
 תובנות ראשונותוהשפעתו על מערכות חינוך:  משבר הקורונה
 ל אנשי חינוך בישראל בשיחה עם חברי פורום ש אנדריאס שלייכר פרופ'

מנהל לענייני חינוך ומיומנויות ויועץ מיוחד לענייני מדיניות חינוך  הואפרופ' אנדריאס שלייכר  
 OECD-לאומית להערכת תלמידים ב-הבין, ועומד בראש התוכנית OECD-למזכיר הכללי של ה

המדענית לשעבר  ,זמירה מברך 'נענה לבקשת מרכז טאוב ופרופ(. פרופ' שלייכר PISA)מבחני 
 26-הדיון התקיים ב 1בישראל.להרצות בפני פורום של אנשי חינוך  ,הראשית של משרד החינוך

לפרופ' שלייכר חו רוב השאלות נשל .אנשי חינוך 150-בהשתתפות יותר מ 2020בנובמבר 
  .בדיון. סיכום הדיון מובא בתבנית של שאלות ותשובותאותן הציגה מברך מראש ופרופ' 

-הראשון שנערך בישראל ב PISAשנה, מסקר  20את פרופ' שלייכר אני מכירה כמעט   :זמירה
ביקר  הואבכל פעם שאנחנו מדברים על חינוך הוא מספק לי הרבה חומר למחשבה. . 2002

ייתן הפעם הוא גם שמכיר היטב את מערכת החינוך שלנו, ואני בטוחה ובישראל פעמים רבות 
קבוצת דיון  –החינוך  פורוםלקראת הדיון אספנו שאלות מחברי  .חומר למחשבהלנו הרבה 

אם כן ניגש פרופ' שלייכר. אותן לאציג  ואני – מרכז טאובמבנושאי חינוך שמנהל נחום בלס 
 לשאלה הראשונה. 

על החשיבות של היצירתיות, של המחשבה הביקורתית ושל מרבים לדבר בעשור האחרון אנחנו 
. האם המגפה מספקת הזדמנות טובה לקידום העשרים ואחתעוד מיומנויות של המאה 
 ?מדוע –ואם לא  ?איך –? אם כן העשרים ואחתמיומנויות של המאה 

שלאמיתו של דבר המגפה הפכה את המיומנויות של  התגובה הראשונה שלי היא :אנדריאס
להעביר ידע, הייתה אם העבודה שלך כמורה  להכרח, לא למותרות.עשרים ואחת המאה ה

חוץ . אם שום דבר לעשותהיית יכולה לא מגפה הזאת בלהנחיל ידע לקבוצה של תלמידים, 
 – בדת סוציאלית מצוינתמצוינת, מנטורית מצוינת, עו אישית מאמנתגם מורה לא היית  מלהיות

. אם כתלמידה היית רגילה להיות צרכנית פסיבית של תוכן חינוכי, ה לתפקד כמורהלא היית יכול
, גמישות, התמדהלך  ו. אם לא למדת איך ללמוד, אם לא היהפעם זה כבר לא היה עובד

ת משום בתוכו, לא היית מצליחה להפיק תועלולנווט יצירתיות, שיאפשרו לך לנהל את המידע 
סביבה של למידה מרחוק. אז אני באמת חושב שהמגפה הזאת הראתה לנו שהרבה ממה 

 . תכלית. בעולם שאנחנו חיים בו אין לכך שום מראית עיןשעשינו בבתי הספר בעבר היה רק 

אני חושב שמערכות החינוך שלנו הצליחו לא רע בחינוך של רובוטים סוג ב, אנשים שיודעים 
מה שאומרים להם. אבל המגפה הזאת הראתה לנו מה זאת אומרת להיות בן ל עטוב מאוד לחזור 

הכישורים הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים שהם באמת חשובים. למרבה  סוגמה . אדם
בזה, להם מאוד הצער, זה גם קיטב את מערכות החינוך שלנו. אותם תלמידים שהיו טובים 

אבל התלמידים שלא היו מוכנים לכך נשארו הרחק החוויה הייתה משחררת ולפעמים מרגשת. 
 מאחור.

 לעשות את זה? יכוליםאז איך אנחנו :  זמירה

הנכון מן המגפה הלקח לאמיתו של דבר אני חושב שהדבר החשוב הוא ללמוד את  :אנדריאס
 צרכניתחוויה  שלמידה איננהממנה הוא בעצם ההבנה לומד הראשון שהייתי הלקח הזאת. 

                                                           
פורום החינוך הוא יוזמה אינטרנטית של חוקר החינוך נחום בלס, ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב. הפורום  1

אנשי חינוך בעבר ובהווה, בהם שרי חינוך לשעבר, מנכ"לים של משרד החינוך לשעבר ובעלי תפקידים  600-מונה כ
 י חינוך. בתחום מכל הדרגים, וחבריו נפגשים מעת לעת לדיונים בנושא



. ואני בהחלט חושב שזה משהו שאנחנו אישיים-בין חוויה חברתית, חוויה של יחסים. זוהי גרידא
בזמן המשבר הזה עבדתי עם הרבה  –צריכים לשים לב אליו, ולמעשה מה שמעודד אותי 

הוא שהמורים קלטו את המסר. מורים רבים  – מורות ומורים מדינות, הרבה בתי ספר, הרבה
בזמן הזה. ולכן אני מקווה שאחרי המשבר הזה תראו  איך החשיבות שלהם גדלהבאמת ראו 

מקורות מעניינים תלמידים רבים שחוזרים אל המורים שלהם ואומרים: "מצאתי כל כך הרבה 
אני רוצה לראות כיתה אחרת. ואני מקווה שתראו מורות !". ללמוד מהם, ולמדתי כל כך הרבה

מרים: "תקשיבו, אני לא צריך את מנהלי בתי הספר ואומנהלות וומורים רבים שחוזרים אל 
חדשנית. למידה סביבת  המבנים האלה מסביבי. אני למדתי לעבוד עם העמיתים שלי, לתכנן

אלה יותר?"  שיתופיתל זה ולמה אנחנו לא יוצרים תרבות ינים יותר מקום בשבפ  למה אנחנו לא מ  
הדהים הכי הדבר ש ם יכולים לראות את זה במערכות.מורים שהיו רגילים לשתף פעולה. ואת

על הרגליים, ואילו ונחתו  עברו את המשבר הזהאותי הוא באיזו מהירות כמה ממערכות החינוך 
אחרות, אותן מערכות תעשייתיות כבדות מאוד, עדיין לא התאוששו. אפילו אם בתי הספר 
 נפתחו, הם עדיין לא חזרו לשגרה. ולכן כאן, אני חושב, אנחנו צריכים להפיק את הלקחים

  הנכונים.

 ם יחסי החליפיןבמשך שנים המחקר בתחום החינוך עוסק בנושא של גודל הכיתה. מה  :זמירה
 בין גודל הכיתה לזמן בכיתה? הן מנקודת המבט הכלכלית והן מנקודת המבט הפדגוגית.

