
nHn זהרn וחזותנםהH תn ננהווH ניתש~פיו

התפתחויותור Hותיד Uהשוה Hורפוהםפר

Y נתחופויותn היU ,הרפוננוווגיהH והחנרהה

וה Hניס Yניהיוס.ננריס Hרונו Hניהס Yנית Hש

חשנווו Uית nyuהידה nהוהגנרתת Hנווויס

ורנות unו , Hגיסחד nוית nפוררנת unוות HYהר

ידו Hnהםפרניתיהווננינור Yהשוגונרת

תפקידיוור Hתינגזרת Hזתחזית n .Hגיס

נניתורה n Hשהוהםגו,חנרשוידייסת Uה

ושוניסננדיסרניס,שהתפקידיסניווןזה.םפר

פוי Yיוות, Uני OHו nונת nו Uהריזה, nזה

וריס. nםוגישוושהניויחווקושהתפקידיס

םוגי nחד Hנושוההנשרהדרנינדונותר nHnנ

ורה nשווהרישוינה nההםוםוגיתוריס nה

יה. nקד Hנ

בכוך 1ד

בעודלרפואהט"בביההמורהתפקידאתלחזותמנתעל

 .כזהבית-טפרייראהכיצדתחילהלתאריששנה, 20

הדרךבימינו,הנבואהניתנהלמילכולשידועמשומאולמ,

ניצניהמשאתתהליכימניתוחבאמצעותהיאזאתלחזות

 .) extrapolation (חיצוןעל-ידיעינינולננדרואימאנו

חברתיימטכנולוניימ,תהליכימביןאפרידהדיוןלצורך

ללאבזהזהמשולבימכולמכיברורכיאמורפואיימ,

 .הפרד

ם IIטכנוכוגתהכיכים

בשתיהרפואיהחינוךעלמשפיעימאלהתהליכימ

 .המידעזמינותהיאהראשונה .קשורותבלתידרכימ

שהואהמידעכלנמצאהטטודנטשלאצבעותיובקצות

במעלהראשונהבינלאומיתברמהמונשלו,להזדקקעשוי

וללאמורהללאללמידהיהיהניתןהכול .ננישהובצורה

הלומד,שלהחופשיבזמנוכלל,הכיתהבחדרנוכחות

בחינוךהמהפכהאלקטרונית.בטפרייהאובביתו

ננישותטפריותויצירתהדפוטהמצאתעמשהתרחשה

המהפכההנבוה.החינוךשלבפתחוכעת,עומדתלכול

לאוניברטיטאות,מהמנזרימאותוהוליכההראשונה

הלומד.שללביתואותותובילהנוכחית

,יכלולהקונניטיבילתחוממונבלשכיומ ,זהתהליך

מדומהמציאות .הפטיכומוטוריהתחומאתנמבעתיד

) virtual reality ( לכלמציאותיימהנראימהדמיהואמצעי

מיומנויותתרנולמאפשרימ,וכבריאפשרו,דבר

ללמידהתחליףלעולמיהיהלאכיאמ . 4,3פטיכומוטוריות

בחולימהרפואהפרחשלהתלות,הריהאנושיהחולהעל

דרמתי.באופןותפחתתלךלמידהלצורך

 190בבותהמורה

ו/ 7נור /בטת 7ברס 7 [ו N , 2בנור 1ד

נוברתלשליטהתביאהטכנולונית,ההתפתחותבמקביל

דרךמלאכותיתמהפריההחיימ,בתהליכיהרפואהשל

הולךבמטפרושליטהזקנהעיכובשיבוט,ננטית,הנדטה

חיימבאיכותזמןיותריחיואנשיממחלות.שלונדל

הרפואה,בפניתצבנהאלוטכנולוניותהתפתחויות . 5טובה

אתיותמוטריות,,דילמותהרפואיהחינוךבפנינמולכן

שהתהליכימצפויהיומ.כברנראיתשראשיתןוחברתיות

ההתפתחויותאחריפנרוהטתנלותשלהחברתיימ

ההתפתחותעצמולפיכך,יותרהמהירותהטכנולוניות

והפטיכומוטורי,הקונניטיביבתחומימהמורהאתשתייתר

(אפקטיבי).הרינושיבתחומתחליףלחטראותותהפוך

סוציוכוגייםתהכיכים
תהליכימבשנילהבחיןניתןהטוציולוניבתחומנמ

כאשרהאינדיווידואליזציה,התנברותהואהראשוןשונימ;

