סאסר זה סתאר תכנית כהכ  eרת סוריט הנהונה

בפקוכטה כסדעי הבריאות באוניברסיטת בו נוריוו

מודכ רב e -כרן כ
זו

בכזר {1

אוניברסיטת

בl Iוריו1

הכוככת ארבעה  eכביט :אוריינטציה ,כי  eורי

הוראה בסיסייט ,כי e

ורי הוראה סתקדסיט ופיתוח

סנהינות חינוכית ,הסאסר נט סביא ססצאיט

סחקרייט כהערכת יעיכותה  eכ התכנית,
מורים בחינוך הגבוה מתמנים לתפקידם ומקודמים

שיטות הוראה-למידה שונות; ששיטות שונות עשויות

בדרגתם ,ברוב המקרים ,בזכות כישוריהם המחקריים,

להוליך לאותה מטרה; שמטרות שונות ניתנות להאחדה

ובבתי טפר לרפואה גם בזכות כישוריהם הקליניים ,אך

ולהשגה בשיטה אחת וכיוצא באלה .בדרך כלל "בוגרי"

לאו דווקא ההוראתיים .למעשה ,רוב חברי הטגל

טדנה כזאת יוצאים ממנה עם מערך של התנהגויות

באוניברטיטאות ובמכללות הם חטרי רקע דידקטי או

שמתוכן הם מיישמים את אלו הקרובות ללבם או שהם

פדגוגי .עובדה זו הביאה ,החל משנות השבעים ,מטפר

שולטים בהן טוב יותר ,ולאו דווקא את אלו המתבקשות

הולך וגדל של מוטדות להשכלה גבוהה בעולם ובארץ

דl

בכזר

להנהיג הכשרת מורים  2הקרויה לפעמים גם "פיתוח טגל"

) (. faculty development

כיום שוררת הטכמה רחבה

לגבי הצורך בהכשרה כזאת ,אם כי אין הטכמה לגבי

הפורמט ,ההיקף והתכנים שלה .3,2

הצורה השכיחה של

פעילויות לקידום ההוראה בארץ היא של טדנאות

) (workshops

בנות כמה שעות ועד לכמה ימים ,בהן

חברי הטגל האקדמי לומדים לתקן שגיאות בהוראתם

בשיטת ה"הוראה זוטא"

) (microteaching

שתתואר

בהמשך .במוטדות בודדים בארץ וברבים יותר ברחבי

העולם ,מתקיימת טדנה שבה מתוודעים המשתתפים
לעקרונות פדגוגיים ומתרגלים התנהגויות שמאוחר יותר

יהיה עליהם ליישמן בחדר הכיתה .4-2

6

לעתים נדירות חברי

לאור מטרות ההוראה בתחומם ותכליתה .
שלישית ,עם תום הטדנה בדרך כלל נעזב המורה
לנפשו ,ועליו להתמודד בעצמו כמיטב יכולתו עם יישומן
של הגישות החדשות שלמד .המדריכים בטדנה הם
מומחים מבחוץ שאינם זמינים לחברי הטגל על בטיט יום-

יומי או חברי טגל מקומיים שההדרכה בטדנה היא רק חלק
קטן ממטלותיהם האחרות באוניברטיטה וכמעט שלא
מתאפשר להם לעמוד לרשות המורים הנתקלים בבעיות
ובקשיים • 3,2

העקרונות ב  eיטת הכ e
הרב e -כבית

רת

המוריD

שיקולים כלעיל הביאו את הפקולטה למדעי הבריאות

טגל משתתפים ביותר מטדנה אחת כזאת ,ולעתים עוד

באוניברטיטת בן גוריון שבנגב להנהיג החל מ 1983-

יותר נדירות משלימים את השכלתם החינוכית באופן

הכשרה רב-שלבית למורים  .9-6שיטה זו איננה טפציפית

שיטתי בקורטים פורמליים בחינוך .אחת הטיבות לכך היא

לרפואה או למקצועות הבריאות וניתן לישמה בכל תחומי

שניתוקו של חבר טגל ממחקריו או מעבודתו הרפואית

החינוך הגבוה תוך התאמת הדוגמאות לקונטקטט של

לתקופה ארוכה יותר איננה מתקבלת בברכה.