זו באמת שאלה מעניינת מאוד על הקצאת משאבים. את יכולה להוציא את הכסף   :אנדריאס
שיש לך רק פעם אחת. אם את מוציאה אותו על כיתה קטנה, את לא יכולה להוציא אותו על 

. דבר אחד שלמדתי מן המגפה הוא שעות הוראהיותר משכורת טובה למורים שלך או על 
את החלל, את האנשים, את הזמן, את ארגן לשאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו רוצים 
גודל הכיתה? אולי  תפיסתשל  ה. אולי כבר עבר זמנהטכנולוגיה, כדי להגיע ללמידה איכותית

תלמידים  100הרצאות יהיו אפשר שבקונפיגורציות שונות למטרות למידה שונות? אולי  ךנצטר
עם  ,ם מאוד, חברתיים מאודאחד, יחסים אישיי-על-בכיתה. אולי לתרגול צריך יחסים של אחד

התלמידים. אני מקווה מאוד שנתרחק מן המחשבה התעשייתית הזאת: שיעור עברית או שיעור 
אני חושב ! ילדים. את יודעת מה? אולי כבר אין בזה שום היגיון 30מתמטיקה צריך שהיו בו 

כנולוגיה, שאנחנו צריכים לחשוב על דרכים גמישות יותר לחלוקת הזמן, האנשים, החלל והט
את סביבת הלמידה הנכונה לקבוצה הנכונה, וזה מה שהרבה בתי ליצור חלוקה שתאפשר לנו 

 ספר טובים באמת עושים היום. אבל מצד שני, המדיניות עדיין תעשייתית מאוד. 

 הואבישראל מספר התלמידים המרבי בכיתה שאתה יודע היטב, כפי שלייכר,  סורפרופ  :נחום
. עכשיו רבים מהתלמידים האלה נמצאים 28ומספר התלמידים הממוצע בכיתה הוא  ,40-כ

. איך 37קום משעות בשבוע ב 25או  20. אבל הם לומדים בבית הספר 18או  15בקפסולות של 
זה ישפיע לדעתך על ההישגים שלהם בלימודים? ולא רק בלימודים, אלא גם על הישגים 

ארבע שעות בקבוצות –ילכו לבית הספר בכל יום לשלוש חברתיים ואחרים? כי אפשר שהילדים
. אנחנו חייבים יחסי חליפין. 30בקבוצות של  , או שילכו לבית הספר פעמיים בשבוע15של 

 לחשוב על זה.

שאלה טובה. כשמסתכלים במה שקורה בעולם רואים אותו סוג של דילמה.   :אנדריאס
שעות לימוד לתלמיד איחוד האמירויות היא המדינה הראשונה בדירוג. מספר במונחים של 

שעות בשבוע. בקוטב השני נמצאת פינלנד, שבה ילדים מבלים רק  60תלמידים לומדים כמעט 
שיעורי הבית. הכול. אז יש הכנת שעות בשבוע בלימודים, ומספר השעות הזה כולל גם את  37

התלמידים לומדים  שבפינלנדנתון המעניין הוא שעות הלימוד. אבל הבמספר  2פקטור של 
הרבה במעט מאוד זמן, ואילו באיחוד האמירויות הם משקיעים הרבה זמן אבל לומדים מעט 



מאוד. אם כך, לא משך הזמן שמוקדש ללימודים הוא שמדאיג אותי. השאלה האמיתית בבעיה 
יש להם וכאשר למד יש להם חצי כיתה לאשר שהצגת היא אם מורים יעבדו בצורה שונה כ

הלמידה. מתוצאות אתם הולכים להפסיד חצי  – אם הם יעבדו באותה צורה .כיתה שלמה ללמד
אם מורים ינצלו בפועל אבל את הכיתות, כי תשיגו הרבה פחות למידה. אם תקטינו יהיה נורא 

שיש להם פחות תלמידים בכיתה כדי לתכנן שיטות הוראה אחרות, אני חושב  את ההזדמנות
. זו השאלה האמיתית, לא מספר התלמידים ההישגים החינוכייםאת להגדיל יש לכם סיכוי ש

 .אם מספר מועט יותר של תלמידים בכיתה יאפשר פדגוגיה אחרת בכיתה. השאלה היא
מספר פחת רבות במדינות  בפועלבדרך כלל לא. למרבה הצער,  –מהניסיון שלי בנושא הזה 

ראינו ירידה בשעות  ולכן, רים תמיכה כדי לעבוד אחרתהתלמידים בכיתה בלי שניתנה למו
הלמידה בכיתה בלי שום שיפור באיכות הלמידה. אפילו לא בסביבה החברתית. אנחנו סוקרים 

תלמידים באופן סדיר, לא רק מבחינת התוצאות האקדמיות של הלמידה, אלא גם מבחינת 
ה התלמידים ירגישו מחוברים הכיתהקטנה של  לצפות שבעקבותהתמיכה מהמורים. היה אפשר 

שהם מקבלים מהם תמיכה רבה יותר. אבל שוב, מהממצאים עולה שזה לא ירגישו יותר למורים, 
לב  מישי :בהכרח ככה. אז אני חושב שאת מעלה נושא חשוב מאוד, אבל התשובה שלי היא

זמן לימוד, פחות ויהיו לך כיתות קטנות יותר בסופו של דבר למה שקורה בפועל בכיתה. אחרת, 
טובות. אם לא תעלו את המורים שלכם על מסלול שונה, על דרך  פחות תוצאות יובפועל תקבל
התשובה שלי תהיה שמוטב לא להקטין את הכיתות אלא לבחור באפשרות של  – עבודה אחרת

 שעות לימוד רבות יותר.

 תהורא שלזמן הצמצמו את  ,וגם בצ'ילה ,אלרבישלפחות תודה. אני יודעת ש  :זמירה
במקום חמש פעמים בשבוע ירדו לשלוש פעמים או פעמיים בשבוע. וככה  :מתמטיקהה

מה למדנו מהגל הראשון והשני מחשבה, קו אותו באם כן, השאלה רלוונטית מאוד למה שקורה. 
יש מי  – של מגפת הקורונה? מה צריך לעשות בגל השלישי? ישראל מתקרבת לגל השלישי

ואני יודעת מעמיתים שלי מחוץ לישראל שהרבה מאוד  – בעיצומושאומרים שאנחנו כבר 
 מתקרבות גם הן לגל השלישי. אז מה למדנו? מה אפשר לעשות?מדינות 

אף אחד לא יודע את התשובה. אבל אני יכול להגיד שבגל השני התעודדתי מאוד.   :אנדריאס
ח מסר שלילי מאוד הראשון היה הרסני מבחינת התלמידים. אני גם חושב שהעולם של להג

. אני כל השאר כשסגר את בתי הספר עוד לפני שסגר את המרכולים ואת בתי הקולנוע ואת
נוקטים אמצעי אנחנו רק  זה לא חשוב.חושב שהמסר ששלחנו לתלמידים, להורים, הוא ש