המידע,זמינותבמקביל . 6במרכזוהעצמיתההנשמהמושנ

 ,בתחומומעממורמכבר-טמכאממעמדוהמורהאתתוריד

כול""יודעממעמדהרופאאתשהורידהכפיבדיוק

ויבחנובכולטפקיטילוטטודנטימ . 7האחרונימבעשורימ

הפתרונותדרךהמוצנות,מהעובדותהכול,אתבעצממ

עליעמדוהממאידך,מדיניות.שללשאלותועדהמוצעימ

אתולהנשימללמידההאמצעיממיטבאתלקבלזכותמ

שלהמ.הפוטנציאלבמלואעצממ

ונוברתההולכתהשליטההואהשניהטוציולוניהתהליך

(תהליךמוטדותיובאמצעותהנבוההחינוךעלהציבורשל

במדינתאלהבימימממשמתרחשאנפין,בזעירזה,

עלויפקחיעדימשלעדיפותטדרייקבעהציבור .ישראל)

הציבורית,הרפואהעלהעוברהתהליךשוב, . 8השנתמ

יעבור , Managed health careבשמב"בארההמכונה

 .בפרטוהרפואיבכללהנבוההחינוךעלנמבהכרח

עצמההרפואהבתחוםתהכיכים

השפעהשישפיעותהליכימשלהשלישיתהקבוצה

בתחומהשינויימהיאהעתידיהרפואיהחינוךעלמכרעת

ויפחתילךבעתידטפקללא .הרפואיתהפרקטיקה

אומורכבימחולימרקשיקלטובבתי-חולימ,השימוש

 .והולכימהמתקצרימזמןלפרקיזאתונמבמיוחד,קשימ

ליחידהוהופך,הולךכברובעצמיהפוך,החולימבית

ופחותפחותיתאימהואשכך,מכיוון .נמרץלטיפולענקית

 ,בצדו .לרפואהלטטודנטימעיקריהתנטותכמקומלשמש

במעבדותהטטודנטימיתנטובמקומו,לאכיאמ

בהוטטלימ,ושכונתיות,קהילתיות,במרפאותן O , 9הדמיה

 .החולהשלובביתוקשישימבמעונות

עומטהרופאשכמעליטילו,ההתפתחויותבמקביל
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ציודיותרלהפעיליותר,לדעתעליויהיהוגדל.הולך

יוכללאהעתידיהרופאטכניקות.ביותרולשלוטמתוחכם

התוצאות .ממנוהמצופותהמטלותבכללבדולעמוד

בתחוםוהתמקצעותיתרהתמחותמחדשתיים:תהיינה

עבודתיותרמאידךטפציפית;בפרוצדורהאווצרהולך

וטכנאיםהאחריםהבריאותמקצועותאנשיכאשרצוות,

שלהקלטייםמהתפקידיםחלקעצמםעלייטלושונים

 .!הרופא!

כרפואההעתודוהספרבות

העתידיהטפרבביתהמתוארים,התהליכיםלאור

כיתותיהיושלאאוכיתות,ופחותפחותיהיולרפואה

טימולציהמעבדותויותריותריתפטומקומןאתכלל.

שלמביתוהנגישותאלקטרוניותטפריותמתוחכמות,

והןלמידעגישההןשיאפשרועצמיתלמידהומרכזיהלומד

יהיוהזההטפרבביתשונות.ברמותמיומנויותתרגול

בית-עםהמטורתיהקשר .מערכתשעותופחותפחות

רקיהיההחוליםבית,כאשרכלילייעלםאויפחתחולים

 .רביםמניאחדנוטף,התנטותמקום

או ""הכיתהאתכאשרהלמידה,אופיגםישתנה

ומתחלפותקטנותלמידהקבוצותתחלפנה"המחזור"

קצבאתויותריותריקבעהלומד .יחידניתולמידה

שניםארבעאוששבןהמטורתישהמבנהוייתכןהלמידה,

שהיאכפי(קוריקולום)הלימודיםתכנית .מלהתקייםיחדל

 .כלילתיעלם ,כיוםלנומוכרת

לרפואההטפרביתשלמטורתייםתפקידיםשניאולם,

תלךאףוחשיבותם ,העולםמןיעברולאכיוםשהואכפי

הלמידהדווקא .! 2איכותבקרתהואהאחדותגבר.

