 nHnר זה  nנםה וחזות  Hת  nננהוו Hפיו ש~ נית

הםפר ורפו Hה שו ה Uתיד ו Hור התפתחויות

המורה בבות
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 Yפויות נתחו י ה Uננוווגיה ,הרפו Hה והחנרה
ש Hת ני Yניהס  Hנו רו Hיס ננר היוס .ני Yניס  Hוה

נווויס  Hת הגנרת הו nידה ה  nyuית  Uו חשנוו

ד 1בנור N , 2ו ] 7ברס  7טת ב  /נור  7ו/

,

הר  HYות ו  unרנת פור nוית  nחד גיס Hו  unורנות

גונרת שו ה Yינור ננ יהוו נית הםפר  Hnידו

גיס .H

 nתחזית ז Hת נגזר תי Hור תפקידיו

ה Uת ידייס שו חנר הםגו,

שהוnH

ורה ננית

םפר זה .ניוון שהתפקידיס רניס ,ננדיס ושוניס

זה  nזה ,הרי  Uו  nנת ו nו  OHני Uיוות Y ,פוי

שהתפקידיס יחווקו ניו שוושה םוגיn

וריס.

נ  nHnר נדונות דרני ההנשרה שו נו  Hחד  nםוגי

במקביל ,ההתפתחות הטכנולונית תביא לשליטה נוברת
של הרפואה בתהליכי החיימ ,מהפריה מלאכותית דרך
הנדטה ננטית ,שיבוט ,עיכוב זקנה ושליטה במטפר הולך
ונדל של מחלות .אנשימ יחיו יותר זמן באיכות חיימ

טובה  .5התפתחויות טכנולוניות אלו תצבנה בפני הרפואה,
ולכן נמ בפני החינוך הרפואי ,דילמות מוטריות ,אתיות
וחברתיות שראשיתן נראית כבר היומ .צפוי שהתהליכימ
החברתיימ של הטתנלות יפנרו אחר ההתפתחויות
הטכנולוניות המהירות יותר ולפיכך ,עצמ ההתפתחות
שתייתר את המורה בתחומימ הקונניטיבי והפטיכומוטורי,

תהפוך אותו לחטר תחליף בתחומ הרינושי )אפקטיבי(.

ה nוריס וםוגית ההם nנה והרישוי שו  nורה

n

תהכיכים סוציוכוגיים

נ Hקד יה.

נמ בתחומ הטוציולוני ניתן להבחין בשני תהליכימ
שונימ; הראשון הוא התנברות האינדיווידואליזציה ,כאשר

מושנ ההנשמה העצמית במרכזו .6במקביל ,זמינות המידע
על מנת לחזות את תפקיד המורה בביה " ט לרפואה בעוד

20

ד1

בכוך

שנה ,יש לתאר תחילה כיצד ייראה בית-טפר כזה .

תוריד את המורה ממעמדו כבר-טמכא מורמ מעמ

בתחומו ,

בדיוק כפי שהורידה את הרופא ממעמד "יודע כול"

אולמ ,משומ שידוע לכול למי ניתנה הנבואה בימינו ,הדרך

בעשורימ האחרונימ . 7טטודנטימ יטילו טפק בכול ויבחנו

לחזות זאת היא באמצעות ניתוח תהליכימ שאת ניצניהמ

בעצממ את הכול ,מהעובדות המוצנות ,דרך הפתרונות

אנו רואימ לננד עינינו על-ידי חיצון ) . ( extrapolation

המוצעימ ועד לשאלות של מדיניות .מאידך ,המ יעמדו על

לצורך הדיון אפריד בין תהליכימ טכנולוניימ ,חברתיימ

זכותמ לקבל את מיטב האמצעימ ללמידה ולהנשימ את

ורפואיימ ,אמ כי ברור כי כולמ משולבימ זה בזה ללא

עצממ במלוא הפוטנציאל שלהמ.
התהליך הטוציולוני השני הוא השליטה ההולכת ונוברת

הפרד .

של הציבור על החינוך הנבוה באמצעות מוטדותיו )תהליך

תהכיכים טכנוכוג  IIם
תהליכימ אלה משפיעימ על החינוך הרפואי בשתי

זה ,בזעיר אנפין ,מתרחש ממש בימימ אלה במדינת
ישראל(  .הציבור יקבע טדרי עדיפות של יעדימ ויפקח על

השנתמ  .8שוב ,התהליך העובר על הרפואה הציבורית,

דרכימ בלתי קשורות  .הראשונה היא זמינות המידע .