ושב שכולנו יודעים שילדים צעירים ח. אני טובים . בגל השני יש לנו נתונים הרבה יותרזהירות
על, אנחנו יודעים שאפשר להפעיל את בתי הספר בבטחה. אני חי בפריז, והנגיף -לא מפיצי הם

ספר. המשתולל כאן, אבל בתי הספר פתוחים. ואכן, יש לנו מעט מאוד מקרים בכיתות ובבתי 
אני חושב שאתם רואים בגל השני  –המדינות וזה נכון גם בקשר לרוב  –אני חושב שהגל השני 
סגירה מסיבית של בתי ספר כמו שהייתה בגל הראשון. לכן אני בהן שיש מעט מאוד מדינות 

ספר על ריחוק חברתי, הצלחנו ליצור החושב שזו התקדמות. אני חושב שהצלחנו לשמור בבתי 
ואני חושב שקרה  הרבה ידע על איך לנהל בתי ספר.צבר הקפסולות האלה של תלמידים, ונ את

 נקטו יוזמות בעניין הזה רביםבתי ספר שמורים וגם הוא מעודד מאוד, והוא לדעתי שעוד משהו, 
. הרבה אחריות עברה לחזית. בגל הראשון היה מישהו בשלטון המרכזי שישב ואמר מהר מאוד
". בגל השני אתה, כמנהל, היית צריך להחליט: "האם אני מכניס את ךהספר שלבית "הנה הולך 

ן על המורה כי המורה בסיכון?" וכן הלאה. הרבה מהאחריות התלמידים לבידוד? האם אני מג
הועברה ככה לחזית. ואני חושב שבתי ספר, באופן כללי, הצטיינו בניהול אחראי של התהליך 
הזה. שוב, הנתונים מראים מעט מאוד מקרים שבהם בתי הספר היו חלק מהבעיה. הנגיף מופץ 

ות ודברים כאלה, לא בבתי ספר. אני גם עכשיו על ידי אנשים חסרי אחריות שעושים מסיב



ספר. למעשה, בסביבה הבתי את כאשר סוגרים התלמידים לא נעלמים חושב שאנחנו מבינים ש
מסודרת ומאורגנת מאשר בסביבה גדולה ספר סגורים סכנת ההדבקה הרבה יותר הבתי שבה 

שנשתפר  פשוטה שלי לגל השלישי היא והיטב. אז אני חושב שבגל השני למדנו הרבה. התקו
מבחינה פדגוגית. אני באמת מודאג מכך שהפדגוגיה שאנחנו רואים בגל השני אינה מאפשרת 

שאנחנו מדברים עליו. כשתלמידים צריכים לשבת עשרים ואחת את סוג הלמידה של המאה ה
מבית מוציאים מאחורי שולחנות סגורים, הם אינם יכולים לדבר, לתקשר, כל זה. כשאנחנו 

ם שקשורים לאמנות, לזמרה, לחינוך גופני, מה נשאר? אני מקווה שבגל השלישי הספר נושאי
ם לבית הספר, את זה ינמצא דרכים, נמצא תשובות לשאלה הזאת. לא רק איך להחזיר תלמיד

אני גם מקווה  .אנחנו מאפשרים סביבה ללמידה משמעותית , אלא גם איךהמדינותעשינו ברוב 
"למידה היברידית" פירושה  מבחינתם של מורים רביםית. שנראה התקדמות בלמידה היבריד

פירושה מהזמן מרחוק. ואני חושב ש תחציממהזמן בבית הספר ו תחצימ יםמלמדכרגע שהם 
איך לתמוך  ויודע יודע מי לומד הכי טוב באיזה הקשר שהמורהלמידה היברידית צריך להיות של 

מהר מאוד. בחודשים האלה ראינו פחות . אני חושב שהמורים זזים כאינדיבידואלבכל תלמיד 
רפורמה אבל הרבה יותר שינוי. ואני חושב שיש במערכת הרבה דינמיּות שאנחנו יכולים לתמוך 

 בה טוב יותר. 

האם מערכות חינוך השאלה הבאה שלנו היא, . מאוד, ללא ספק ראייה אופטימית  :זמירה
מבוזרות? או שהכול פונקציה של תרבות, ריכוזיות מתמודדות עם המגפה טוב יותר ממערכות 

 ולא של הדרך שבה המערכת מאורגנת?

את יודעת, זו שאלה באמת מעניינת. אני חושב שצריך שני דברים: צריך הכוונה   :אנדריאס
. אני דהבמערכת. אבל צריך גם הרבה יכולת בשבלבול מרכזית חזקה מאוד כדי שלא ייווצר 
האם בתי ספר עומדים על הרגליים לבד? האם הם יכולים  חושב שזה מה שבאמת נחוץ במשבר.

את העניינים שלהם? האם הם מסוגלים להחליט החלטות הגיוניות? אין סיכוי בעצמם לנהל 
ששלטון מרכזי יוכל לעשות את זה. שלטון מרכזי נוקט את צעדים עיוורים כמו סגירה כללית 

יכולת  לבתי הספר. אז צריך הרבהשל בתי הספר, אבל הוא אינו יכול ליצור את הסביבה 
עוזר. כשחושבים על מדינה כמו ארצות השליטה . אבל אני לא חושב שביזור של מקומית
הם בבלגן גדול. כי מחוזות החינוך קטנים מכדי להחליט החלטות אסטרטגיות, והם הברית, 

רים קרובים מדי לבתי הספר ולעיתים קרובות הם מגבילים את החדשנות יותר משהם מאפש
באמת עובד, אלא בעצם כמה בהירות יש במערכת, כמה השלטון עד שהשאלה איננה אותה. כך 

ברשויות המקומיות ביצוע יכולת ואני חושב שזה מצריך הנחיה מרכזית, אבל בו בזמן גם הרבה 
יש האם . אנשים שמוכנים לקבל עליהם אחריות. זה בעצם העניין במשבר הזה. ובבתי הספר
, שאומרים: אני הולך לנהל סיכונים? הרתיעה מסיכון, אנשים ומנהיגים ספרהבתי בלכם בכיתות, 

אנשים. ואני  השבדרך כלל אנחנו מטפחים אותה בחינוך, הגישה הלגליסטית מאוד, מרתיע
שבעשרים נהלית. שמתי לב יחושב שזאת בעצם השאלה, ולא השאלה של האצלת האחריות המ

להגיד: "העברנו את הדברים לרמה המקומית". אבל אופנתי מאוד נעשה האחרונות  יםהשנ
טיה בלי ליצור תנאים מאפשרים ררוקולעיתים קרובות מה שהמערכות עשו זה לבזר את הבי

 יותר.

