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דסלליאור

בהע־רקשיסתפקו"מורים
ברת

$TS1$בהעברת$TS1$
$DN2$בהעברת$DN2$אתיגמרולתלמידיםידע

יפתחושלאתלמידיםהקריירה,

עצמאיתלמידהשלמיומנויות
לשוםלהגיעיוכלולאויצירתיות

אנדראםפתע׳אמרכךמקום"

החינוךמחלקתמנהלשלייכר,
מבחניעלוהאחראיoecdשל

כיוםשהתקייםכמפגשפיז"ה,

ישראלים.חינוךאנשיעםרביעי

החינוך"שרהמכונהשלייכר,
הדבריםאתאמר,"oecdשל

בכי־חינוךאנשיכ-051בפני

רים

$TS1$בכירים$TS1$

$DN2$בכירים$DN2$בישראל,החינוךממערכת
פורוםבמסגרתבדיוןשהשתתפו

נחוםהחינוךכלכלןשלבריכוזו

המפגש,אתטאוב.ממרכזבלס
מברך.זמירהפרופ'הנחתה

ישראלעלשלייכר,לדברי
החינוך;במערכתגמישותלפתח

לרשויותנוספותסמכויותלהעביר

ול־ולמורים;למנהליםהמקומיות,
שנות

$TS1$ולשנות$TS1$
$DN2$ולשנות$DN2$שלאכךההוראהשיטותאת
בלבד.מידעהעברתעלתתבסס

הקורונהכיטועןשלייכר
התמ־לאהספרשבתיהוכיחה

קדו

$TS1$התמקדו$TS1$

$DN2$התמקדו$DN2$.החינוך"מערכותבעיקר
רובוטיבהינוךטובעבדושלנו

מהכלאהרישיחזרואנשיםשל

"איןפסק.הואלהם",שאומרים
המגפהכיום.תכליתשוםלכך

להיותאומרזהמהלנוהראתה
אתלפתחחשובכמהועדאנושי

והחברתיותהרגשיותהיכולות

התלמידים".של
שבהחינוךאנשיעםבמפגש

עלפעמיםוכמהכמהשלייכר
במדינותהחינוךשמערכותכך

הואחינוךכילהפניםהייבות

ולאחברתית,פעילותכלקודם

לת־ידעהעברתשלפרקטיקה
למידים.