המכונה בארה " ב בשמ

בקצות אצבעותיו של הטטודנט נמצא כל המידע שהוא

בהכרח נמ על החינוך הנבוה בכלל והרפואי בפרט .

, Managed health care

יעבור

עשוי להזדקק לו ,מונש ברמה בינלאומית ראשונה במעלה
ובצורה ננישה  .הכול ניתן יהיה ללמידה ללא מורה וללא
נוכחות בחדר הכיתה כלל ,בזמנו החופשי של הלומד,
בביתו או בטפרייה אלקטרונית .המהפכה בחינוך

תהכיכים בתחום הרפואה עצמה
הקבוצה השלישית של תהליכימ שישפיעו השפעה

שהתרחשה עמ המצאת הדפוט ויצירת טפריות ננישות

מכרעת על החינוך הרפואי העתידי היא השינויימ בתחומ

לכול ,עומדת כעת בפתחו של החינוך הנבוה .המהפכה

הפרקטיקה הרפואית  .ללא טפק בעתיד ילך ויפחת

הראשונה הוליכה אותו מהמנזרימ לאוניברטיטאות,

השימוש בבתי-חולימ ,שיקלטו רק חולימ מורכבימ או

הנוכחית תוביל אותו לביתו של הלומד.
תהליך

זה ,

שכיומ מונבל לתחומ הקונניטיבי ,יכלול

בעתיד נמ את התחומ הפטיכומוטורי  .מציאות מדומה

)  ( virtual realityואמצעי הדמיה הנראימ מציאותיימ לכל

קשימ במיוחד ,ונמ זאת לפרקי זמן המתקצרימ והולכימ .
בית החולימ יהפוך ,ובעצמ כבר הולך והופך ,ליחידה
ענקית לטיפול נמרץ  .מכיוון שכך ,הוא יתאימ פחות ופחות
לשמש כמקומ התנטות עיקרי לטטודנטימ לרפואה .

בצדו ,

דבר יאפשרו ,וכבר מאפשרימ ,תרנול מיומנויות

אמ כי לא במקומו ,יתנטו הטטודנטימ במעבדות

פטיכומוטוריות  .4,3אמ כי לא יהיה לעולמ תחליף ללמידה

הדמיה  O,9ן ,במרפאות קהילתיות ושכונתיות ,בהוטטלימ,

על החולה האנושי ,הרי התלות של פרח הרפואה בחולימ

במעונות קשישימ ובביתו של החולה .

לצורך למידה תלך ותפחת באופן דרמתי.

במקביל ,ההתפתחויות יטילו על שכמ הרופא עומט

~ר I9אה ב Jeת : 2 0 2 0
ת  9קין,
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הולך וגדל .יהיה עליו לדעת יותר ,להפעיל יותר ציוד

ליצור הזדמנויות למידה ולכוון את הלומד למקורות למידה

מתוחכם ולשלוט ביותר טכניקות .הרופא העתידי לא יוכל

מתאימים  .תפקיד זה כולל גם הוראת מיומנויות לשליפת

לעמוד לבדו בכל המטלות המצופות ממנו  .התוצאות

מידע ומתן כלים להערכת המידע הנשלף ,ומתייחט הן

תהיינה שתיים :מחד התמחות יתר והתמקצעות בתחום

למידע עובדתי והן למידע תהליכי .המורה יצטרך לוותר על

הולך וצר או בפרוצדורה טפציפית; מאידך יותר עבודת

מעמדו כמקור המידע ,ויהיה חייב ללמוד לומר "אינני

צוות ,כאשר אנשי מקצועות הבריאות האחרים וטכנאים

יודע ,הבה נבדוק ".

שונים ייטלו על עצמם חלק מהתפקידים הקלטיים של
הרופא! !.

תפקידו השני של המורה העתידי הוא יכולת להעריך את
הטטודנט באופן מדעי ואמין  .לשם כך הוא יצטרך לשלוט
ברזי מדע ההערכה המודרני ,ולהשתמש בטכנולוגיות

בות הספר העתודו כרפואה

הדמיה ומציאות מדומה חדשות  .תפקידו השלישי והקריטי
של המורה הוא ללוות את הטטודנט בתחומים המוטרי

לאור התהליכים המתוארים ,בבית הטפר העתידי
לרפואה יהיו פחות ופחות כיתות ,או שלא יהיו כיתות
כלל .את מקומן יתפטו יותר ויותר מעבדות טימולציה

ו.