אחריות". מנקודת המבט של התלמידים, לקיחת אני חושבת שמילת המפתח היא "  :זמירה
מילת המפתח  ,רמת המאקרווגם ב ,ממשלה. ברמת המיקרוהושל  ,מנהלים בוודאיהמורים וה

 . היא "אחריות" שאני שומעת מכם להתמודדות עם המצב



 PISAמבחני ביכניס שינויים  OECD-. באיזו מידה הPISAבעניין מבחני הבאה היא שאלה ה
כך שהשאלה בבחינות הבגרות בעקבות המגפה,  שינינו כמה דבריםבעקבות המגפה? בישראל 

 בעולם.  PISAמבחני  היא לגבי

רכיב הוספנו את אני חושב שזו שאלה טובה מאוד. עשינו שני דברים: האחד,   :אנדריאס
הגישה של תלמידים ללמידה; באיזו את טוב יותר  להביןאנחנו רוצים  ושבאמצעות, האחריות

לבית הספר? באיזו מידה בית הספר הוא סביבה שמעבר למסירת  ותמידה הם מרגישים שייכ
טוב יותר  להביןידע עוזרת לתלמידים, גורמת להם להרגיש שהם שייכים, שהם מקבלים תמיכה? 

ח, ואם ת  ּוהחברתית והרגשית של התלמידים. הדבר הזה כבר ּפ תחושת הרווחה האישיתאת 
 PISA אתרק ישמש לא כדי שרשות הכלל, הזה ל רכיב המשבראתם מעוניינים, העמדנו את 

זה הסוג הראשון של תגובה מיידית. באופן כללי, הערכת המשבר ש אני חושבכולם. את אלא 
כמו מדינות , אירופהכשמסתכלים בצפון . שוב, החברתית מאוד את ההיבט של הרווחההבליטה 
הם שם הזאת? כי בתי הספר  למה הן הצטיינו כל כך במגפה – , אסטוניה, דנמרק, שוודיהפינלנד

לא רק מוסדות השכלה. הם מרכזים קהילתיים. הם חלק מהחברה כולה. הקהילה כולה תומכת 
לבתי ספר בדרום אירופה האחריות  באמת הקל עליהם מאוד.בעבודה שלהם. ואני חושב שזה 

ניות הצפובמדינות הייתה חוויה חדשה.  הםהתלמידים ועל חיירווחתם הנפשית הפתאומית על 
דבר גם הרואים את אותו ואנחנו . בתי הספר הייתה חלק מהעבודה שלתמיד  הזאתהאחריות 

תלמידים מחוץ לכיתות. הם מכירים את הזמן עם  המוןבאסיה. ביפן או בסין המורים מבלים 
התלמידים שלהם; הם מכירים כל אחד ואחד מהם. הם לא רק יודעים את הנושא שהם מלמדים. 

ולמית זה מאפשר לך לטפל בתלמידים בדרך שונה מאוד. את מכירה את אז בזמן מגפה ע
ים עליו נׂשבעתיד המשפחות שלהם, יש לך סט שונה מאוד של כלים. ואני חושב שזה משהו ש

, התוצאות החברתיות, הרגשיות, סביבות הלמידה, הקשרים עם שדות PISA-בדגש רב יותר 
עדיין אין לנו  ;את זה. ואחר כך במבחנים עצמםאחרים של החברה, וכבר בהערכה הבאה נכניס 

החלטות מוצקות בעניין הזה, אבל העבודה על חשיבה יצירתית שתוכננה להערכה הבאה של 
PISA  בסבב אבל זה יקרה רק  –גם היא תקבל דחיפה קדימה. מה שאנחנו רוצים לעשות

י לא מדבר על ואנ בעולם הדיגיטלי. הלמידהמשמעות זה לפתח הערכה של  –שלאחר מכן 
? להבחין בין עובדה בתוך אי בהירות טכנולוגיה. אני מדבר יותר על "האם אנשים יכולים לנווט

לדעה? להסתדר עם מורכבות? האם אנשים יכולים לדבר ולתקשר עם אנשים ששונים מהם? 
את מדברת עם  .מבודדת אותנו מאחריםשחושבים אחרת? שעובדים אחרת?" הטכנולוגיה 

ים כמוך, מדברים כמוך, עובדים כמוך. זה משהו שאני מקווה שנוכל לעסוק בו אנשים שנרא
 שלאחר מכן. אבל עדיין אין החלטה בעניין הזה.בסבב 

גם היא קשורה למה שאמרת ש ,שאלה הבאהוזה מוביל אותנו למעניין מאוד.  נשמע  :זמירה
תתייחס ? שלהם אופיהתפקיד של בתי הספר ועל העכשיו. מה ההשפעה של המגפה על 

 פתרון?הוא ם . האם זּודומהבבקשה לסוגים שונים של בתי ספר, תלמידים, תחומים וכ

טוב, שוב, אני חושב שבטכנולוגיות חדשות טמון פוטנציאל גדול. אני חושב שבינה   :אנדריאס
טוב הרבה יותר איך תלמידים להבין למורים לאפשר כדי חשובה מאוד מלאכותית יכולה להיות 

. השאלה היא איך סוגי שגיאותדים אחרת וללוות אותם. אבל היא גם יכולה לחזק לומ
כלי עוצמתי מאוד להבנה של הם  (טהאביג דנתוני עתק )משתמשים בטכנולוגיות מן הסוג הזה. 

. למה להקשיב לתוצאות ניתוח למידהדפוסי למידה. אפשר להתאים סביבות למידה לתלמידים. 
של ניסוי מדעי כשאפשר לעשות את זה במעבדה וירטואלית? אני חושב שיש כל כך הרבה 

חוויה היא . צרכניתפוטנציאל בטכנולוגיות חדשות. ובו בזמן, שוב, למידה היא לא חוויה 
חברתית. אני חושב שהמגפה פקחה את עינינו בעניין חוויה , אישיים-ביןשקשורה ביחסים 



יותר, נשתמש בטכנולוגיה הרבה שבעתיד בוודאי ימוש בטכנולוגיה בכיתה. אז אני חושב הש
ראינו כמה דוגמאות טובות מאוד. אבל ליבת החינוך בבית הספר היא החוויה החברתית. אני 

מורים תתמקד הרבה פחות בהעברה של ידע והרבה יותר בהיבט ה תעבודבעתיד באמת מאמין ש
שב שהוא אתגר גדול להרבה מורים. הטכנולוגיה יכולה להגביר ולהאיץ שאני חו ,הזה של יחסים

. ואני חושב שזה מה שרואים גם בהרבה אותהאבל היא לא תחליף  ,את עבודת המורים
מקצועות אחרים. אני חושב שלמורים שמסוגלים רק להנחיל ידע צפוי אותו גורל שצפוי לנהגי 

סביבת הלמידה. לגישת מעלמו ישוט יתאדו. הם יאוטונומיים. הם פהרכב המשאיות בעידן כלי 
הוראה מן הסוג הזה אין שום תפקיד בעתיד. אבל אני חושב שיכולתם של המורים להבין מי הם 

זה טבעו של חינוך בית ספרי.  – ההתלמידים שלהם, למצוא את התשוקה שלהם, לפתח אות
 ולכן אין לי יותר מדי ציפיות שהטכנולוגיה תחליף אותם. 