שיטת

התחום .השיטה מבוטטת על כמה עקרונות  .ראשית ,היא

לטדנאות הכשרה קצרות בחינוך הגבוה יש יתרונות

מניחה שחברי הטגל המגיעים לפעילויות של הכשרת

מובהקים שעיקרן הרחבת הרפרטואר ההוראתי מעבר לזה

מורים אינם עשויים מקשה אחת ,והם מביאים עמם מטען

המוכר לחברי הטגל מנטיונם האישי כתלמידים או

לא מבוטל של ידע וניטיון  .הנחה זו מחייבת בניית מערכת

כמורים  . 5,3,2מאידך ,לגישה זו יש גם חטרונות לא

מעטים .7,6

ראשית ,דחיטת חומר כה רב לפרק זמן כל כך

קצר היא בעייתית ואינה מאפשרת "שקיעה" והטמעה של
החומר לפני החזרה לעולם המעשה .יש בזה משום יוהרה

להכשרת מורים המאפשרת נקודות כניטה ויציאה אחדות,
וההיצע יהיה רחב דיו על מנת להלום את צורכיהם השונים

של חברי הטגל.
עיקרון שני מתבטט על ההנחה שהקונטקטט,

להניח שאדם ,מוכשר ומנוטה ככל שיהיה ,מטוגל ללמוד

הדיטציפלינה או שלב הלימודים של הטטודנטים מחייבים

דידקטיקה ופדגוגיה תוך מטפר שעות או ימים  .יתר על כן,

שיטות שונות .אין לימודי תואר ראשון דומים מבחינת

אין שום הדרגתיות בלמידה  .חטר המעבר משלב לשלב

הגישות להוראה ללימודי תואר שני; אין לימודי מבואות

תוך הזדמנות ליישם את הגישות שנלמדו בשלב הקודם

בכיתות ענק דומים ללימודים בתחומים טפציפיים בקבוצות

ולבנות על גבן את השלב הבא .תמהני אם מי ממשתתפי

קטנות; אין לימודי משפטים דומים ללימודי מדעי הרוח

הטדנאות היה ממליץ ,מאשר או מאפשר למי מתלמידיו

ובוודאי לא ללימודי מדעים מדויקים וכן אין דומים לימודים
תיאורטיים ללימודים קליניים ,בין אם המדובר ברפואה,

בדיטציפלינה שלו שיטת לימוד כזאת .
שנית ,למידת עקרונות בטיטיים נדחקת הצידה מפאת

במקצועות הבריאות ,בפטיכולוגיה קלינית וחינוכית

תרגול התנהגויות מעשיות ,הן בגלל הזמן הקצר והן בגלל

ובעבודה טוציאלית או בלימודים מעשיים במקצועות

חוטר הניטיון של רבים מהמדריכים בטדנאות אלו  .טדרי

ההנדטה ,ואפילו בארכיאולוגיה .כל אחד מאלה דורש

עדיפות ,מוצדקים כשלעצמם ,מחייבים לנצל את הזמן

הקצר לרכישת "רצפטים"" ,פטנטים" ושיטות .4

בהכרח,

שיטות הוראה טפציפיות .יתר על כן ,גם בתוך הרפואה
ובמקצועות הבריאות אין דינן של שנות הלימודים

קישורם של אלו לגישות חינוכיות נשאר לקוי .יתר על כן,

הראשונות כדין הלימודים המעשיים בשלבים המאוחרים.

לרוב לא מתאפשר למשתתף בטדנה להכיר בעובדה שגם

את העיקרון השלישי בגישתנו להכשרת מורים ניתן

בחינוך הגבוה יש גישות לגיטימיות שונות המחייבות

לכנות עקרון "מיפתח הנשיכה"

) (. bite size
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Phase 1

rב.

Orientation

-וי

Becoming a staff member

יייי

=

Pel'ceiving the! rame  ןvork
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Phase 2

Basic lnstructional Skills
עיקרון זה צריכה הלמידה של

Becoming a Medical teacher
recognizing edllcational
"blli/ding b/ocks "

חברי הטנל להיות במנות
 כפי יכולתם של,קטנות

 לעכל, המשתתפים לקלוט
וליישם לפני שובם לטפטל

Phase 3

Speci וf c lnstructional Skills

 הכשרת, הלימודים בשלב הבא

Becom ing a proficient teacher

 לפיכך איננה אירוע,המורים

Using edllcationa/ "blli/ding b/ocks " to
Cl'eate o ןvn S module

פעמי אלא תהליך-חד
 נם אם חבר הטנל, מתמשך
הבודד מקדיש מדי שנה רק

, ימים בודדים להכשרתו
העיקרון הרביעי מכיר בכך
שנושאים הדורשים שיטות
 נם מחייבים,הוראה שונות