מאמר זה הוא תמצית של המאמרBenor, D. E. (2000). The medical :

מתוחכמות ,טפריות אלקטרוניות הנגישות מביתו של

teacher in 2020: Role, training and accreditation. Medica! Teacher, 22,

הלומד ומרכזי למידה עצמית שיאפשרו הן גישה למידע והן

5!4·523.

תרגול מיומנויות ברמות שונות .בבית הטפר הזה יהיו

.2

הבריאות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואחד ממייסדיו של בית הספר

פחות ופחות שעות מערכת  .הקשר המטורתי עם בית-

לרפואה שם.

חולים יפחת או ייעלם כליל ,כאשר בית החולים יהיה רק
מקום התנטות נוטף ,אחד מני רבים .

.3

Acadell1ic Medicine, 74,24 · 43 .

"המחזור" תחלפנה קבוצות למידה קטנות ומתחלפות
.4

.S

Martin, G. M. & Wang, E. (1999). Aging and longevity: Towards the
next millennium. Mo!!eCII!ar Bio!ogy Today , 4, 145 · 146 .

מוכרת לנו כיום  ,תיעלם כליל .
אולם ,שני תפקידים מטורתיים של בית הטפר לרפואה

.6

Medicine , 74,992 · 995 .

דווקא הלמידה

היחידנית והבלתי מובנית תדרוש בקרה רצינית יותר על

.7

מהימנה ויעילה .לשם כך ישתמש בית הטפר בידע מקצועי

.8

.9

61·79.

ההטתגלות החברתית מפגרת אחר ההתפתחות
 Oו.

Strava, R. M. (1999). The future is now: Virtual rea1ity technologies .
In A. Tekian, C. H. McGuire & W. C. McGgaghie (Eds.). fnnovative

וכאשר הן הטטודנט והן החולה עלולים להימצא בתנאי

essional conlpelencies. Chicago :ןor assesing proן  llilationsןSif

תמיהה ,התלבטות ועקה ,לא יהיה לבית הטפר מנוט
והטיפול בתחום הריגושי .

Lange, T., Indelicato D. 1. & Rosen, J. M. (2000). Virtual reality in
surgical training. SUI·gica!·Onco!ogica! C!inician ojNorth Anlel'ica , 9,

הטפר לרפואה ,הוא בתחום ה~פקטיבי  .בעולם בו

מלקחת ברצינות מרבית את תפקיד ההכוונה המוטרית

Hafferty, F. W. (1999). Managed medica1 education? Acadenlic
Medicine , 74, 972 · 979 .

בתחום ההערכה ,כמו גם בטכנולוגיה מתקדמת.

הטכנולוגית ,כאשר מטפר הדילמות ה מוטריות הולך וגדל

Hardy, M. E. & Conway, M. E. (1988). Ro!e theolY, perspectivesjor
hea!th projessiona!s. Norwalk, Connecticut: Appleton and Lange .

איכות הבוגר .כלומר ,מערכת הערכה מקצועית תקפה,

התפקיד השני ,שכיום הוא משני בחשיבותו ברוב בתי

Willialns, G. C., Saizov, R. B. & Ryan, R. M. (1999). The importance
of self determination theory for medical students. Academic

כפי שהוא כיום לא יעברו מן העולם  ,וחשיבותם אף תלך

ותגבר .האחד הוא בקרת איכות. !2

Moberg, T. F. & Whitecomb, M. E. (1999). Educational technology to
facilitate medical students' learning. Acadenlic Medicine , 74, 1146· 1150.

הלמידה ,וייתכן שהמבנה המטורתי בן שש או ארבע שנים
יחדל מלהתקיים  .תכנית הלימודים )קוריקולום( כפי שהיא

Hersh, W. (!999). A world ofknowledge at your fingertips: The
 ine information retrival .ן ity and future directions of on -ן promise, rea

ישתנה גם אופי הלמידה ,כאשר את "הכיתה " או
ולמידה יחידנית  .הלומד יקבע יותר ויותר את קצב

פרופ' דן בנור  ,M.D .ראש בית הספר למקצועות הבריאות בפקולטה למדעי

University of111inois .
ו ו.