עליותררציניתבקרהתדרושמובניתוהבלתיהיחידנית

תקפה,מקצועיתהערכהמערכתכלומר,הבוגר.איכות

מקצועיבידעהטפרביתישתמשכךלשםויעילה.מהימנה

מתקדמת.בטכנולוגיהגםכמוההערכה,בתחום

בתיברובבחשיבותומשניהואשכיוםהשני,התפקיד

בובעולם .ה~פקטיביבתחוםהואלרפואה,הטפר

ההתפתחותאחרמפגרתהחברתיתההטתגלות

וגדלהולךמוטריותההדילמותמטפרכאשרהטכנולוגית,

בתנאילהימצאעלוליםהחולהוהןהטטודנטהןוכאשר

מנוטהטפרלביתיהיהלאועקה,התלבטותתמיהה,

המוטריתההכוונהתפקידאתמרביתברצינותמלקחת

 .הריגושיבתחוםוהטיפול

כרפואההעתודוהמורה

המורהשלשכמועליוטלועיקרייםתפקידיםארבעה

הואשבהםוהעיקריהראשון .לרפואההטפרבביתהעתידי

למידהלמקורותהלומדאתולכווןלמידההזדמנויותליצור

לשליפתמיומנויותהוראתגםכוללזהתפקיד .מתאימים

הןומתייחטהנשלף,המידעלהערכתכליםומתןמידע

עללוותריצטרךהמורהתהליכי.למידעוהןעובדתילמידע

"איננילומרללמודחייבויהיההמידע,כמקורמעמדו

 ."נבדוקהבהיודע,

אתלהעריךיכולתהואהעתידיהמורהשלהשניתפקידו

לשלוטיצטרךהואכךלשם .ואמיןמדעיבאופןהטטודנט

בטכנולוגיות,ולהשתמשהמודרניההערכהמדעברזי

והקריטיהשלישיתפקידו .חדשותמדומהומציאותהדמיה

המוטריבתחומיםהטטודנטאתללוותהואהמורהשל
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טעדמתןשלבטכניקותלשלוטיהיההמורהעלוהנפשי.

במצביוטיפולמוטריותדילמותעם,התמודדותנפשי

אמפתירניש,מלווהלהיותיצטרךהואחריפים.משבר

יווןימימאזוכמוהיוםכמוולבטוף,הטטודנט.שלומעורב

מודללהיותהואהמורהשלהרביעיתפקידוהעתיקה,

הטטודנט.בעבורלחיקוי

12 

ארבעתאתלבצעהמטונליםרביםכיוםבינינוישהאם

שלמטפיקמטפרשיהיהצפויהאםהאלה?התפקידים

כיום,כאלהרביםשאיןטודזהאיןבעתיד?כאלהמורים

בלתילהיותשעלולבעתיד,פחותעודשיהיולהניחוטביר

להיותחייביהיהלפיכך,הפתרון,וציני.טכניאישי,

שונים.מוריםטונישלושהביןהמורהתפקידיבפיצול

 ) resourceמקורות"שי J'ייכאןיכונההראשוןהטונ
) people . בבתיהןהקליניים,המוריםרובאתיכללואלה

המומחיםהבכיריםאתובעיקרלהם,מחוצהוהןהחולים

שיהוואלההםהםמכשור.אותהליךתת-תחום,לתחום,

רופא,לתפקידעצמואתהמכיןלטטודנטהזדהותדמויות

ההתנהנותאתהטטודנטילמדמהםכיום;שהדברכפי

האנכרוניטטיבשםכיוםעדיין(המכונההחולהפנינוכח

ילמדשמהםאלההםהחולה");מיטתליד"התנהנות

ההחלטותוקבלתהחשיבהתהליכיאתהטטודנט

בעבורשיתרנמואלהיהיושהםלומרניתןהקליניות.