מבנה שונה של הטדנאות
 הכשרת, המטפלות בנושא

מנחים לקבוצות טטודנטים

Phase 4

,הלומדים בלמידה עצמית

Developing
Educationalleadership

 מחייבת,למשל לפי בעיות

נישת הוראה שונה בתכלית

becoming a teacher ofteachers
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מזו של לימוד של כתיבת

CanS!I'ןlcting neן..vfi'ame~v סrks

 ושתיהן שונות, שאלות מבחן
משיטות ההוראה בטדנה

המנטה לשפר מיומנויות
,הרצאה

 העיקרון החמישי,ולבטוף
מכתיב העמדת צוות מדריכים

לרשות המורים נם לתקופה

שלבית- תכנית ההכשרה הרב:שרטוט ן

 מדריכים אלה, שבין הטדנאות

 יציעו שיטות,יענו על שאלות

 ינתחו הצלחות וכשלונות או יציעו תמיכה רנשית,חלופיות
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teachers: Rationale and outcomes .  וn Schmidt, H. G. , Lipkin ,
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 .
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 Pedi atric
AssociationlHRSA, Orlando, CA.
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כל חמשת העקרונות הללו אינם חדשים .כל חבר טנל
אקדמי ולמעשה כל מורה בכל שלב משלבי החינוך  ,מ"שם
עקרונות אלו או לפחות את חלקם לנבי תלמידיו ,נם אם

משתתפים חברי טנל בעלי עמדות בכירות ומנוונת מכל

אינו מודע לטרמינולוניה החינוכית  .מוזר שלנבי עצמם

בתי-הטפר של הפקולטה למקצועותיהם .המשתתפים

עקרונות אלה אינם נראים למשתתפי הטדנאות תקפים

מתחלקים לקבוצות קטנות .מבנה הטדנה הוא מודולרי :כל

באותה מידה .

מודולה מתחילה בהרצאה קצרה של מומחה המת"חטת

תכ  IJת ההכ  eרה הרנe -

למושנ יחיד ,ונמשכת בעבודה עצמית של הקבוצה הקטנה,

כנ Iת ' -6

התכנית להכשרת מורים כוללת ארבעה שלבים :

תחילה על מטלה מובנית ובהמשך על מטלה שהקבוצה

קבעה לעצמה .עבודת הקבוצות הקטנות מוצנת על נבי

אור"נטציה ,כישורי הוראה בטיט"ם ,כישורי הוראה

שקפים לביקורתם של כלל המשתתפים במליאה .המודולה

מתקדמים ופיתוח מנהינות חינוכית  .השלבים הראשון

מטת"מת בטיכום קצר של המנחה .משך הזמן המוקדש

והשני ניתנים בשתי טדנאות ; השלב השלישי כולל טדנאות

לכל מודולה הוא כשעת"ם  ,אולם רק כרבע מהזמן מוקדש

מטפר שמתוכן יכול חבר הטנל לבחור כרצונו והשלב
הרביעי בנוי מקורטים תיאורט"ם אחדים שמהווים נם

קורטי בחירה לתלמידי תואר שני )שרטוט

. (1

שני

להאזנה למנחה או להרצאות מומחה .

שלהן ,

נושאי הטדנה הם  :מטרות ההוראה  ,הה"ררכיה

בחירתן ,ניטוחן והשימוש בהן; שיטות ההוראה ,שיטות

השלבים הראשונים הם חובה לכל חברי הפקולטה

אלטרנטיביות למטרות נתונות ולמטרות שהקבוצה ניטחה

החדשים ותנאי לקידומם  .שני השלבים האחרונים הם

במודולה הקודמת ,יתרונותיהן וחטרונותיהן תוך הדנשת

אופציונליים  .ניתן לראות בשלב הראשון מעין מטנרת

ההיבט של הרמה הקונניטיבית; בחירתו והנדרתו של חומר

הת"חטות ) (frame of reference

בה לומד חבר הטנל

לימודים ,יחטי הנומלין בין החומר ובין מטרות ההוראה

על המטנרת שבה יפעל ועל מקומו שלו בתוך המכלול;

