יי  eו Dחידו  eיD
הכימודי Dבחי Jור הגבוה:

בהוראה ובתכניות

בעיות ופתרונו
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בכזר

11

או]  Iברס  Iטת ב-,כוריו ,ב]כב

יי  eוסס  eכ חידו  eיס בהוראה ,בין אס ב  eיטת
ההוראה ובין אס ב eינוי תכנית הכיסודיס ,נתקכ

בדרך כככ בק  eייס ובהתננדויות סצד הסנכ.
כהתננדויות אכו סספר רב  eכ סיבות .הכככתן
תחת הכותרת  eכ" eסרנות" נרידא אינו סועיכ
ואינו סוכיך כפתרון .הסאסר  eכהכן סנסה כנתח
את סקורה  eכ ההתננדות וסציע דרכיס כהתנבר
עכיה תוך  eיתוף פעוכה ,עכ סנת כ eפר את
איכות ההוראה.

שמרנים ,שמאמינים באמת ובתמים בעליונותה של השיטה

הישנה .ולבטוף ,קיימים כאלו שחוששים מאובדן כוחם
ומעמדם כתוצאה מן השינוי.
הקושי השני קשור באמצעי ההערכה .רבים מצפים

להוכחה לעליונותה של השיטה החדשה המוצעת על פני
הישנה ,בטרם יטכימו לשינוי; אולם הוכחה כזאת עדיין

אינה בנמצא לגבי חידושים שטרם נוטו בהיקף גדול.

לפיכך ,חבר הטגל הבודד המוכן לנטות את החידוש ,כמו
נם המערכת כולה ,מנטים לשלוח את ידם בחדש מבלי

להניח את הישן  .למשל ,ללמד בשיטת הדיונים הקבוצתיים
אך לא לחדול גם מן ההרצאה הפרונטלית ,להוטיף קורטים
חדשים או אף למזגם אך גם להמשיך עם הקורטים הישנים
והבדוקים  .התוצאה לעתים היא שעטנז המאריך את משך
הקורט מעבר לזמן המוקצב מחד גיטא או "ניפוח" של
תכנית הלימודים החדשה מאידך גיטא .בין כך ובין כך,

המציאות מראה כי יישומם של חידושים בשיטות הוראה

שניהם מהווים מרשם ודאי לכשלונו של החידוש ,יהא

בחינוך הגבוה כרוך בדרך כלל בהטתייגויות ובהתנגדויות,

אשר יהא ,ו"הוכחה" לצדקת המתנגדים מראש.

בין אם מדובר בשינוי שיטת ההוראה בקורט הבודד בין אם

בשינוי רב-היקף בתכנית הלימודים .טגל ההוראה ,בחלקו
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בכןך

יתר על כן ,במרבית המקרים נמדדים הישגי הטטודנטים

על פי המטרות החדשות שהונהנו עם השינוי באמצעות

הגדול ,מתקשה לקבל חידושים ושינויים ונצמד לשיטות

אמות המידה הישנות ,שאינן מודדות את מטרותיו

הישנות על אף חטרונותיהן .יוזמי החידוש מגנים על פי

הטפציפיות של החידוש .לדוגמה ,כאשר מטרת החידוש

רוב את המתנגדים ,ומייחטים את התנגדותם לשמרנות

היא לעורר חשיבה ,יכולת פתרון בעיות ואינטגרציה בין-

ולמשחקי כוח על חשבון איכות ההוראה .גינויים אלו ,גם

תחומית ,הרי ברור שהישגי הלומדים במבחני ידע

אם יש בהם שמץ של אמת ,אינם תורמים להבנת מנגנוני

הדורשים שינון וזכירה בלבד לא יעלו ,ויתכן שאף

ירדו .

ההתנגדות ואינם עוזרים להתגבר עליה .לעומת זה,

גרוע מזה ,כאשר הישגי הטטודנטים בשיטה החדשה

התחקות אחר מקורותיה של ההתנגדות ומתן מענה לה

נמוכים מאוד בהשוואה להישגי טטודנטים במוטדות

עשויים להוליך לצעדים מעשיים שיביאו את חברי הטגל

אחרים ,בהם לא הונהג אף חידוש ,והם מותאמים יותר

לידי נכונות לנטות את השינוי ולשפוט את הצלחתו

למטרות אחרות.

בעיניים אובייקטיביות.