לאאולםהקלינית.למציאותהנלמדהחומראתהטטודנט

מערכת,שעותפורמליות,הוראהמחויבויותלהםיהיו

ובחינות.הרצאות

במדעמקצועבעלייהיוהם .ם" 7כ 7"מעריהיוהשניהטונ

שהםכיוןהערכה.שלבטכנולוניהשליטהובעליההערכה

אחראיםיהיולאנםהםהתוכן,בתחוםבני-טמכאיהיולא

עליתרבתחומם.מומחיםעםיעבדואלאההערכה,לתכני

אזוריות,ברשתותתיעשהשההערכהלהניחטבירכן,

והןבעלויותלחטוךמנתעלהןבינלאומיות,אולאומיות

טטנדרטיזציה.להשינמנתעל

 ,השלישימהטונמוריםיהיוהפקולטהחברישלמיעוטם

"מוריאותהליך""מוריכאןהמכוניםכיום,קייםשאינו

קליניתחוםמכלרופאיםיהיואלההוראתית".קריירה

אחריותלהםתהיהלאחינוכית.בקריירהשיבחרושהוא,

מקוםבשוםמוצביםיהיולאולכןחולים,כלפיקלינית

ללוותיהיהתפקידםלחינוך.בעיקרמוקדשיהיהוזמנם

יכלולכזהליווילימודיהם.לאורךטטודנטיםשלקבוצה

הלמידהלצורכיוהיענותהטטודנטהתקדמותאחרימעקב

לשיפוטכליםוהקנייתמתאימיםלמקורות,הכוונהשלו

להתייחטלדעתחייביהיההמורהמקורות.שלאיכותם

ולדילמותהעתידיתבחברההמטובכיםהחייםלתהליכי

ננטיותמניפולציותשיבוט,חיים,הפטקתכמומוטריות

טוציולוניותלבעיותנםדעתולתתעליויהיהבנוטףועוד.

הזמןשאלתהמשפחה,מבנההשתנותלמשל,וביניהן,

 ,ניכורהזדקנות,כמופטיכולוניות,ולבעיותועוד;הפנוי
לטפלחייביהיההמורהובדידות. ) alienation (הזדרות

כדיהלומד.שלאמוציונלימשברבמצביראשוניטיפול

 ,התנהנותואתלטטודנטישקףהמורהאלהכלאתלעשות
לשיפוטכליםלויקנהאלטרנטיביות,התנהנויותיציע