ושיטותיה ולבטוף השיטות להערכת הישנים ובחירת

בשלב השני רוכש המשתתף "אבני בנ"ן" פדנוניות ולומד

שיטות הערכה לאור המטרות  ,שיטות ההוראה וחומר

כיצד לשלבן זו בזו ; בשלב השלישי משתמש חבר הטנל

באבני הבנ"ן על מנת לבנות את ההוראה שלו עצמו בתוך
המטנרת הכללית ובשלב הרביעי לומד המשתתף לשנות

מטנרות ק"מות וליצור חדשות )שרטוט

e

!. 0 ( 2

30

הבריאות ,מדעי היטוד ,רוקחות וכדומה ומתחומים

קלינ"ם שונים .בין המשתתפים חברי פקולטה בכירים
וזוטרים ,חדשים בפקולטה ולעתים נם ותיקים יותר שטרם
עברו את הטדנה .

בתחילת הטדנה מנטים משתתפיה לתכנן בקווים נטים
מודל של בית-טפר לרפואה אשר יהיה מטונל להקנות
לבונריו את הכישורים הנדרשים על מנת לטפל בחול"
המערכת הנוכחית ולשפרה .טקיצה זו מעומתת עם תכנית
הלימודים והנישות החינוכיות של הפקולטה למדעי
הבריאות  .על ידי כך יכולים המשתתפים לראות מדוע
ולשם מה נקבעו הדברים כפי שנקבעו ,וכיצד באה הנישה
החינוכית של הפקולטה לענות על צרכים שהם עצמם זיהו .
הנישה החינוכית החדשנית של הפקולטה נתפטת ,לפיכך
לא כחדשנות לשם חדשנות אלא כמאמ'( מודע לשם השנת
מטרה  .חבר הטנל הבודד מטונל כעת לראות את "התמונה
הנדולה" ולזהות את מקומו בתכנית הלימודים ,בין אם

לאו .

במהלך הטדנה נפנשים המשתתפים עם טטודנטים
משנים שונות ,עם הדקאן  ,עם בעלי תפקידי מפתח
בפקולטה ועם מורים ותיקים ,וכן מקבלים מידע על מבנה
הפקולטה ,בעלי התפקידים בה ,ועדותיה ,תהליכי קידומו
של הפרט ,מוטדות הטטודנטים ,הקשרים בין מורים
לתלמידים בשלבים השונים וכיוצא באלה.

ברור שתכניה של טדנת האור"נטציה הם טפציפ"ם
לפקולטה למדעי הבריאות .יחד עם זאת ,אור"נטציה
מקבילה לזו המתוארת כאן המותאמת ליחידה האקדמית
שהפרט משת"ך אליה מומלצת ,ואולי אף חיונית ,בכל
אחת מהפקולטות והיחידות באוניברטיטה .

נושאי הטדנה וטדר המעבר מנושא לנושא מאפשרים
למשתתפים להפנים את מושנ התכנון השיטתי של

המשתתפים עשו"ם לט"ם את הטדנה עם "מוצר טופי"

משתתפים ממקצועות שונים כמו רפואה ,מקצועות

תפקידו מרכזי ובין אם

הלימודים.

ההוראה הן ברמת המיקרו והן ברמת המקרו .יתר על כן ,

כב א O :ד  Jת אור  JIIטצ Iה
הטדנה נמשכת יומ"ם והיא בנויה עבור עד

8

e

כב ב O :ד Jת הוראה ב  IOIOת
הטדנה נמשכת שלושה ימים אינטנטיב"ם ונם בה

שעשוי לשמש בטיט לתכנון ההוראה שלהם עצמם
בהמשך .הטדנה מתחילה במבחן קדם ששאלותיו מדנימות
למשתתפים את תכנית הטדנה ותכניה ,ומטת"ם במבחן
נמר )אנונימי( מקיף ,עליו עוברים ואותו מתקנים בצוותא
מיד בטיומו  .כל משתתף נותן לעצמו את ציון הנמר .מבחן
נמר זה שנמשך כשעה ,מאפשר לחזור על כל תכני הטדנה,
לתקן אי הבנות ,להדניש נקודות מרכזיות ולהבהיר דברים
הדורשים הבהרה  .המבחן ,למרות העובדה שהוא

אנונימי ,

יוצר מעורבות אישית רבה מאוד .