איזו הצהרה תקיפה. היא הולכת יד ביד עם השאלה הבאה: מה ההשפעה של המגפה   :זמירה
 ?על הכשרה תוך כדי עבודהמקצועי ופיתוח על על הכשרת מורים, 

הייתה מוקדמת לא אני חושב שמה המגפה הבהירה לנו היטב זה ששום הכשרה   :אנדריאס
השורה התחתונה. ופירוש זאת יכולה להכין אותנו למצב הנוכחי. העתיד תמיד יפתיע אותנו. 

ס טוב בהכשרה בסיסית של מורים, אבל העיקר הוא שבית ישכן, את יכולה להניח בס הדבר הוא
מקום שבו כולם לומדים. לא רק התלמידים, אלא גם המורים לומדים שם בכל ההספר נעשה 
אנחנו צריכים לשים הרבה שאותם לומדים. אז אני חושב שהמגפה לימדה אותי  יום, ורואים

שבה ההתפתחות המקצועית  ,בשביל המוריםלמידה יותר דגש על הפיכת בתי הספר לסביבת 
המתמדת הזאת באמת נעשית חלק מהעבודה היומיומית שלהם. המגפה הזאת מלמדת אותנו 

מסוגלת יום את מתעוררת לעולם אחר. את איך להמציא מחדש את העולם בכל יום. בכל 
לפנות אל חברייך לעבודה? אין בעצם מישהו שאת יכולה מסוגלת דד עם זה? את ולהתמ

הממשלה הייתה רחוקה מאוד. הדוגמה היחידה שראיתי לתופעה כזאת הייתה  :להתקשר אליו
אוזלת היד של ביפן, בשבועות שאחרי הצונמי. האנשים בטוקיו היו לגמרי לא רלוונטיים. 
ביקרתי אצלם באזור  –השלטון המרכזי הייתה מוחלטת, אבל בשטח היו האנשים בבתי הספר 

התרשמתי מהדרך שבה המורים עבדו עם ההורים ועם התלמידים כדי לבנות כל כך פוקושימה, ו
מחדש מערכת חינוך שונה. אני חושב שעל זה אתם בעצם מדברים. על סוג הלמידה הפעילה 

ים, ולא על האפשרות להכשיר את המורים בדרך אחרת. אני לא חושב שאפשר. למען מצד המור
מהכשרה מוקדמת להכשרה תוך הייתי מעביר הרבה מהחינוך של המורים שהאמת, קרוב לוודאי 

. להכניס את המורים מוקדם יותר ולתת להם הרבה יותר הכשרה כשהם כבר בחזית. כדי עבודה
נכונה. כי זה אותו דבר שאתה -הכשרת מורים הוא המילה הלא אני גם חושב שהרעיון הזה של

עושה עם התלמידים. לא, העניין הוא לא למידה של מורים. העניין הוא יצירת סביבה שבה 
 למורים יש בעלות על הפרקטיקה המקצועית שלהם והם מעצבים אותה בעצמם. 

ר, ההשוואה בין הצונמי מצד בסופו של דב. מקצועי"פיתוח אני משתמשת במונח " ולכן  :זמירה
אחד ובין מגפת הקורונה מצד שני היא השוואה טובה מאוד. ומעניין מאוד המונח שהשתמשת 

ולכן מעניין מאוד "סביבת למידה למורים". בדרך כלל אנחנו משתמשים בו לתלמידים.  –בו 
 ולא של תלמידים בלבד.  ,במונחים של מוריםעל סביבת למידה לחשוב 

. מה עם וכולישם דגש רב על ידע ועל מיומנויות  OECD-במהירות לשאלה הבאה: האני עוברת 
בנושא הזה, אם יש לו  OECD-חינוך לערכים? דיברת על זה קצת קודם לכן. מה העמדה של ה

 פרסם סקירה מקיפה בנושא הזה של חינוך לערכים? OECD-בכלל עמדה כזאת? האם ה



. הלוואי שהייתי יכול לעשות העידן שלנוהשאלה של  שזאתבאופן אישי אני מאמין   :אנדריאס
עדיין יש מחלוקת גדולה בנושא הזה. אבל אני יכול לומר לך מה  OECD-. לצערי, בOECD-יותר ב

דעתי האישית בעניין. אני מאמין באמת ובתמים שתלמידים שלא תהיה להם קרקע יציבה 
אני חושב שהשאלה הזאת של  חומות מסביבם. למען האמתשיקימו לעמוד עליה יהיו אלה 

את ההחלטות הנכונות  הערכים עוד תחזור אלינו. בעידן של בינה מלאכותית, אם את מחליט
נכונה, -את הגישה הלא תמלאכותית תעזור לך. אם את נוקטהבינה הרע, לטוב להבחין בין  תויודע

הסוג הזה של  תהפוך אתו ,הבינה המלאכותית לא תעזור לך. היא רק תעצים מאוד כמה אנשים
. אם את לא יכולה למצוא כיוון בעולם חשוב בגרות מוסרית של אנשים להרבה הרבה יותר

המורכב הזה, את לא יכולה לקבל אותו מן האנשים שמסביבך, כי הם אומרים לך דברים שונים; 
אם את באמת לא מוצאת דרך טובה לברר מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה רע, אני חושב 

במונחים של נורמות תרבותיות, מדי ו בצרות. הבעיה היא שרוב החינוך לערכים ממוסגר שכולנ
לא  –על חינוך מוסרי  בקוריאה או ביפןכשמדברים פרדיגמות הלאומיות שלך. של האו לפעמים 

על איך להיעשות אזרח טוב. אני חושב שאנחנו צריכים שם בעצם על אתיקה. מדובר מדובר 
ה. אנחנו צריכים לחשוב על "מהם ערכים אנושיים", במקום על "מהם לנתק את ההיבטים האל

הערכים המוסדיים או הלאומיים". ואם נעשה את זה, נעשה שירות מצוין לדור הבא. אם לא, אני 
. זה מה שהטכנולוגיה באמת תעשה לאנשים אלגוריתמיםעבדים של לחושב שאנשים יהפכו 

שלעיתים קרובות מדי מתעלמים ממנו נושא שאין להם ערכים משותפים. אני חושב שזה 
זה ההורים שלהם צריכים לדאוג. זה לא לבוחרים בדרך הקלה, הם אומרים "שאנשים יש בחינוך. 

צריך להיות חלק מהחינוך בבית הספר", וככה הם רק נמנעים מן הבעיה. אחרים משתמשים בזה 
. אבל נטליזציה של הבעיהיש אינסטרומלדעתי בכך כהזדמנות ליצור כישורי אזרחות, וגם 

? איך אנחנו יוצרים הבנה של איך בתור בני אדם אנחנו שונים האדםהשאלה הזאת, "מהו כבוד 
אבל אני יש לה חשיבות מכרעת.  ,מהטכנולוגיות שסביבנו ומחליטים החלטות טובות ומוסריות?"