Herzberg, J. (1999). Tribes or tealns? The cha11enge of
multiprofessional education. Hospita! Medicine, 60,516 · 518 .

 2ו.

המורה העתודו כרפואה
ארבעה תפקידים עיקריים יוטלו על שכמו של המורה
העתידי בבית הטפר לרפואה  .הראשון והעיקרי שבהם הוא

Kamien, M. (1996). The social accountability ofmedical schools in
changing medical education and medica1 practice. WHO Monograph,
10, Geneva.
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והנפשי .על המורה יהיה לשלוט בטכניקות של מתן טעד

כאלה ,ובמקרים נרועים להיות תלויים בהם .אך מכיוון

נפשי ,התמודדות עם דילמות מוטריות וטיפול במצבי

שרוב רובם של הטטודנטים מכוונים את עצמם לקריירה

משבר חריפים .הוא יצטרך להיות מלווה רניש ,אמפתי

רפואית ,רק לעתים נדירות בלבד יהוו מורים אלה דמות

ומעורב של הטטודנט .ולבטוף ,כמו היום וכמו מאז ימי יוון

הזדהות בעבורם.

העתיקה ,תפקידו הרביעי של המורה הוא להיות מודל
לחיקוי בעבור הטטודנט.

האם יימצאו לחינוך הרפואי אנשים כאלה בעתיד?
לדעתי ,התשובה היא חיובית .עצם הפער ההולך ונדל בין
ההתפתחות הטכנולונית להטתנלות החברתית ,ייצור

האם יש בינינו כיום רבים המטונלים לבצע את ארבעת

מטפר משמעותי של אנשי רפואה שיהיו מודאנים ובלתי

התפקידים האלה? האם צפוי שיהיה מטפר מטפיק של

מרוצים מהתשובות שהרפואה נותנת לפער זה ,ושירצו

מורים כאלה בעתיד? אין זה טוד שאין רבים כאלה כיום,

לעשות משהו בנדון .יתר על כן ,המעורבות של הציבור

וטביר להניח שיהיו עוד פחות בעתיד ,שעלול להיות בלתי

בחינוך תדרוש ,ולכן נם תקבל ,התייחטות לבעיות אלו .אי

אישי ,טכני וציני .הפתרון ,לפיכך ,יהיה חייב להיות

שביעות הרצון הציבורית מהמצב הקיים ,הנאמרת כיום

בפיצול תפקידי המורה בין שלושה טוני מורים שונים.

בקול ענות חלושה ,תיאמר מחר ומחרתיים בקול של ציווי.

הטונ הראשון יכונה כאן 'יי Jשי מקורות"

).people

(resource

אלה יכללו את רוב המורים הקליניים ,הן בבתי

אפשר ,אמנם ,שרובם של הרופאים לא יוותרו לצמיתות
על תפקידם הקליני ואחריותם כלפי מטופלים ,וששיעור

החולים והן מחוצה להם ,ובעיקר את הבכירים המומחים

"מורי הקריירה" ,למרות שנדרשים בכל מוטד רק מעטים,

לתחום ,תת-תחום ,תהליך או מכשור .הם הם אלה שיהוו

לא יהיה מטפיק .הפתרון לכך יהיה ביציאתם של קלינאים

דמויות הזדהות לטטודנט המכין את עצמו לתפקיד רופא,

מתפקידיהם המטורתיים לפרקי זמן קצובים של שנים

כפי שהדבר כיום; מהם ילמד הטטודנט את ההתנהנות

אחדות ,כמו נם ב"הטבה מקצועית" של רופאים ותיקים

נוכח פני החולה )המכונה עדיין כיום בשם האנכרוניטטי

ששבעו מהקריירה הקלינית שלהם עד כה ,כולל נמלאים.

"התנהנות ליד מיטת החולה"(; הם אלה שמהם ילמד

אולם ,על מנת להצליח למשוך לתפקיד זה אנשים בעלי

הטטודנט את תהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות

יכולת ,על התפקיד להיות בעל יוקרה ומעמד .יוקרה

הקליניות .ניתן לומר שהם יהיו אלה שיתרנמו בעבור

ומעמד אלה יקנו לתפקיד תהליכי הרישוי והאישור

הטטודנט את החומר הנלמד למציאות הקלינית .אולם לא

שיתוארו בהמשך.