חונך,"מנטור",ויהווהשלפניוהבעיותשלאוטונומי

לתהליךשאחראיאדםדהיינו"מלמד",לאאךמנחה,

 • 13לתכניהולאהלמידה

מורים t'להעריואףלהעריךלאהוב,עשוייםטטודנטים

מכיווןאךבהם.תלוייםלהיותנרועיםובמקריםכאלה,

לקריירהעצמםאתמכווניםהטטודנטיםשלרובםשרוב

דמותאלהמוריםיהוובלבדנדירותלעתיםרקרפואית,

בעבורם.הזדהות

בעתיד?כאלהאנשיםהרפואילחינוךיימצאוהאם

ביןונדלההולךהפערעצםחיובית.היאהתשובהלדעתי,

ייצורהחברתית,להטתנלותהטכנולוניתההתפתחות

ובלתימודאניםשיהיורפואהאנשישלמשמעותימטפר

ושירצוזה,לפערנותנתשהרפואהמהתשובותמרוצים

הציבורשלהמעורבותכן,עליתרבנדון.משהולעשות

איאלו.לבעיותהתייחטותתקבל,נםולכןתדרוש,בחינוך

כיוםהנאמרתהקיים,מהמצבהציבוריתהרצוןשביעות

ציווי.שלבקולומחרתייםמחרתיאמרחלושה,ענותבקול

לצמיתותיוותרולאהרופאיםשלשרובםאמנם,אפשר,

וששיעורמטופלים,כלפיואחריותםהקליניתפקידםעל

מעטים,רקמוטדבכלשנדרשיםלמרותהקריירה","מורי

קלינאיםשלביציאתםיהיהלכךהפתרוןמטפיק.יהיהלא

שניםשלקצוביםזמןלפרקיהמטורתייםמתפקידיהם

ותיקיםרופאיםשלמקצועית"ב"הטבהנםכמואחדות,

נמלאים.כוללכה,עדשלהםהקליניתמהקריירהששבעו

בעליאנשיםזהלתפקידלמשוךלהצליחמנתעלאולם,

יוקרהומעמד.יוקרהבעללהיותהתפקידעליכולת,

והאישורהרישויתהליכילתפקידיקנואלהומעמד

בהמשך.שיתוארו

מכתס Oוהמורןס Iו elר

בקרתתכתיבהנוברתהציבורית,המעורבותכאמור

אולרישויבעתידתביאכזובקרהההוראה.איכות

ובכללוהנבוה,החינוךבתחוםנםמוריםלהטמכת

 ,,אנוהכולאחריהקריירה"."מורילנבי,לפחות 14הרפואה

ילדינואתאם ,ובצדקנמרצת,התננדותנתננד ,כהורים

לאמדועמוטמכים.בלתימוריםילמדוהחובהחינוךבניל

זכות?לאותהלכשינדלו,אלה,ילדינוראויים

והרפואהבכללהנבוהשהחינוךנראהראשוןבמבט

החופשזכותעלויעמדוכזה,חיצונילפיקוחיתננדובפרט

לעומתשני,מבטהעצמי.האקדמיהניהולוזכותהאקדמי

לאלהיותוצריכה,יכולה,כזושבקרהלראותיאפשרזאת,

האוניברטיטאותעל-ידימונהנתאףאלאמקובלתרק

לנזורניתןוביעילות.בתום-לבנעשיתהיאעודכלעצמן,

רישוימכברלאעדרופאים.רישוימתהליךשווהנזירה

עםבלבד,לרפואההטפרבתיבידילמעשה,היה,כזה

מיאוהבריאותמשרדשלמאשרתנומי""חותמת

כוללהעולם,כיוםכזו.חותמתללאאולכך,שהוטמך

שלהאמריקאילמודלבמהירותאךבהדרנה,עוברישראל

בתיתלויות.ובלתיחיצוניותלאומיות,רישויבחינות

מתננדיםשאינםבלבדזולאההפתעה,למרבההטפר,

על-מפוקחהואעודכלהתהליך,אתמוליכיםאלאלכך,

יהיהמוריםהטמכתלנבידומהתהליךעצמו.המקצועידי

בעיקרלרפואה,הטפרבתישלמובהקאינטרטבעתיד

מוכניםרקלאשיהיוציבוריים,משאביםעלהנשעניםאלה

לשפרההוראה,איכותבקרתלהנהינמעונייניםאףאלא

בנלוי.לציבורזאתולהראות

אובהטמכהמעונייניםיהיועצמם,המוריםכןעליתר

בין"הקונפליקטלנביונאמרנכתבהרבהכזה.ברישוי

בהקשר ) trole-profession conו ict (לתפקיד"המקצוע



מתבטאלרפואההטפרבביתהגבוה.בחינוךהוראהשל

למוטדשגויטהרופא,שלהעצמיבתפיטתזהקונפליקט

,לעתיםנאלץאשרהמדעיים,אוהקלינייםכישוריובזכות

מקדמתאינהזוהוראה,בעודטטודנטים,ללמדכורחובעל

"מורהשלרשמיטטטוט .ומעמדודרגתומבחינתכללאותו

תמריץלהוותעשויהבצדו,רישויאושהטמכהלרפואה",

קריירה""מורילגביבמיוחדלהוראה,להתמטרות

תפיטתוהקלינית.עבודתםבזכותקידוםעלהמוותרים

אשרלהוראה,הכשרהתהליךשעברטגלחברשלהעצמית

בעלרופא-מורה,של,תהיהבטופוהטמכהאורישוייש

תפיטהבמקוםטטטוט,ובעלתמוכרתטפציפיתהתמחות

הואולכןעתידועלשוויתררופא-קלינאישלעצמית

"כישלון"·

הקריירה"ש"מורילכךבעצמוידאגלרפואההטפרבית

בתהליךיצליחוהטמכה,אורישויתהליך,העובריםשלו