 eכב ג :מ  Iומ Jו  Iות הוראה מתקדמות
בשלב זה חברי הטנל יכולים לבחור בטדנאות אחדות
מתוך תשע טדנאות שונות  .חלקן מוצע מדי טמטטר ,חלקן
מדי שנה ,ואחרות מדי מטפר שנים על פי הביקוש והצורך .
טדנאות אלו מתחלקות לשלוש קבוצות עיקריות  :בקבוצה
הראשונה יש שתי טדנאות העוטקות בשיפור מיומנויות

ההוראה ובהכנת מדריכים להנח"ת קבוצות למידה עצמית
בשיטת הלמידה לפי בעיות

) (. PBL

הקבוצה השנ"ה

עוטקת במיומנויות טכניות הקשורות בהוראה ,כמו כתיבת

שאלות מבחן והכנת עזרים אור  -קוליים  .הקבוצה
השלישית כוללת טדנאות העוטקות בהוראה מעשית של
תלמידי רפואה ומקצועות הבריאות  .להלן יתוארו רק
שלוש טדנאות מתוך התשע שהן רלוונטיות יותר למרבית
קוראי ניליון זה .

תיאור  eבו  O eדנאות
 . 1סדנת ש'פןר מ'ןמנןת ההןראה !  !.מטרת הטדנה
היא להעלות את הרמה הקונניטיבית של ההרצאה ואת
האקטיביות של הלומד בהיבט הקונניטיבי ,כלומר ,ללמד
את חבר הטנל להרצות ברמה נבוהה ככל האפשר  .במקום

};:3א~

r.:
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שרטוט  :2שינוי מסגרות קיימות ויצירות חדשותסן

לתמצת טפרים ולהציג עובדות לזכירה ,אותן יכול
הטטודנט למצוא בעצמו במקורות ,מצופה מהמורה לדון
במשמעויות ובהשלכות וכן לעדכן את החומר מעבר
למפורט בטפרים .בהיבט של ההפעלות ,המטרה היא ללמד
את המורה להפעיל את תלמידיו על ידי הצגת שאלות
ברמת חשיבה ופתרון בעיות ,ולתת ללומד הזדמנויות
לשאול שאלות משלו.
בטדנה משתתפים תשעה חברי טגל מדיטציפלינות
שונות והיא נמשכת שלושה ימים .כל משתתף "מלמד"

בתורו את חבריו לטדנה במשך 15

דקות בשיטה שהוא

רגיל בה ,כמו הרצאה לקהל גדול ,הרצאה לקבוצה
מצומצמת או אף הנחיית קבוצה קטנה .רבע השעה הזאת

איננה "כיווץ" של שעה ,אלא דגימה של רבע שעה
אמיתית מתוך שיעור .תוכן ההרצאה יכול להיות מתוך

בהמשכו של אותו טרט אישי בו הוקלט הביצוע מהיום
הקודם  .בצורה כזאת יכול המשתתף לעקוב אחרי השינויים
החלים מיום ליום בטגנון הוראתו ,ולדון בהם עם המנחה
בשעת הפגישה האישית .יתר על כן ,הטרט נשאר בידי
המשתתף שיכול לצפות בו לבדו ולהתייעץ עם המנחה גם
אחרי תום הטדנה.

 . 2סדנת הכשרת מנחדם לקבוצות למדדה

עצמדת • 13

גם טדנה זו מיועדת לתשעה משתתפים בלבד מתחומים
שונים .היא נמשכת שלושה ימים ומבוטטת על גישת
ה"הוראה זוטא" תוך שימוש בווידאו ובמשוב קבוצתי

ואישי .ההבדלים בינה ובין הטדנה המתוארת לעיל הם
שלושה :ראשית ,המשתתף אינו חופשי לבחור בשיטת
ההוראה הנראית לו אלא הוא חייב להנחות את הקבוצה

תכנית הלימודים ,שטח המחקר של המציג או כל תוכן
אחר לפי בחירתו .ההרכב הרב-תחומי של המשתתפים

מבטיח שבכל מקרה זו תהיה חוויית למידה אמיתית

למרבית השומעים" .הרצאה זוטא" זו מצולמת

 Oו  .צויר בידי פרופ י דן מלר .

בווידאו• 12

וו  .טדנה זו פותחה על ידי דרי צופיה מלר .

מיד עם תומה מקבל "המרצה" משוב הן מחבריו לקבוצה

 2ו.