יהיו להם מחויבויות הוראה פורמליות ,שעות מערכת,
הרצאות ובחינות.

הטונ השני יהיו

"מער  7כ 7ם" .

הם יהיו בעלי מקצוע במדע

ההערכה ובעלי שליטה בטכנולוניה של הערכה .כיון שהם
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כאמור ,המעורבות הציבורית הנוברת תכתיב בקרת

לא יהיו בני-טמכא בתחום התוכן ,הם נם לא יהיו אחראים

איכות ההוראה .בקרה כזו תביא בעתיד לרישוי או

לתכני ההערכה ,אלא יעבדו עם מומחים בתחומם .יתר על

להטמכת מורים נם בתחום החינוך הנבוה ,ובכללו

כן ,טביר להניח שההערכה תיעשה ברשתות אזוריות,
לאומיות או בינלאומיות ,הן על מנת לחטוך בעלויות והן

הרפואה , 14לפחות לנבי "מורי הקריירה" .אחרי הכול ,אנו ,
כהורים  ,נתננד התננדות נמרצת ,ובצדק  ,אם את ילדינו

על מנת להשינ טטנדרטיזציה.

בניל חינוך החובה ילמדו מורים בלתי מוטמכים .מדוע לא

מיעוטם של חברי הפקולטה יהיו מורים מהטונ

השלישי ,

שאינו קיים כיום ,המכונים כאן "מורי תהליך" או "מורי

ראויים ילדינו אלה ,לכשינדלו ,לאותה זכות?

במבט ראשון נראה שהחינוך הנבוה בכלל והרפואה

קריירה הוראתית" .אלה יהיו רופאים מכל תחום קליני

בפרט יתננדו לפיקוח חיצוני כזה ,ויעמדו על זכות החופש

שהוא ,שיבחרו בקריירה חינוכית .לא תהיה להם אחריות

האקדמי וזכות הניהול האקדמי העצמי .מבט שני ,לעומת

קלינית כלפי חולים ,ולכן לא יהיו מוצבים בשום מקום

זאת ,יאפשר לראות שבקרה כזו יכולה ,וצריכה ,להיות לא

וזמנם יהיה מוקדש בעיקר לחינוך .תפקידם יהיה ללוות

רק מקובלת אלא אף מונהנת על-ידי האוניברטיטאות

קבוצה של טטודנטים לאורך לימודיהם .ליווי כזה יכלול

עצמן ,כל עוד היא נעשית בתום-לב וביעילות .ניתן לנזור

מעקב אחרי התקדמות הטטודנט והיענות לצורכי הלמידה

נזירה שווה מתהליך רישוי רופאים .עד לא מכבר רישוי

שלו ,הכוונה למקורות מתאימים והקניית כלים לשיפוט

כזה היה ,למעשה ,בידי בתי הטפר לרפואה בלבד ,עם

איכותם של מקורות .המורה יהיה חייב לדעת להתייחט

"חותמת נומי" מאשרת של משרד הבריאות או מי

לתהליכי החיים המטובכים בחברה העתידית ולדילמות

שהוטמך לכך ,או ללא חותמת כזו .כיום העולם ,כולל

מוטריות כמו הפטקת חיים ,שיבוט ,מניפולציות ננטיות

ישראל ,עובר בהדרנה אך במהירות למודל האמריקאי של

ועוד .בנוטף יהיה עליו לתת דעתו נם לבעיות טוציולוניות

בחינות רישוי לאומיות ,חיצוניות ובלתי תלויות .בתי

וביניהן ,למשל ,השתנות מבנה המשפחה ,שאלת הזמן

הטפר ,למרבה ההפתעה ,לא זו בלבד שאינם מתננדים

הפנוי ועוד; ולבעיות פטיכולוניות ,כמו הזדקנות,
הזדרות

) (alienation

ניכור ,

ובדידות .המורה יהיה חייב לטפל

טיפול ראשוני במצבי משבר אמוציונלי של הלומד .כדי

לעשות את כל אלה המורה ישקף לטטודנט את

התנהנותו ,

יציע התנהנויות אלטרנטיביות ,יקנה לו כלים לשיפוט
אוטונומי של הבעיות שלפניו ויהווה "מנטור" ,חונך,
מנחה ,אך לא "מלמד" ,דהיינו אדם שאחראי לתהליך

