותרעודמועילהחיונית.היאהדקאןשלהחד-משמעית

הטגלחברשלקידומואתהקושרתמוטדיתהחלטה

הטדנאותשנית,הוראתו.לרמתלפחותאולהכשרתו

טובה.ברוחולהתנהלמעניינותנעימות,להיותחייבות

מתקבלתשתוארהקטנהקבוצהבמטגרתהפעילההלמידה

שלקיומןלאווירה.ותורמתבברכההמשתתפיםכלידיעל

איננהכיאםכן,גםמועילהלקמפוטמחוץהטדנאות

"ערךבעלותלהיותמוכרחותהטדנאותשלישית,הכרחית.

עלערךובעליישומיחדש,ידעלבוגרולהעניקמוטף",

מתןולבטוף, .לשוואזמנואתבזבזלאכישירגישמנת

ליישוםהטיכויאתמגבירהטדנאותביןלפנייה"כתובת"

להועיליכולבהכשרה.ולהמשיךלשובולמוטיבציההנלמד

הטדנאותשלוהערכהמעקבניהולגםמוטיבציהליצירת

ברבים.זוהערכהתוצאותופרטום

כיהואשלנוהרושםמדעית,זאתבדקנולאכיאם

בשרשהואאישהואזהמטוגבהכשרההיעילהמדריך

מבוטט,איננוזהרושםאםאפילוהמקצוע.שלמבשרו

יותרטובישלוטהמקצועמתוךאישטפקללאהרי

עליעילותביתרלהגיבמטוגלויהיהובתכניםבדוגמאות

רב-תחומיאדםאםהקטנות.הקבוצותשלהעבודהתוצרי

מקצועואישחינוךאיששלצוותהריבנמצא,אינוכזה

 .חיונילנונראה

חושך,להרימעבראינהאךגדולההיאהמשימה

 .בארץהגבוההחינוךבתנאילהשגהניתנתובהחלט
דוידשלטיפורםאתלצטטהראוימןאוליזהבהקשר
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כךכל,הואגדולכךכל"הואבפחד:למלכםואמרוגולית,

הקטןהאדמונידוידכאשרבו?"להלחםאפשרכיצדעצום,

אותושאלישראלמטעםהבינייםכאישעצמואתהציע

כךכלהוא ;ולא"לא :דוידענהפוחד?"אינך"האם :שאול

אותו".שאחטיאחשששוםשאין ,עצוםכךכלהוא,גדול
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