שלנו  2030מרבים לדון בה, גם לא כשמדובר בתכנון תוכנית הלימודים. בפרויקט לא חושב ש
 ,ההפכפךבעולם המבלבל הזה, המורכב, "מצפן למידה" אנחנו משתמשים ברעיון הזה של 

זה סוג של סמל, האם אתה יכול למצוא את הכיוון לעצמך במקום להביט לאנשהו . העמום
 , הלוואי שמדינות יעשו יותר בעניין הזה. OECD-? אבל הייתי רוצה שנעשה יותר במעליך

האוכלוסייה  בין קבוצות השונּותהנושא הזה רלוונטי במיוחד לישראל, כי ההפרדה כאן,   :זמירה
שאתה יודע. החדשות הטובות, במובן מסוים, הן שיש לנו עכשיו ועדה כפי , היא עצומה ,בישראל

הכבוד שבודקת איך להעריך את הנושא של חינוך לערכים או מה לעשות בנושא הזה. יש לי 
שלאמיתו של דבר אנחנו שמים דגש רב מאוד על הנושא הזה. וכל הזמן  ךלהיות חלק מהצוות. כ

ה סוג של ערכים. מה יהיה רלוונטי לקבוצה זו אנחנו הולכים אחורה וקדימה בשאלה איז
זה רלוונטי  העשרים ואחתבמאה ולקבוצה אחרת ולמדינה בכלל? אם כן, אני מסכימה איתך, 

לכולם, לכל מדינה, ועל אחת כמה וכמה למדינה כמו ישראל, שהיא מפוצלת כל כך מבחינת 
 ה, ואשמיע אותדעתך בענייןלכן משמח אותי מאוד לשמוע את ערכים שונים וקבוצות מיוחדות. 

 גם בצוות הוועדה. 

, PISAהאחרון של בסבב לאמיתו של דבר אנחנו עוסקים בכמה מההיבטים האלה   :אנדריאס
בדקנו שם את הפתיחות לדרכי חשיבה אחרות, לתרבויות אחרות,  .הגלובליתבהערכת המיומנות 

. אני חושב שזה סימן חיובי. אלות האלהותלמידים בישראל דווקא הצליחו לא רע בהרבה מן הש
שהשאלה לא הייתה הוא  ,ועוד ממצא שעניין אותי מאוד, שנכון לישראל ולהרבה מדינות אחרות

מה היה בתוכנית הלימודים, אלא "האם היה לך קשר עם אנשים בני דתות אחרות או מתחומי 
הזדמנויות. לפתוח  האחד החזק ביותר. עבודה אחרים או מרקע חברתי אחר?" זה היה המנבא

רואים במדינות כמו סינגפור, שבכוונת מכוון מכניסות את הנושא הזה לחוויית הלימודים, 



את התרבויות של קבוצות אחרות בבית הספר, מסביב לבית הספר, ולכן הם  ים שםפשוט חווש
יותר בכך הצליחו תלמידים בישראל למעשה המצליחים כל כך בהערכה הזאת. אבל אני חושב ש

 פיתם.שצי ממה

וגם המגפה עכשיו היא הזדמנות טובה, כי היא פגעה באמת? מאוד מעודד לשמוע.    :זמירה
לנו כאן ההזדמנות להיות בקשר זה עם זה. אבל שוב, יש בכולם, בלי קשר למגדר, דת וכן הלאה. 

 לשמוע את זה.שמחה . לכן אני כל כך בגלל זהכמו שאמרתי, בישראל המצב רגיש מאוד 

את יודעת, לא כל כך ברור אם הטכנולוגיה נותנת לנו הזדמנויות חדשות ליצור קשר   :אנדריאס
פורמלי -זה עם זה, כי לאמיתו של דבר המשמעות של ליצור קשר זה עם זה היא המפגש הלא

אבד עכשיו. את  זה בבית קפה, במשרד, ודווקאבאקראי מתוכנן. האנשים שאת פוגשת -הלא
ת שיחה, אבל את לא מתכננת שיחות עם אנשים שאת באמת יכולה ליצור קשר אם את מתכננ

  רוצה להכיר. לכן אני לא בטוח כל כך שהטכנולוגיה באמת עוזרת ליצירת קשרים מן הסוג הזה.

שישנן קבוצות שמתוך אידיאולוגיה אין להן גישה לטכנולוגיה, מתוך משום בעיקר   :זמירה
 תרון לבעיה הזאת. שאלה נוספת שקיבלנו כאןעיקרון. לכן אני לא בטוחה שהטכנולוגיה היא הפ

זה, אבל הנושא המה ההשפעה של המגפה על היחסים בין מורים להורים? דיברת קצת על  היא
 תרחיב בבקשה.

אני חושב שהמגפה תרמה הרבה להפיכתם של בתי הספר לחוויה של החברה.   :אנדריאס
צם העבודה של המורים והבינו אותה ית, כיוון שבזמן הסגר הורים ראו במו עיניהם מהי בעראש

טוב יותר, ראו את הקשיים שכרוכים בעידוד אנשים ללמוד, בתמיכה בלמידה. כשאת עושה את 
המורים. כאן טמונה ההזדמנות.  תזה עם הילדים שלך, פתאום יש לך הבנה אחרת של עבוד

השאלה היא אם נמשיך מן הנקודה הזאת גם כשהחיים יחזרו לשגרה. אחת הסכנות הגדולות 
בחינוך. התמחות יתר ביותר לחינוך שראיתי בעשרים השנים האחרונות היא הנטייה הגוברת ל

ורדנו את הורדנו את התלמידים שלנו לדרגת צרכנים, הורדנו את ההורים לדרגת לקוחות, ה
"אני רק אתן לכם את הילד שלי, ואתם לגישה של הוביל המורים לדרגת ספקי שירותים. וזה 
את ההון ממוסחרת שהרסה ה". זה סוג הגישה להרוורדתחזירו לי אותו כשהוא מוכן ללכת 
, ואני מקווה שהמגפה תסייע לנו להחזיר את המצב לקדמותו החברתי המגשר של בתי הספר

מודים לחוויה שכולם משתתפים בה. כך שהורים לא יהיו רק הצופים או ולהפוך את הלי
השופטים אלא משתתפים אמיתיים. האם בתי הספר יפנו לזה מקום? אני לא בטוח. ישנן כמה 

בסין מורים מתקשרים להורים בכל שבוע ויש  .הדבר הזהמדינות שבהן יש מסורת ארוכה של 
של הם העובדים הסוציאליים  ;גם על הורותלהם שיחה של ממש, לא רק על למידה אלא 

שעות בשבוע, כך שיש להם הרבה זמן  11מערכת, ויש להם הרבה זמן לזה. הם מלמדים רק ה
אבל מוצאים רק מעט מערכות חינוך שעדיין יש בהן דבר  ורים.העם תלמידים ועם בפועל לעבוד 

שבו מפרידים ארגון  .העבודהשל ארגון למין התאמה אישית כזה. יש עכשיו נטייה גוברת 
למעשה את התפקידים. מורים מלמדים, עובדים סוציאליים עוסקים בעבודה סוציאלית, 

, ואחר כך מתייחסים להורים כמו שמתייחסים ללקוחות. עושיםופסיכולוגים עושים מה שהם 
 מגמה שאני מקווה שהמגפה תעזור לבלום קצת.  אתז