שיטת הדרכה זו נקראת "הוראה זוטא"

והן מהמנחה שבטיומו הוא פורש לצפות בווידאו עם מנחה

 3ו .מלר צ  .ובנור )ד(. 990 .ו הדרכת מנחי קבוצות ללמידה עצמית.

אישי. 12

בהיעדרו" ,מרצה" משתתף אחר לקהל

המשתתפים הנותרים באותו אופן ,ועם שובו של הראשון
לקבוצה פורש השני לצפייה מודרכת אישית בביצועיו ,וכן
הלאה .
אותה מתכונת חוזרת מדי יום ,כאשר הצילום נעשה

עיונים בחינוך  87 : 54153ו •200 -

)(. Microteaching
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הלומדת בנושא שנקבע לו מתחומו המקצועי תוך שימוש

של חומר נתון ,על חיפוש עצמי של טפרות ועל דיונים

בעזרים שהוכנו עבורו בעוד מועד .שנית ,המשתתפים

קבוצתיים .הערכת הלומדים מבוטטת על עבודה

האחרים )"הלומדים"( אינם משתתפים תמימים

) (innocent

אלא מקבלים בהטתר תפקידים .אלה יכולים

טמינריונית בנושא נבחר שמגיש כל לומד .בהמשך

מתוכננים עוד שלושה קורטים :תולדות החינוך המקצועי

למדוד את משך הדיבור של המנחה לעומת הלומדים,

הגבוה ,ובעיקר החינוך הרפואי ,והתפתחותו לאורך

ליצור פרובוקציות ,להדגים התנהגויות שעל המנחה לדעת

ההיטטוריה; מחקר בחינוך תוך שימת דגש על חינוך רפואי

להתמודד אתן )הלומד השתקן ,הדברן ,הדומיננטי,

ותכנון שיטתי של קורט.

המתפרץ ,המתנתק ,בעל הבטחון המופרז ,היוצר תקריות
בין-אישיות וכיוצא באלה( .שלישית ,ביום האחרון

מצטרפת לטדנה לשעות מטפר קבוצת טטודנטים שעליהם
באמת ללמוד בקבוצה נושא שהוא חדש עבורם .משתתפי
הטדנה מתחלפים ביניהם בהנחיית הקבוצה "האמיתית".

הערכת היעיכות e
הכ  eרת המוריט

כ תכ Jית

הגישה השכיחה להערכת הכשרת המורים מטתמכת על
הערכת הטדנאות על ידי המשתתפים עצמם .גישה זו
מייצגת ביטוי לשביעות הרצון של המשתתפים ולא את

.3

טדנת כתיבת שאלית מבחו .טדנה זו היא

הפופולרית מבין הטדנאות .היא מוצעת פעמים מטפר

בשנה ונמשכת יומיים ומחצה .הטדנה מיועדת לעד 30
משתתפים מתחומים וממקצועות מגוונים ,ומדרגות

אחת מהגישות האלה היא לבדוק כמה מ"בוגרי"

הטדנאות נטלו על עצמם תפקידי מפתח בהוראה במהלך
ששת החודשים שאחרי הטדנאות בהן נטלו חלק ,לעומת

אקדמיות שונות המתחלקים לקבוצות קטנות .גם בה

מטפר המתמנים לתפקידים כאלה שלא עברו

המבנה הוא מודולרי והוא כולל הרצאת פתיחה ,מטלות

תפקידי מפתח או "מנהיגות חינוכית" הם ,למשל :חברות

מובנות ומטלות בלתי מובנות המוצגות למליאה לדיון

בוועדה בעלת טמכויות לקבלת החלטות ,כמו ועדת הוראה

ולניתוח מעל גבי שקפים.

טדנאות•8

או ועדת הערכת תלמידים; ריכוז קורט שבו משתתפים עוד

גם טדנה זו מתקדמת בהדרגתיות .היום הראשון מוקדש

למושגים כלליים בנושא ההערכה ,כמו הערכה מעצבת

מורים הכפופים למנהיג או הנהגת חידוש ,כמו קורט חדש,
צורת מבחן חדשה וכיוצא באלה .התוצאות מצביעות על

ומטכמת ,מעוגנת בנורמה או בקריטריון וכיוצא בזה,

כך שרוב רובם של מנהיגי החינוך החדשים הם בוגרים

כתיבת שאלות מבחן אובייקטיביות בפורמטים השכיחים,

טריים של מערכת הכשרת המורים .יחד עם זאת ,אין

כמו רבות-ברירה ,התאמה ו"מתכונת"

) . (Type K

ביום השני נמשך התרגול תוך הפניית הזרקור לרמה
הקוגניטיבית של השאלה ולאופרציות המנטליות שעל
הטטודנט להפעיל .היום השלישי מוקדש לעריכת מבחנים

10

יעילותה של ההכשרה .לפיכך נקטנו גישות אחרות.