$TS1$.לתלמידים$TS1$
$DN2$.לתלמידים$DN2$יתאימושלא"מורים

המשתנה",למציאותעצמםאת
גו־"יחלקושלייכר,מזהיר

רל

$TS1$גורל$TS1$

$DN2$גורל$DN2$תובלהנהגשללזהרומה

האוטונומיות.המכוניותבעידן

מקוםאיןוייעלמו.יתאיידוהם
בעתיד.כזאתלגישה

מערכותהיוהמשבר"בזמן

לתתשהצליחובעולםחינוך
לתל־איכותימענהבמהירות

מידים

$TS1$לתלמידים$TS1$

$DN2$לתלמידים$DN2$,ראינוולעומתןשלהם

ומסו־מיושנותחינוךמערכות

רבלות

$TS1$ומסורבלות$TS1$

$DN2$ומסורבלות$DN2$התאוששולאשעדיין

לחזורמתקשותוהןמהמשבר,
שב־אחריגםהנכוןלמסלול

תי

$TS1$שבתי$TS1$

$DN2$שבתי$DN2$צריכיםאתםנפתחו.הספר

ביותר".מהטוביםללמוד

לחשובצריכיח"אתם

גמיש"באופן
הצפיפותעללשאלהבתשובה

שהק־בישראל,הלימודבכיתות
שתה

$TS1$שהקשתה$TS1$
$DN2$שהקשתה$DN2$בבתיהלימודיםאתלחדש

צריכים"אתםשלייכר:ענההספר,

לנצלכיצדגמישבאופןלהשוב

המשאביםאתביותרהטובבאופן

האדםכוההמקום,ההלל,שלכם

סבי־אתלפתחכדיוהטכנולוגיה

בת

$TS1$סביבת$TS1$

$DN2$סביבת$DN2$אולי,ביותר.הטובההלימודים
לה־שאפשרשיעוריםישלמשל,

עביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$ושיעוריםתלמידים,ל-ססז

אהדרקלהעבירשאפשראחרים

היגיוןשאיןלהיותיכולאחד?על

הת־העידןאתשאפיינהבמחשבה,

עשייתי,

$TS1$,התעשייתי$TS1$

$DN2$,התעשייתי$DN2$קטנותבכיתותשהשקעה
אחרים".תחומיםחשבוןעלבאה

כךחודשובישראלהלימודים
לומדיםהספרבתיתלמידישרוב

בשבועפעמיים־שלושלסירוגין

יחסית.קטנותבקבוצותבלבד,

כש־בדיון,לכךהתייחסשלייכר

נשאל

$TS1$כשנשאל$TS1$

$DN2$כשנשאל$DN2$תועלתלהפיקאפשראם
יחסית,מועטותלימודמשעות

בהרבהקטנותבקבוצותשנעשות

כתיקונם.בימיםבלימודיםמאשר
התלמי־שבההשעות"כמות

דים

$TS1$התלמידים$TS1$
$DN2$התלמידים$DN2$מע־אינהבכיתותלומדים

ניינת",

$TS1$,"מעניינת$TS1$

$DN2$,"מעניינת$DN2$השאלהשלייכר.ענה"
אםאחרתיעבדוהמוריםאםהיא

בכיתות.תלמידיםפחותלהםיהיו

היושבואופןבאותויעבדוהםאם

הציתפסידופשוטלעבוד,רגילים

אתינצלוהמוריםאםמהתפוקה.

הלי־אופןלשנותכדיההזדמנות

מוד,

$TS1$,הלימוד$TS1$

$DN2$,הלימוד$DN2$האפקטיביות.אתתגדילו

השקיעורבותמדינות"לצערי,
בליבכיתותהצפיפותבהפחתת
דבריםלעשותהמוריםאתלהנחות

שינויראינולאולכןשונה,באופן

שעםמצפיםהיינוהלמידה.באיכות

התלמידיםקטנות,לכיתותהמעבר
למו־יותרמחובריםירגישולפהות

רים

$TS1$למורים$TS1$

$DN2$למורים$DN2$,קורהלאזהגםאבלשלהם

תסללולאשאםהואהחששמעצמו.

תגיעושלכםלמוריםאחרתדרך

עםיותר,קטנותכיתותשללמצב

תוצאות".ופחותלמידהזמןפחות

בפ־מהגידולמודאגשלייכר

ערים

$TS1$בפערים$TS1$

$DN2$בפערים$DN2$התפשטותבעקבותבחינוך

שנוכלבטוחלא"אניהקורונה:

התקדמותראינומזה.להחלים

עודהפעריםבצמצוםמדיקטנה

פע־שלהמשמעותהמגפה.לפני

רים

$TS1$פערים$TS1$

$DN2$פערים$DN2$בכלכלהקיטובהיאבחינוך

להכפילחייביםאנחנוובחברה.
הפ־לצמצוםשלנוהמאמציםאת

ערים".