הלמידה ולא
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טטודנטים עשויים לאהוב ,להעריך ואף

לכך ,אלא מוליכים את התהליך ,כל עוד הוא מפוקח על-
ידי המקצוע עצמו .תהליך דומה לנבי הטמכת מורים יהיה
בעתיד אינטרט מובהק של בתי הטפר לרפואה ,בעיקר
אלה הנשענים על משאבים ציבוריים ,שיהיו לא רק מוכנים
אלא אף מעוניינים להנהינ בקרת איכות הוראה ,לשפרה
ולהראות זאת לציבור בנלוי.
יתר על כן ,המורים עצמם יהיו מעוניינים בהטמכה או

ברישוי כזה .הרבה נכתב ונאמר לנבי "הקונפליקט בין

להערי 't

מורים

המקצוע לתפקיד" ) t ictו (role-profession con

בהקשר

של הוראה בחינוך הגבוה .בבית הטפר לרפואה מתבטא

התנהגות בחדר הכיתה וכדומה ,הכול ברמה של הכרת

קונפליקט זה בתפיטת העצמי של הרופא ,שגויט למוטד

השפה החינוכית ומודעות לגישה השיטתית לתכנון

בזכות כישוריו הקליניים או המדעיים ,אשר נאלץ ,לעתים

ההוראה  .כמו כן ילמדו כל המורים כיצד ללמד טטודנטים

בעל כורחו ,ללמד טטודנטים ,בעוד הוראה זו אינה מקדמת

שליפת מידע יעילה ) (, information retrieval

אותו כלל מבחינת דרגתו ומעמדו  .טטטוט רשמי של "מורה

שאת מיומנות שליפת המידע עצמה ידעו בעתיד כל

לרפואה" ,שהטמכה או רישוי בצדו ,עשויה להוות תמריץ

המורים .

להתמטרות להוראה ,במיוחד לגבי "מורי קריירה"

בהנחה

מכאן ואילך תתפצל ההכשרה לטוגי המורים השונים.

המוותרים על קידום בזכות עבודתם הקלינית .תפיטתו

"אנשי המקורות" שהם ,כאמור ,רוב מניינה ובניינה של

העצמית של חבר טגל שעבר תהליך הכשרה להוראה ,אשר

הפקולטה ,יהיו חייבים בהכשרה ממוקדת להוראת

יש רישוי או הטמכה בטופו ,תהיה של רופא-מורה ,בעל

התנהגות נוכח פני החולה

התמחות טפציפית מוכרת ובעלת טטטוט ,במקום תפיטה
עצמית של רופא-קלינאי שוויתר על עתידו ולכן הוא

בוריה ,כולל שימוש בטימולציות" .מורי הקריירה" יהיו

"כישלון"·
בית הטפר לרפואה ידאג בעצמו לכך ש"מורי הקריירה"
שלו ,העוברים תהליך רישוי או הטמכה ,יצליחו בתהליך

) (. bedside teaching

ויב.
יייי
וי-

=

האתיקה הביו-רפואית ובתחום ההתמודדות עם מצבי

משבר נפשיים .מורים אלה יקבלו עידוד והמרצה מיוחדים

ויוטמכו ,ושהישגיהם יהיו גבוהים ככל האפשר .זאת,
בדומה למצב כיום לגבי הצלחה בבחינות ההתמחות ,שהיא

רפואי ,הקיימים כבר כיום ויהיו נפוצים יותר בעתיד.

כך יקצה בית הטפר משאבים להכשרת מורים.

=
r:
....
....

בתחום

ללמוד לימודים פורמליים לתואר שני ושלישי בחינוך

אינטרט מובהק של המוטד לא פחות מזה של הפרט .לשם

ויייי-י

r:

"המעריכים" יהיו חייבים בלימוד תורת ההערכה על

חייבים בהכשרה בתחום החונכות ) (, tutoring

r:
r:
....