שיטת הערכה זו מבחינה בין חברי טגל שייעדו את עצמם
מראש לתפקידים חינוכיים ולכן פנו לטדנאות לבין אלה
שנטילת האחריות החינוכית החדשה נבעה מההכשרה.
גישה אחרת היא להטתמך על תוצאות מבחני הגמר

תוך שימוש ב"מפת הערכה" ,ניתוח שאלות ושימוש בבנק

בטדנאות בהן יש מבחנים כאלה ,ובעיקר למדוד את

שאלות וכיוצא בזה  .גם טדנה זו מתחילה במבחן מקדים

"הרווח החינוכי" על ידי השוואת ציון מבחן הגמר לציון

ומטתיימת במבחן גמר אנונימי מקיף המנותח במליאה.

המבחן המקדים .התוצאות מצביעות על שיפור ההישגים

בין  100ל 400-

e

אחוז .שיטה זו נזנחה כיוון שהיא חייבה

כנ ד :פותוח מ Jהוגות חו Jוכות מקומות

ויתור על האנונימיות במבחן הגמר .יתר על כן ,שיטת

מעטים מאוד מבין חברי הטגל ,אם בכלל ,נרשמים

הערכה זו מגלה את הידע החינוכי אך אינה אומרת מאומה

לקורטים מתוך ההיצע של המחלקות לחינוך במוטדם.
אי לכך פיתחנו מטפר קורטים טמטטריאליים

ייעודיים .

על יישומו.

לכן ננקטה גישה מדעית יותר להערכת ההכשרה

• 14

קורטים אלה הם קורטי בחירה לתלמידי התואר השני

שישים חברי פקולטה מתוך כלל משתתפי הטדנה לשיפור

והשלישי בפקולטה המתעניינים בחינוך והמקנים להם

מיומנות ההרצאה צולמו בהטכמתם לפני הטדנה ועוד

נקודות זכות ,אולם הם גם פתוחים בפני כל חברי הטגל

שלוש פעמים בשנתיים שלאחריה בעת העברת שיעור

שעברו טדנאות אחדות והמעוניינים להרחיב את השכלתם

רגיל .שיעור כזה ,כאמור היה יכול להיות הרצאה לכיתה

בחינוך מבלי להיות טטודנטים הלומדים לתואר .המטרה

שלמה ,הרצאה לקבוצה ,הנחיה קבוצתית ,הרצאת מבוא

היא ליצור עתודה של מנהיגות חינוכית בכל המקצועות

למעבדה וכדומה .הצילומים נותחו על ידי שני צופים

הנכללים בפקולטה.
בשלב הנוכחי מוצעים שלושה קורטים כאלה ,שמהם
מתקיים קורט אחד מדי שנה על פי הביקוש .קורט אחד
עוטק בגישות הפילוטופיות השונות לחינוך המקצועי

שאומנו לכך והם מדדו את הרמה הקוגניטיבית ואת רמת
הפעילות של הטטודנטים תוך שימוש בכלי שפותח לצורך

זה . 15התוצאות הצביעו על עלייה נכרת ברמה הקוגניטיבית
של השיעור

) (F= 11.58; p<O.OOl

שהתמידה במשך שנה

ובהשלכותיהן .קורט שני עוטק בהערכה בחינוך ,וכולל

שלמה ,והייתה באופן מובהק גבוהה מהרמה ההתחלתית

שיטות הערכה שונות ובבטיטן התיאורטי ,גישות לתיקוף

גם לאחר שנתיים ,למרות ירידה מטוימת בשנה השנייה.