מבקרים של המורים יהפכו לשההורים הסכנה אנחנו צריכים להביא בחשבון גם את   :זמירה
זו סכנה "אוי, המורה הזה לא טוב, הוא או היא לא יודעים ללמד", וכן הלאה. . ושל ההוראה

את זה בחשבון מערכת החינוך בכלל, ואנחנו צריכים להביא או על גדולה, הביקורת על המורים 
 נוגע לזה.ואולי גם לעשות משהו ב



ממש לשתף את טוב שאפשר לעשות הוא כי ה. אני חושב שהדבר אני מסכים איתך  :אנדריאס
 מדובר כשמדברים על למידה, על התפתחות הילד.במה ההורים בתהליך. לדאוג שיבינו באמת 

הזאת גישה הכשאין יחסים כאלה, מקבלים את הגישה של "המוצר לא בסדר, אני אחזיר אותו". 
מאוד לא בריאה. מורים מרגישים שהם כל הזמן צריכים להתגונן. אני חושב שזה  לדעתי היא

למעשה, רק כדי לתת לכם נתונים על זה,  ההוראה.מקצוע באטרקטיביות של  תורם לפגיעה
 כשבוחנים את ישראל, מעט מאוד מורים מרגישים שהחברה מעריכה אותם.

 באמת?  :זמירה

זה  של מורים אומרים: "החברה מכבדת את העבודה שלי".מאוד קטן באמת. מיעוט   :אנדריאס
 מספר את הסיפור כולו.

את  – או עלולה להגדיל – א שמעורבות ההורים תגדיליה תאחרסכנה נכון בהחלט. אבל   :רהזמי
ובין תלמידים ממשפחות עניות. כי להורים הביניים מעמד מהפער בין תלמידים ממשפחות 

במשפחות עניות יש פחות יכולות, פחות כישורים לעזור לילדים שלהם או להשתתף בחינוך 
שלהם, ואילו הורים עשירים יותר יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב. אז זה יכול להגדיל את 

 .וזה מדאיג אותנוהפער. 

בעיקר בהורים  : להתרכזמורה טוב לשתפקיד הבדיוק  נכון. אבל אני חושב שזה:  אנדריאס
אני חושב שזה תפקיד התיווך של המורה.  .שקשה להגיע אליהם ושהכי חשוב לגייס אותם

 לפצות על זה. 

מנקודת המבט שלך, מה יהיו ההשלכות החיוביות  שאלה נוספת,כן, אתה צודק. :  זמירה
 ?והשליליות של המגפה על החינוך ועל מערכת החינוך

מן הצד החיובי, אני חושב שמעמד החינוך והמודעות לחינוך השתפרו, ואני חושב :  אנדריאס
החינוך נעשה אינסטרומנטלי מאוד.  – שזה טוב מאוד, כי זה מה שבאמת אבד בשנים האחרונות

מחנך אנשים רק לקבלת תואר. אני חושב שהרעיון שהחינוך מיועד להתפתחות חברתית, אתה 
יודע אם אנחנו הולכים לשמר את זה. יש סכנה אני לא רגשית, אנושית, התחזק בזמן המגפה. 

גדולה שכל המגמות האלה ייסוגו בחזרה אל הסטטוס קוו. החינוך מטבעו הוא משימה חברתית 
חושב שיש סיכוי שזה יקרה. אני גם חושב שנצליח להשתמש שמרנית מאוד. אבל אני 

בטכנולוגיה כדי לשנות את החוויות החינוכיות יותר מאשר כדי לשמר אותן. ושוב, אני חושב 
שהגל השני והשלישי של המגפה דווקא יחזקו את זה. בגל הראשון הטכנולוגיה הייתה רק "אני 

בטכנולוגיה כדי לעשות דברים בדרך אחרת.  ם". בגל השני אנשים התחילו להשתמשמלמד בזּו
ואני מקווה שזה משהו שיישמר גם בעתיד. בצד השלילי, אנחנו צריכים להיות ערים מאוד 

ריאלי, האם חושב באופן לקיטוב ולגידול העצום בחוסר השוויון במערכת החינוך שלנו. אם אני 
, כשלא הייתה שום מגפה, אני מאמין שנשתקם מזה? אני לא בטוח. במשך יותר מעשרים שנה

אז האם אנחנו הולכים לעשות ... במערכת החינוך צדקה שלראינו כל כך מעט התקדמות 
ביותר  ההגדול הסכנה וקסמים בשנה הבאה או בשנה שאחריה? אני לא חושב. מבחינתי ז

למערכת החינוך שלנו. ומערכת חינוך מקוטבת פירושה חברה מקוטבת, וכלכלה מקוטבת, וזוהי 
ואה שמגשימה את עצמה. ואחר כך מקבלים את הדור השני, שאצלו זה רק יהיה חמור יותר. נב

המאמצים אז אני חושב שאם אנחנו רוצים להכיל את זה, אנחנו צריכים להכפיל פי כמה את 
  .שוויון. על זה כולם מדברים. אני רואה מעט מאוד מאמץ בכיוון הזההשלנו בחזית של אי 



זה חשוב מאוד. לא , אף על פי שבהחלט. זה כמו מס שפתיים, ולא מעשה של ממשנכון   :זמירה
אולי ו, בחינוך והקיטוב בחינוך יםרק מנקודת המבט הכלכלית אלא גם מנקודת המבט של הפער

 . אפילו בעיקר מנקודת המבט הזאת

הניסיון  בעקבות מבחנים עתירי סיכוןעל  דעתךמה  ,פרופסור שלייכר .יש לי עוד שאלה  :נחום
, שצוותים בישראל רואים PISAשל המגפה? מבחנים כמו בחינות הבגרות שלנו, ואפילו מבחני 

. הם חותרים יותר להאחדת המערכת העולמית, לאו דווקא מכוונים מבחנים עתירי סיכוןבהם 
 לאפשר לכל מערכת מאפיינים משלה. 

החינוך הפריד בין למידה אני חושב שזו תמיד שאלה של איזון. התיעוש של   :אנדריאס
ראות אם באמת למדת הל מבחנים עתירי סיכון שאמוריםאתה לומד הרבה, ובסוף יש : להערכה
ל זה. התקווה שלי היא שבעתיד נצליח לקרב שוב בין שני הדברים. שלא ניקח מן את כ

הלימודים זמן לטובת מבחנים, אלא ממש נעזור לתלמידים להבין טוב יותר במקומות שהם 
וקים לעזרה, נעזור למורים ללמד טוב יותר, לבתי ספר להיות יעילים יותר. אני מקווה שבטווח זק

. וזה קורה כבר עכשיו בכמה מסביבות מבחינת התלמידים הארוך המבחנים יהיו בלתי נראים
נמצא הוא המבחן. הרבה מזה עוד -הלמידה הוא ךטכנולוגיה, שבהן תהליההלימודים מבוססות 