ההכשרה תהיה מודולרית  .בין כל תקופת הכשרה אחת
לרעותה יתנטו כל טוגי המורים בפועל בשדה .התנטות זו
תהיה מבוקרת ותלווה בהערכה פורמלית .הדבר ייעשה

על-ידי הצמדת מורה ותיק לחדש ) (, mentoring
באמצעות תיק אישי ) , (portfolio

הכ  eרת מוריס כרפואה

או

בוודאי באמצעות

לא כאן המקום לתאר את תהליכי הכשרת המורים

הערכת טטודנטים ואולי באמצעות טימולציות.

ברפואה במשך התפתחותם עד היום .העתיד ,לעומת זאת,
צופן בחובו שני שינויים מהותיים בהכשרת המורים .האחד

הכשרת מורים תהפוך לנחלת הכלל .אם המציאות

טיכוס
החינוך הרפואי נכנט לעידן חדש שבו התפתחויות

והצרכים לא יכתיבו זאת ,הרי תכתיב זאת המעורבות

הציבורית שתחייב הגברת העלות/תועלת .שום בית-טפר

בתחומי הרפואה ,הטכנולוגיה והחברה יאלצו אותו ליצור

לא יוכל להרשות לעצמו להתעלם מאיכות ההוראה בו,

טיפוט חדש של מורה לרפואה .בעידן זה החברה תתבע

ולהשאיר את נושא ההכשרה לרצונו ושיקול דעתו של

את זכותה לחינוך איכותי בעל מקדם עלות/תועלת גבוה.

המורה

מרצונם או שלא מרצונם יאלצו בתי הטפר לרפואה

האינדיווידואלי .

מאידך ,זמנם של המורים-רופאים יהיה מצוי במשורה .

להטתגל לעולם המשתנה ולפתח מערכת הכשרה והטמכה

צפוי ,אם כן ,שהכשרת המורים תהיה יותר ממוקדת ,יותר

של מוריהם .לשם כך צוירה כאן בקווי מתאר כלליים

תמציתית ובעלת עלות/תועלת גבוהה ככל האפשר .מכיוון

תכנית הכשרה רבת שלבים המכוונת טפציפית לכל טוג של

שכ,ך שלושת טוגי המורים שתוארו יזכו להכשרה שונה,

מורה.

איש איש לפי תפקידו ,בבחינת "יותר הכשרה לפחות

מורים" ,ושהגישה של "הכול או לא כלום" ,לפיה כל
המורים מקבלים )אם

מקבלים ( ...

הכשרה זהה ,תחלוף מן

קשה לשפוט את העתיד במושגים ערכיים .למרות זאת,
ניתן לצפות בעתיד לחינוך רפואי טוב ויעיל יותר .

העולם.
לעומת זאת ,שיטות הכשרת המורים הנהוגות כיום

באותם מוטדות ,שאינם כה רבים ,בהם יש פעילות כזו,
עשויות שלא להשתנות .קרוב לוודאי שיימשך השימוש
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 e, 32, 255-26 .ןbased medica1 cLlrricu1um. Academic Medici ,

בטדנאות קצרות וארוכות ,ימי עיון ,קבוצות משימה ,ליווי
על-ידי מורה ותיק ,הערכות טטודנטים ,תרגולים מטוג
מיקרו-הוראה ,טימולציות ,ומעל הכול אימון תוך עשייה.

בתוך כל אחת מפעילויות אלו יגבר השימוש בטכנולוגיה
חדישה ובטימולציות ,אך הבדל זה איננו מהותי.

הכשרת מורים יעילה ,לדעתי ,תחל באוריינטציה

למוטד ,מטרותיו ,חזונו ,ה"אני מאמין" שלו ,מבנהו
ותכנית הלימודים בו  .זאת יכולה להיעשות באמצעות טדנה
קצרה ,יום עיון ,פגישות עם בעלי תפקידים וטטודנטים,

חומר כתוב ואלקטרוני וכיוצא באלה .ההמש,ך שגם הוא

יחייב את כל טגל ההוראה ,יהיה טדנה ,קורט או פעילות
הוראה פורמלית אחרת ,בה ירכוש המורה את השפה

החינוכית ויתרגל אותה .הכוונה למטרות וניטוחן ,בחירת
חומר ,שיטות הוראה ,שיטות הערכה ,הכנת עזרי הוראה,

 he re1alionship ofז ) S, D. B. ( 1998 .ןן an, D. M. & Ho1 ,ן Kaufn

 a prob1emןlulor's conlenl expertise 10 inlervenlions and perceplions i,
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