$TS1$."הפערים$TS1$

$DN2$."הפערים$DN2$,הת־ביןהפעריםבישראל

למידים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$בקרבביותרהגבוהיםהם

פתאלרוינלצילום:"oecdשלהחיננן"שרמבננהשלייבר.אנדראספרוס׳

פיN/Thibauit savaryצילום:מדהימה"עבודהשעשומדינות"ישבאפריל.בדנמרק,ותלמידיםמורה

ביקורתית"חשיבה
מותרות"אינה

אנ־בפניהדגיששלייכר

שי

$TS1$אנשי$TS1$

$DN2$אנשי$DN2$בלימודיםהצורךאתהחינוך
המאהשללצרכיםשמתאימים

הוכיחההקורונה"מגפת.21ה-

חשיבהכמומיומנויותשפיתוח

הכרחהואויצירתית,ביקורתית

ישמשושלאמוריםמותרות.ולא

סו־ועובדיםקואוצ׳ריםמנטורים,

ציאליים
$TS1$סוציאליים$TS1$

$DN2$סוציאליים$DN2$שלהםהתלמידיםעבור

תלמידיםמקום.לשוםיגיעולא
פסיבייםצרכניםלהיותשהתרגלו

להתקדם.יצליחולאחינוךשל
בעצמוללמודאיךילמדשלאמי

יציר־חשיבהחוסן,לפתחויידע

תית

$TS1$יצירתית$TS1$

$DN2$יצירתית$DN2$המידעכלביןניווטויכולת

להפיקיוכללאאליו,נהשףשהוא
המגפהמרחוק.מלמידהתועלת

ישהתלמידים.ביןפעריםיצרה

מצוידיםאליהשהגיעותלמידים

מיאבללהם,שסייעובכישורים

מאחור".נותרלכךמוכןהיהשלא

אתבמפגשהביעשלייכר

ביתרשהציףהמשבר,כיתקוותו

לפניו,הרבהשנוצרובעיותשאת

הל־בשיטותדרמטילשינוייביא

מידה.

$TS1$.הלמידה$TS1$

$DN2$.הלמידה$DN2$המשברשאחרימקווה"אני

רוציםשהםשיגידותלמידיםיהיו

אמראחרת",יתנהלושהלימודים

מוריםשיהיומקווה"אנישלייכר.

חינוךמערכתלעצבשיידרשורבים
ולשיתופיליזמותשפתוחהאחרת

מורים".ביןפעולה

מב־כיבמפגשאמרשלייכר

חני

$TS1$מבחני$TS1$

$DN2$מבחני$DN2$שנועדוהבינלאומיים,׳הפירה

לשנהנדחואךהשנהלהתקיים

יתמק־הקורונה,מגפתבשלהבאה
דו

$TS1$יתמקדו$TS1$
$DN2$יתמקדו$DN2$שלהיצירתיתהחשיבהבכישורי
התמיכהאתגםויבחנוהתלמידים

להזוכיםשהםוהחברתיתהרגשית
למורים.שלהםהקרבהרמתואת

גםלכלולמתכווןהארגוןבעתיד,

הל־איכותאתשיבדקואמצעים
מידה

$TS1$הלמידה$TS1$
$DN2$הלמידה$DN2$מרחוקוהלמידההדיגיטלית

בעולם.חינוךבמערכות
אסטו־פינלנד,כמו"מדינות

לה־הצליחוושוודיהדנמרקניה,

תנהל

$TS1$להתנהל$TS1$

$DN2$להתנהל$DN2$עבורןכיבקורונה,בהיטב
מרכזייםמוסדותהםהספרבתי

חינוך.מוסדותרקולאבקהילה,
נתפשיםאלהבמדינותהספרבתי

ולאושרלרווחהגםהאחראיכגורם
שמערכותהיותהתלמידים.של

לעבו־כךהתייחסוהללוהחינוך
דה

$TS1$לעבודה$TS1$
$DN2$לעבודה$DN2$המגפה,לפניעודהמוריםשל
היכרותהיתהולמוריםלמנהלים

הצ־ועםהתלמידיםעםמוקדמת

רכים

$TS1$הצרכים$TS1$

$DN2$הצרכים$DN2$,כליםלהםהיוולכןשלהם
להתנהללהםשעזרומתאימים

שלייכר.אמרהמגפה",בתקופת

חינוךצרכנילהיותשהתרגלו"תלמידים
שלאמילהתקדם.יצליחולאפסיביים
להשתמשויידעיצירתיתחשיבהיפתח