הקושי השלישי הוא כלכלי או לוגיטטי ,ונובע מן

העובדה שעלותו של כל חידוש בהוראה גדול יותר מעלותה

בעיות ב"  eו oהחי,ו  eיo

של שיטת ההרצאה הפרונטלית בפני אולמות גדושים .גם

הקושי הראשון ,ואולי העיקרי ,הוא ההתנגדות לשינוי

אם השינוי אינו מערכתי אלא מוגבל לקורט הבודד ,עלול

כשלעצמו  .זו יכולה לנבוע מפחד מן הבלתי ידוע ,המשותף

להיווצר מצב של צורך בזמן מערכת נוטף לקורט .על אחת

לרוב בני האדם והמביא אותם להיצמד אל המוכר ,גם אם

כמה וכמה נכון הדבר כאשר המערכת מעורבת בחידוש,

הם מודעים לליקוייו .אולם ההתנגדות יכולה לנבוע גם

כולה או רובה .אדרבה ,לעתים קרובות חידוש בהוראה

מחוטר מיומנות בשיטות החדשות ,לעומת מיומנות גבוהה

דורש לוגיטטיקה מטובכת יותר מזו של הרצאה פרונטלית.

בשיטות הישנות .כיוון שבשיטות ישנות אלה רכש לו חבר

זו יכולה להיות שאלה של מקום פיזי לקיומן של קבוצות

הטגל את המוניטין שלו ,הרי שכל שינוי עלול לטכנו .עוד

דיון קטנות ,עותקים רבים יותר של טפרי עזר בטפרייה,

בין המתנגדים לשינוי הם דווקא ה"קנאים" לשינוי ,שאינם

תיאום בין קורטים אחדים על מנת לאפשר אינטגרציה בין-

מוכנים לקבל את הפשרות שהמציאות מחייבת והתיקונים

תחומית של החומר בה בעת ,ועוד ועוד .עלות גבוהה יותר

שהוכנטו בשינוי שהגו .רק מעטים מן המתנגדים הם

ואפילו רק במקצת ,יחד עם לוגיטטיקה מטובכת ,הן מרשם
ודאי לנטיגה מהירה חזרה להרצאה הפרונטלית ,הפשוטה
מכל שיטה אחרת )למרצה( והזולה ביותר .זאת ועוד

.,

פרופי דו בנור,

., M.D

בית-ה טפר למקצועות הבריאות

בפקולטה למדעי הבריאות ואחד ממייטדיו של בית-הטפר לרפואה .

-

אם

מטפר קורטים וחברי טגל מעורבים בשינוי ,הרי

שלוגיטטיקה מטובכת עשויה לדרוש תיאום מרכזי .הנורם
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המתאם )טנן דקאן ההוראה  ,למשל( עלול לנשל ,או

להיות  ,מטבע הדברים  ,טפציפית ומכוונת לשינוי המוצע .

להיתפט כמנשל ,את המורים מן האוטונומיה שה  11תה להם

הכשרת מורים יעילה עשויה לתרום להתנברות על כל

קודם לכן.
הקושי הרביעי הוא שרבים מאוד מן החידושים בחינוך

הקש  11ם שפורטו לעיל ,פרט לקושי בעלויות ולוניטטיקה .

קוראים לנישה אינטרדיטציפלינרית .הדבר נכון יותר
כאשר השינוי הוא מערכתי ופחות כאשר מדובר בקורט

האם שיטת ההוראה החדשה אמנם הביאה לשיפור יכולת

בודד .אך תמיד עצם השאיפה לחנך לחשיבה ,לפתרון

חשיבה ולפתרון בעיות ,הרי שיש לאמ'( ,או לפתח ,כלי

בעיות ולקבלת החלטות מח  11בת אינטנרציה .זו יכולה

הערכה שיבדקו כישורים אלו במקום להשתמש במבחני

להיות בין תחומי ידע שונים )דיטציפלינות( ,או בתוך

הידע המטורת  11ם .דונמה אחרת היא פיתוח אמצעי הערכה

תחום הידע בין חומר הקורט לבין חומר שנלמד בקורטים

שיבדקו אור  11נטציה קהילתית בבית-הטפר לרפואה ששינה

קודמים ומקבילים .אולם כל המורים התמחו בשטח

את תכנית הלימודים בכיוון זה ,במקביל ,הזדקקות למבחני

טפציפי זה או אחר ,שמעצם טבעו מעונן בדיטציפלינה

הידע הנהונים במוטדות המועידים את עצמם להכשיר

מונדרת או בתחום מונדר בתוכה  .אי לכך ,תכנית

מומחים עבור בתי-חולים  .השוואה עם מוטדות אחרים

הלימודים החדשנית עשויה להפוך לאחת מן השת  11ם :