מבחנים ,מושגים פטיכומטריים ומדידתם .הקורט השלישי,

עוד יותר מכך עלתה רמת הפעילות של הטטודנטים
ונשארה יציבה גם לאחר שנתיים,

המכונה "טוגיות בחינוך רפואי" ,עוטק בהיבטים חינוכיים

) (F=44.10; p<O.OOO

שונים החל בבחירת טטודנטים ,תכנית הלימודים ,גישות

כמעט ללא שינוי .יתר על כן חל שינוי דרמטי בקצב

להערכה וכלה בגישות שונות להכשרת מורים תוך שימת

השיעור .6במקום לרכז את השאלות של הטטודנטים בטוף

דגש על הטמעת שינוי בארגון .כל שיעור מוקדש לטוגיה

ההרצאה ,נטו הנבדקים לנצל את טוף ההרצאה לטיכום,

אחרת המוגשת על ידי מומחה בתחום.

ואילו הדיון היה במהלכה .בנוטף ,קצב הקבוצה הקטנה

ההוראה בשלושת הקורטים מבוטטת על קריאה עצמית

השתנה כשמקטימום הפעילות של הלומדים היה בתחילת
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השיעור ומקטימום הפעילות של המורה היה בטופו,

"כתובת" לפנייה בין הטדנאות מגביר את הטיכוי ליישום

במקום בטדר ההפוך של לפני ההכשרה  .דהיינו ,המורים

הנלמד ולמוטיבציה לשוב ולהמשיך בהכשרה .יכול להועיל
ליצירת מוטיבציה גם ניהול מעקב והערכה של הטדנאות

אכן למדו להפעיל את תלמידיהם.
לבטוף נבדקה איכות שאלות המבחן של בוגרי הטדנאות

ופרטום תוצאות הערכה זו ברבים.

לעומת זאת של המורים האחרים .ואכן נמצא שרמת

ההבחנה ) (discrimination index

השתפרה אחרי

הטדנאות ,פחת מטפר השאלות ברמות הקושי הגבוהות
מאוד והנמוכות מאוד ,ומה ימנות המבחנים עלתה.

אולם הערכות התלמידים את ההוראה בטוף הקורטים

אם כי לא בדקנו זאת מדעית ,הרושם שלנו הוא כי
המדריך היעיל בהכשרה מטוג זה הוא איש שהוא בשר

מבשרו של המקצוע .אפילו אם רושם זה איננו מבוטט,
הרי ללא טפק איש מתוך המקצוע ישלוט טוב יותר
בדוגמאות ובתכנים ויהיה מטוגל להגיב ביתר יעילות על

שהשתנו בעקבות הטדנאות לא תמיד היו נלהבות .

תוצרי העבודה של הקבוצות הקטנות .אם אדם רב-תחומי

במקרים מטוימים ההערכה אמנם עלתה אך במקרים

כזה אינו בנמצא ,הרי צוות של איש חינוך ואיש מקצוע

אחרים היא לא השתנתה ואף ירדה .אין טפק שבין

נראה לנו

הטטודנטים יש לא מעטים אשר מעדיפים "האכלה

חיוני .

המשימה היא גדולה אך אינה מעבר להרי חושך,

בכפית" ,בעיקר כאשר בבחינות נבדקת זכירתה של

ובהחלט ניתנת להשגה בתנאי החינוך הגבוה

הלעטה זו ולאו דווקא יישומה או הבנתה .

בהקשר זה אולי מן הראוי לצטט את טיפורם של דויד

 Oיכוס

ומo

בארץ .

וגולית . 16לפי טיפור זה נרעדו שרי צבא שאול ממראהו של

קנות

מאמר זה מציג תכנית רב-שלבית להכשרת מורים

גולית ,ואמרו למלכם בפחד" :הוא כל כך גדול ,הוא כל כך
עצום ,כיצד אפשר להלחם בו?" כאשר דויד האדמוני הקטן

בחינוך הגבוה ,שיכולה להיות ישימה לכל פקולטה ולכל

הציע את עצמו כאיש הביניים מטעם ישראל שאל אותו

מחלקה באוניברטיטאות ובמכללות ,ומתוכה ניתן להטיק

שאול " :האם אינך פוחד?" ענה דויד " :לא ולא ; הוא כל כך

מטקנות מטפר .החשובה שבהן היא שמערכת הכשרת

גדול  ,הוא כל כך עצום  ,שאין שום חשש שאחטיא אותו".

מורים רב-שלבית היא אפשרית למרות הקולות הממשיכים

והמבין יבין.

לטעון כי אין לחברי טגל זמן ומוטיבציה להקדיש
להכשרתם החינוכית יותר מתקופה קצרה וחד-פעמית.
אולם לשם כך דרושים תנאים אחדים .ראשית ,תמיכתו
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effects of a teacher training workshop in medical education.
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