מרחוק"מלמידהתועלתיפיקלאבמידע,

מנטוריםלתלמידיםישמשושלא"מורים

הקריירה"אתיגמרווקואוצ׳רים

הערה
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שלעוגןלש\זשצריךהמרכזי"השלטון

אתלעצביכוללאהואאךהמערכת,

מוריםהספר.בבתיהלימודיםסביבת

אחריות"לקחתויכוליםרוציםומנהלים

המפותחות.המדינותכל

מבחניעללשאלהבתשובה

שלייכר:אמרבישראל,הבגרות

המ־שלזמנםמסוים,"במובן

בחנים

$TS1$המבחנים$TS1$

$DN2$המבחנים$DN2$כיוםנערכיםשהםכפי

הערכהצורתנראהבעתידתם.

ביןשנעשיתההפרדהאחרת.
עלבחינהלביןבכיתהלימודים
נפתחאנחנותסתיים.החומר

שה־מקווהואניאחרים,כלים

תלמידים

$TS1$שהתלמידים$TS1$

$DN2$שהתלמידים$DN2$יידעולאהבאבדור

באופןילמדוהםכימבחן,זהמה

מיידי".פידבקויקבלושוטף

לאהתחלואהשלהשניבגל

שגרתלקייםישראלבידיעלה

לדבריאולםהספר,בבתילימודים

לה־הצליחוהמדינותרובשלייכר,

פעיל
$TS1$להפעיל$TS1$

$DN2$להפעיל$DN2$מדוברשלהן.הספרבתיאת"

"הצ־שלייכר.אמרנאה",בהישג

לחנו

$TS1$הצלחנו"$TS1$

$DN2$הצלחנו"$DN2$בבתימרחקלשמירתלדאוג

לנהללנושסייעידעוצברנוהספר

הקורונה.בתקופתהספרבתיאת
סמ־יוזמות,נקטורביםספרבתי

כויות

$TS1$סמכויות$TS1$

$DN2$סמכויות$DN2$ישלמנהלים.הועברורבות

מדהימה.עבודהשעשוספרבתי

רובהשניבגלזום,היההראשוןבגל

כדיבטכנולוגיההשתמשוהמדינות

אחר".באופןדבריםלעשות

פוגעת"הריכוזיות

החורים"בעבודת

החינוךמערכתבישראל,
של־כךריכוזי,באופןמנוהלת

מנהלי

$TS1$שלמנהלי$TS1$

$DN2$שלמנהלי$DN2$סמכויותישהספרבתי

מוג־שלהםוהגמישותמועטות

בלת.

$TS1$.מוגבלת$TS1$

$DN2$.מוגבלת$DN2$זולסוגיההתייחסשלייכר

רמתשלהשפעתהלגביכשנשאל

עלהחינוךבמערכתהריכוזיות
הקורו־בתקופתהלימודיםניהול
נה:

$TS1$:הקורונה$TS1$
$DN2$:הקורונה$DN2$לבתיעוזראינוריכוזי"שלטון

תוקעהואהמגפה.בתקופתהספר
מאפשרואינושלהםהעבודהאת

כראוי.לפעוללהם

לשמשצריךהמרכזי"השלטון

לש־ולהעבירהמערכתשלעוגן

טח

$TS1$לשטח$TS1$

$DN2$לשטח$DN2$לגרוםלאכדיברורותהנחיות

לעצביכוללאהואאבללבלבול,
הספר.בבתיהלימודיםסביבתאת

גמישות.לקבלצריכיםהספרבתי

ומ־מוריםכיאותנולימדהמשבר

נהלים

$TS1$ומנהלים$TS1$

$DN2$ומנהלים$DN2$סמ־לקבלויכוליםרוצים

כויות

$TS1$סמכויות$TS1$

$DN2$סמכויות$DN2$אחריות".ולקחת

ההוריםמעורבותעלבתשובה

הקו־"לפנישלייכר:אמרבחינוך,
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$לתלמידיםלהתייחסהתחלנו

ההוריםאתהפכנוצרכנים,אלכמו

שי־לנותניהמוריםואתללקוחות

רות.