שהתנטו בחידוש דומה יכולה לעזור ,ואילו השוואה עם

לתכנית חטרת הבנ  11ה לחלוטין )כמו בלמידה-לפי-בעיות

מוטדות שבהם שיטת ההוראה היא מטורתית עלולה להיות

ברפואה ,למשל( ,המטתמכת אך ורק על יכולתו של

קטלנית לחידוש ולהביא לחיטולו .אך התנאי הוא מוכנות

הטטודנט ללמוד באופן עצמאי או להיפך :היא מובנית עד

להתנער משיפוט באמצעי ההערכה הישנים ,שנועדו לבדוק
מטרות אחרות .

והתחומים השונים ובעת ובעונה אחת לענות על הקש  11ם

התרופה השלישית ,ואולי היעילה מכולן ,היא תינמול

הלוניטט  11ם  .הבנ  11ת-יתר כזאת באמת שוללת במידה רבה

עבור השקעה בהוראה  .אם המוטד מאפשר תינמול כזה על

את האוטונומיה של המורה האינדיווידואלי .
הקושי החמישי נובע מן הפניעה שעלול המורה הבודד

ידי על  11ה בדרנה הודות להצט  11נות בהוראה

-

מה טוב  .אם

לאו ,ניתן להשתמש בדרכי תינמול אלטרנטיביות  .למשל,

להיפנע בקידומו כתוצאה מהקדשת זמן ומאמצים רבים

תארים הקשורים לתפקיד החינוכי כמו מרכז נושא ,ראש

יותר להוראה .כל עוד שיטת המינו  11ם והקידום מבוטטת

ועדת הערכה ,יו"ר ועדת מורים-תלמידים ,מרכז שנה )או

על מצוינות מחקרית המתבטאת בפריון מדעי  ,הרי

מחזור( וכדומה  ,עם או בלי נמול כטפי; העמדת עוזרי

שהשקעה בהוראה לא זו בלבד שאינה מתונמלת ,אלא היא

מחקר לרשות המורה המקדיש מזמנו להוראה ומעוכב

מטינה את המורה לאחור בנלל מטפר פרטומים נמוך יותר.

בפרטומיו; הענקת כיבודים עבור הצט  11נויות ,תוך פרטומם

הקושי השישי והאחרון הוא ההננות שכל חדשנות
בחינוך מקיפה עצמה בהן ,על מנת שלא להידרדר חזרה

==

התרופה השנ  11ה היא פיתוח אמצעי הערכה טפציפ  11ם

לחידוש .אם נזדקק לדונמה הקודמת ,הרי שעל מנת לבדוק

לדרנת " קוצו של יוד" על מנת לתאם בין הקורטים

iב

ברבים וכדומה .

התרופה הרביעית היא יצירת " נונד קפאון "

(anti

דה  11נו ,מנננון לבחינה תקופתית של החידוש

לשיטות הישנות  .אם כי ברור שחידוש ח  11ב בהננה כלשהי

), freeze

בנלל כל הטיבות שמניתי ,ולו רק בנלל עלותו  .הננות אלו

ותוצאותיו  .נם המורה הבודד ח  11ב להחליט מראש מהם

יכולות לכלול חובת אישור מוקדם על ידי ועדות ,מועצות

הקריטריונים להצלחה או לכישלון ,על אחת כמה וכמה

פקולטה או דקאנים של כל שינוי בקורט או בתכנית,

כאשר השינוי הוא מערכתי  .הישני טטודנטים הם ללא

הנהנת רוב מיוחט לאישור השינוי ועוד  .אולם הננת-יתר

טפק אחד הקריטריונים להערכה תקופתית כזאת ,אולם

עלולה "להקפיא" את החידוש בצורה כזאת שתמנע תנובה

אין לזנוח קריטריונים נוטפים  ,כמו שביעות רצון הטנל

לצרכים משתנים והתפתחות נוטפת בעתיד .החדשנות

והטטודנטים  ,מוכנות התלמידים לקורט  ,לוניטטיקה

עלולה על ידי כך להפוך תוך זמן לא ארוך לשמרנות

ועלות  ,תקלות וכישלונות וההתמודדות עמן  ,תרומת

נרידא  ,ודונמאות לכך בעולם הרחב אינן חטרות .