זאת,האפשר.ככלגבוהיםיהיוושהישגיהםויוטמכו,

שהיאההתמחות,בבחינותהצלחהלגביכיוםלמצבבדומה

לשםהפרט.שלמזהפחותלאהמוטדשלמובהקאינטרט

מורים.להכשרתמשאביםהטפרביתיקצהכך

כרפואהמוריסרת eהכ
המוריםהכשרתתהליכיאתלתארהמקוםכאןלא

זאת,לעומתהעתיד,היום.עדהתפתחותםבמשךברפואה

האחדהמורים.בהכשרתמהותייםשינוייםשניבחובוצופן

המציאותאםהכלל.לנחלתתהפוךמוריםהכשרת

המעורבותזאתתכתיבהריזאת,יכתיבולאוהצרכים

בית-טפרשוםהעלות/תועלת.הגברתשתחייבהציבורית

בו,ההוראהמאיכותלהתעלםלעצמולהרשותיוכללא

שלדעתוושיקוללרצונוההכשרהנושאאתולהשאיר

 .האינדיווידואליהמורה
 .במשורהמצוייהיההמורים-רופאיםשלזמנםמאידך,

יותרממוקדת,יותרתהיההמוריםשהכשרתכן,אםצפוי,

מכיווןהאפשר.ככלגבוההעלות/תועלתובעלתתמציתית

הכרתשלברמההכולוכדומה,הכיתהבחדרהתנהגות

לתכנוןהשיטתיתלגישהומודעותהחינוכיתהשפה

טטודנטיםללמדכיצדהמוריםכלילמדוכןכמו .ההוראה

בהנחה ,) information retrieval (יעילהמידעשליפת

כלבעתידידעועצמההמידעשליפתמיומנותשאת

 .המורים

השונים.המוריםלטוגיההכשרהתתפצלואילךמכאן

שלובניינהמניינה,רובכאמורשהם,המקורות""אנשי

להוראתממוקדתבהכשרהחייביםיהיוהפקולטה,

 .) bedside teaching (החולהפנינוכחהתנהגות
עלההערכהתורתבלימודחייביםיהיו"המעריכים"

יהיוהקריירה""מוריבטימולציות.שימושכוללבוריה,

בתחום ,) tutoring (החונכותבתחוםבהכשרהחייבים

מצביעםההתמודדותובתחוםהביו-רפואיתהאתיקה

מיוחדיםוהמרצהעידודיקבלואלהמוריםנפשיים.משבר

בחינוךושלישישנילתוארפורמלייםלימודיםללמוד

בעתיד.יותרנפוציםויהיוכיוםכבר,הקיימיםרפואי

אחתהכשרהתקופתכלבין .מודולריתתהיהההכשרה

זוהתנטותבשדה.בפועלהמוריםטוגיכליתנטולרעותה

ייעשההדברפורמלית.בהערכהותלווהמבוקרתתהיה

או ,) mentoring (לחדשותיקמורההצמדתעל-ידי

באמצעותבוודאי , portfolio) (אישיתיקבאמצעות

טימולציות.באמצעותואוליטטודנטיםהערכת

טיכוס

התפתחויותשבוחדשלעידןנכנטהרפואיהחינוך

ליצוראותויאלצווהחברההטכנולוגיההרפואה,בתחומי

תתבעהחברהזהבעידןלרפואה.מורהשלחדשטיפוט

גבוה.עלות/תועלתמקדםבעלאיכותילחינוךזכותהאת

לרפואההטפרבתייאלצומרצונםשלאאומרצונם

והטמכההכשרהמערכתולפתחהמשתנהלעולםלהטתגל

כללייםמתארבקוויכאןצוירהכךלשםמוריהם.של

שלטוגלכלטפציפיתהמכוונתשלביםרבתהכשרהתכנית

מורה.שונה,להכשרהיזכושתוארוהמוריםטוגישלושתשכ,ך

לפחותהכשרה"יותר,בבחינתתפקידולפיאישאיש

כללפיהכלום",לאאו"הכולשלושהגישהמורים",

מןתחלוףזהה,הכשרה ) ...מקבלים(אםמקבליםהמורים

העולם.

כיוםהנהוגותהמוריםהכשרתשיטותזאת,לעומת

כזו,פעילותישבהםרבים,כהשאינםמוטדות,באותם

השימוששיימשךלוודאיקרובלהשתנות.שלאעשויות

,ליווימשימה,קבוצותעיוןימיוארוכות,קצרותבטדנאות

מטוגתרגוליםטטודנטים,הערכותותיק,מורהעל-ידי

עשייה.תוךאימוןהכולומעלטימולציות,מיקרו-הוראה,

בטכנולוגיההשימושיגבראלומפעילויותאחתכלבתוך

מהותי.איננוזההבדלאךובטימולציות,חדישה

באוריינטציה,תחללדעתייעילה,מוריםהכשרת

,מבנהושלומאמין",ה"אני,חזונו,מטרותיולמוטד

טדנהבאמצעותלהיעשותיכולהזאת .בוהלימודיםותכנית

וטטודנטים,תפקידיםבעליעםפגישותעיון,יוםקצרה,

הואשגםההמש,ךבאלה.וכיוצאואלקטרוניכתובחומר

פעילותאוקורטטדנה,יהיהההוראה,טגלכלאתיחייב

השפהאתהמורהירכושבהאחרת,פורמליתהוראה

,בחירתוניטוחןלמטרותהכוונהאותה.ויתרגלהחינוכית

הוראה,עזריהכנתהערכה,שיטותהוראה,שיטותחומר,

זאת,למרותערכיים.במושגיםהעתידאתלשפוטקשה

 .יותרויעילטוברפואילחינוךבעתידלצפותניתן
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