$TS1$.שירות$TS1$

$DN2$.שירות$DN2$הספר,בבתיפגעהזוגישה
להחזירתאפשרהקורונהואולי

הםההוריםלקדמותו.המצבאת

צריכיםהםמהצד,צופיםרקלא

שבהןמדינותיששותפים.להיות
פעולהבשיתוףעובדיםההורים
המורים".עםמלא

לערכיםחינוךעלכשנשאל
שלייכר:ענההקורונה,בתקופת

איךהתלמידיםאתללמד"צריך

להב־ואיךטובותהחלטותלקבל

דיל

$TS1$להבדיל$TS1$

$DN2$להבדיל$DN2$במיוחדנכוןזהורע.טובבין

לכןמלאכותית.בינהשלבעידן

אתיות,סוגיותעלעמםלדברצריך
שקשוריםבצדדיםלהתמקדולא

אזרחיםלהיותאיךכמוללאומיות,

ער־עלנחשובלאאםיותר.טובים

כים

$TS1$ערכים$TS1$

$DN2$ערכים$DN2$,בעתידיהפכואנשיםאחרים

אלגוריתמים".שללעבדים

פתרון?הואזוםהאם
בטכנו־לימודיפוטנציאל"יש

לוגיות

$TS1$בטכנולוגיות$TS1$

$DN2$בטכנולוגיות$DN2$מלאכו־בינהכמוחדשות

תית

$TS1$מלאכותית$TS1$

$DN2$מלאכותית$DN2$איךהיאהשאלהדאטה,ביגאו
אםהאלה.בטכנולוגיותמשתמשים

ידע,להעברתככליםבהןנשתמש
הבסיסהפוטנציאל.אתנממשלא

החברתית.החוויההואללמידה

מבו־תהיהבעתידהמוריםעבודת

ססת

$TS1$מבוססת$TS1$

$DN2$מבוססת$DN2$והטכנו־יחסים,מערכותעל

לוגיה

$TS1$והטכנולוגיה$TS1$

$DN2$והטכנולוגיה$DN2$אותם.להחליףתוכללא

לתל־להקשיבצריכים"מורים

מידים

$TS1$לתלמידים$TS1$

$DN2$לתלמידים$DN2$,לאתרמיהם,להביןשלהם

אותם.ולפתחשלהםהתשוקותאת

חוששלאאניזה,אתיעשוהםאם

המו־מורים.תחליףשהטכנולוגיה

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$אתלהביןצריכיםהספרבבתי

יל־שבוהאופןואתהאנושיהמוח

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$ידע".וסופגיםלומדים
גםבשיחההתייחסשלייכר

ואמרהמורים,הכשרתלמערכי

הכש־שללמודללעבורישכי

רה

$TS1$הכשרה$TS1$

$DN2$הכשרה$DN2$צריך"לאהעבודה:כדיתוך

אלאמורים,הכשרתלכךלקרוא

אותילימדההקורונהלמידה.

בהפיכתיותרלהתמקדשצריך

גםלימודיםלסביבתהספרבתי

מקצו־התפתחותהמורים.עבור

עית

$TS1$מקצועית$TS1$

$DN2$מקצועית$DN2$מהעבודהחלקלהיותצריכה

מש־המציאותשלהם.היומיומית

תנה

$TS1$משתנה$TS1$

$DN2$משתנה$DN2$,צריכיםמוריםולכןבמהירות

הזמןכלמחדשעצמםאתלהמציא
מע־הייתיאקטיבי.באופןוללמוד

ביר

$TS1$מעביר$TS1$

$DN2$מעביר$DN2$לתוךהמוריםמהכשרתחלק
תקופתחשבוןעלהספר,בית
בתואר".הלימודים

הערה