החידוש לקורטים אחרים  ,ועוד .רק הערכה תקופתית

כזאת תאפשר למנמת השינוי להמשיך בהתחדשות על

הצעות כפתרון הבעיות ביי eו Dהחידו eי D

מנת לאפשר תנובה לליקו  11ם המתנלים ,לצרכים המשתנים

כננד שישה קש  11ם אלו ניתן להשתמש בשש "תרופות" .

או לכינונה של מציאות חדשה  .יש ,לפיכך ,למטד נהלים

הראשונה והעיקרית שבהן היא הכשרת מורים  .ככל

שיקבעו כיצד ,מתי ועל ידי מי מתבצעת ההערכה

שתשתפר מיומנותו של המורה בשיטה החדשה ,כן תפחת

התקופתית של החידוש ,מי רשאי להכניט במהלך השנים

התננדותו  .יתרה מזו ,הוא לא יצטרך לטכן את המוניטין

שינוי בתכנית שהתקבלה על מנת להתאימה למציאות

שלו בנלל רמת ביצוע לקויה  .הכשרת מורים זו צריכה

המשתנה ,מהם נבולות הטמכות של המורה ,מי ח  11ב
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לאשר את השינוי ,ואם מדובר על שינוי כיוון עקרוני ,הרי

החדשות הנדרשות ,מקטינה את האיום על הטטטוט

שיש לקבוע גם באיזה רוב  .בחינה עצמית תקופתית כזאת

האישי של המורה ,מאפשרת לפרט הטמעה הדרגתית של

בדרך כלל נדחית לתקופות מאוחרות יותר בלהט היישום

החידוש כך שאינו נכפה עליו בבחינת הר כגיגית ,ומקלה

של החידוש ,וחבל  .היא עשויה להקל על כל ששת הקשיים

על קבלת השינוי באמצעות קבוצת השווים-העמיתים .

שפורטו ,ותרומתה ,לפיכך ,לא תטולא

בפז.

מעורבות אישית כזאת קשורה גם בטגנון מנהיגות  .מי

תרופה חמישית היא פישוט ,עד כמה שניתן ,של
הלוגיטטיקה ,ושחרור המורים מן ההתעטקות בבעיות
לוגיטטיות .

שמוליך את החידוש המערכתי חייב לכוון ולא להכתיב,
לשתף ולא לכפות ,להנהיג ולא לשלוט  .הוא חייב גם
להיות מוכן להתפשר ולקבל הצעות פרודוקטיביות שלא

ולבטוף  ,כאשר מדובר אודות שינוי מערכתי רב-היקף ,

חשב עליהן בעצמו  ,שכן התכנית הטופית עשויה להיות

מחלקתי  ,פקולטטי או כלל-מ וטדי  ,הנוגע למטפר

שונה מזו שראה בחזונו  .בהקשר זה  ,האצלת טמכויות

משמעותי של קורטים ,דיטציפלינות וחברי טגל ,התרופה

ושיתוף במידע הם כלי מנהיגות רבי עצמה.

בעלת החשיבות העליונה היא יצירת מעורבות אישית

ושיתוף אמיתי של כל הטגל שעל כתפיו יבוצע השינוי
בתכנון החידוש .שותפות כזאת מקטינה את החרדה מן

הבלתי ידוע ,מאפשרת רכישה הדרגתית של המיומנויות

מ  geטי מחץ קוטכי חד  Jeות
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אינר מבין את הבעיה
רעיון

רעיון

 eכנו ...

טוב מאוד בתיאוריה ,אבכ זה כא יכוכ כעבוד ...
מצוין ,אר הוא אינו מתאי  Dכדי Oצי  9כינה  eכנו ...

ה  eיטה  eכנו הייתה קיימת מאז ומתמיד .היא מוכרחה כהיות

טובה ...

א  Dזה היה טוב ,מי  eהו היה חו  eב עכ זה קוד ... D

איו כנו ב  eביכ זה זמו/כוח אדם/תקציב ...
הבה נח  eוב עכ זה זמו מה ...
הבה נמתין מעט .איו צורר כהיח  9ז ...
אינני רואה את הק  eר ...
אנחנו קטני  Dמדי ב  eביכ זה/אנחנו גדוכי  Dמדי ב  eביכ

זה ...

התקנות אינו מא  e9רות כע eות זאת ...
איו תקנות  eמכ oות אותנו במקרה זה ...
איו זו אחריותנו ...
מוקד  Dמדי כח  eוב עכ  eינוי כזה/מאוחר מדי כע  eות  eינוי
יותר מדי

• e

וב אתה

חד e
!!!!?

ני/יותר מדי

מיו  eו ...

כזה ...