י חושב שבמידה מסוימת עבר זמנם של מבחנים פורמליים. אני חושב שבעתיד בדיונים, ואנ
הרבה  .נראה דפוס אחר של שילוב למידה והערכה. אולי יעבור עוד זמן רב עד שזה יקרה

. אבל ההפרדה הזאת בין למידה להערכהמתעכבת בגלל היום פדגוגיה חדשנית שרוצים לאפשר 
ויות באמת מעניינות בכיוון הזה. וגם בעניין הזה, זה אני אופטימי למדי. ראיתי הרבה התפתח

ישירה של הבהעברה  , לאו דווקאגדול יותרתחולל שינוי טכנולוגיה שההמקום שבו אני חושב 
ראה ידע. בבתי הספר של העתיד לא תראו את הטכנולוגיה. היא תהיה מסביבכם, והיא כאילו ת  ה

איך התלמידים לומדים בדרך שונה ותספק להם משוב, תיתן למורים גישה טובה יותר לנתונים. 
למד הרבה. כי הדבר הגרוע ביותר שאנחנו יכולים לעשות הוא לעצום אנחנו נ   ובסופו של דבר

לשפר רק  יםיכולאנחנו עיניים. אם איננו יודעים מה תלמידים לומדים, זה המקור לכל אי שוויון. 
גם כלים. ואנחנו צריכים כל מיני אבל שוב, אני חושב שאנחנו צריכים . יםרואשאנחנו את מה 
שמביאים לידי כלים פשרו לראות את טווח הכישורים והמיומנויות, ישנים, שא  הכלים את ה

אני אופטימי למדי לאמיתו של דבר איזון טוב יותר בין למידה קוגניטיבית, חברתית ורגשית. אבל 
בחזית הפיתוח של כלים יעמוד  PISA-תחויות שאני רואה. ובאופן אישי אני מאמין שמן ההתפ

מן הסוג הזה. אני חושב שיש לנו הרבה רעיונות מעניינים והרבה מומחיּויֹות מכל רחבי העולם 
דעו מה זה מבחן, כי הם כל שיאפשרו לנו לעשות את זה. אני מקווה שבדור הבא תלמידים לא י  

 בלו את המשוב ישירות. הזמן ילמדו ויק

 70–50-ב בתחום ההוראה. OECD-השאלה הבאה היא בעניין התוכניות לעתיד של ה  :זמירה
זה כמעט לא השפיע  בתחום הלמידה.התקדמות עצומה עשו  ציהמדעי הקוגניהשנים האחרונות 

המתבססות על המחקר  OECD-על תחום ההוראה. איזה סוג של תוכניות יש היום במדינות ה
והמתוות דרכי למידה השונות מהותית מאלה הבסיסיות למידה ההוראה והשל דרכי  העכשווי

 רגשית. הלמידה החברתית ללמידה הקוגניטיבית אלא גם ללא רק  והכוונההנהוגות כיום? 

כן, אני מסכים בהחלט. למעשה אני חושב שהמורה בעתיד יהיה מדען קוגניטיבי;   :אנדריאס
מישהו שבאמת מבין את תהליך הלמידה. ואני חושב שהמתכננים של תוכנית הלימודים בעתיד 

מודים מסביב לאופי של יאני חושב שבנינו את תוכניות הל .בתחום הקוגניציהיהיו מדענים 
בונים אותם מסביב אנחנו לא הם מאורגנים באוניברסיטאות. התחומים האקדמיים ולדרך שבה 

אנחנו מלמדים שפות זרות בחטיבת הביניים למשל, למה שאנחנו באמת יודעים על למידה. 
 ולא בצורה הכי טובה, שפותקולטים  לאתלמידים בהן אנחנו יודעים שששנים דווקא בובתיכון, 



לנו ראיות שמוכיחות שאלה השנים שבהן  שנים שיש – בשנים הראשונות, בבית הספר היסודי
באמת קולטים שפות. אז אני חושב שיש הרבה מרחב בשביל זה, ואני מקווה שנשתפר בזה. מה 

-בספר על זה ורק לא מזמן כתבנו  –מצד הממסד החינוכי רתיעה גדולה שאנחנו רואים זה שיש 
OECD – המוח לומד. במידה מסוימת, מקצוע ההוראה עדיין שאיך מלהתאים את דרך ההוראה ל

בוי מאוד בנורמות ובאמונות פדגוגיות, ולעיתים קרובות הן לא מבוססות על מדעי הקוגניציה ש
שיש אי הבנה גדולה אלא על תצפיות. ומתצפיות מגיעים לפעמים למסקנות שונות. ואני חושב 

, אבל אני מקווה שזה יכולים לחולל בפרקטיקה של החינוך מדעי הקוגניציהש בקשר לשינוי
אים בהוראה אמנות, ולא מדע, ביא. אני חושב שלעיתים קרובות מדי אנחנו רומשהו שהעתיד י

ואני חושב שאנחנו צריכים להפוך את ההוראה למדעית יותר. זו התקווה היחידה לעשות את 
ההוראה למשהו שאפשר לשכפל ולפתח. אני בהחלט מאמין שהאלמנט האישי והאמנותי 

את המדע של ההוראה ושל הלמידה. זה מעניין.  יישאר חשוב מאוד, אבל אנחנו צריכים לחזק
היבט שבו אנחנו באמת מתעמקים ב ,מבחן לבדיקת הידע הפדגוגי של מורים OECD-ב פיתחנו

רק בגלל התנגדות המורים הקוגניטיבי של איך מורים לומדים. ונראה לי מעניין למדי ש ימדעה
מעט מדינות עושות את זה. אז אני חושב שיש שם מחסום מסוים, אבל אני מקווה מאוד לראות 

 את היתרונות של מבחן כזה. 

 תיכלל בזה גם למידה חברתית רגשית? הרכיבים החברתיים והרגשיים?  :זמירה

שנבחנות מדינות  80יש לנו  PISA-בהחלט, בהחלט. זה אותו סיפור. אותה חוויה. ב :אנדריאס
מדינות שנבחנות גם בחלק של תוצאות חברתיות  11בקריאה, מתמטיקה ומדעים. יש לנו כרגע 

צריכים לעבוד קשה כדי לשכנע שזה לא תוצר לוואי של למידה של המאה עדיין ורגשיות. אנחנו 
 .זאתשל הלמידה במאה ה לב ליבה, אלא העשרים ואחת

: אתה כל הזמן , שלמעשה מתחלקת לשנייםאחרונהשאלה ונכון בהחלט. אני מסכימה.   :זמירה
. השאלה היא מה אתה מתכנן אישיים-בין של יחסיםחוויה , אומר שהלמידה היא חוויה חברתית

כדי לקדם את הרעיון הזה? וגם, אנחנו מודאגים מאוד בקשר  OECD-לעשות בעתיד הקרוב ב
רליים; מה אתם מתכננים לעתיד העולם במונחים של דמוקרטיה, חינוך לשלום, ערכים ליב

 כדי להדגיש ולקדם את הערכים האלה, את הרעיונות הגדולים האלה? OECD-לעשות ב

כבר פיתחנו  PISAהבא של לסבב קל יותר לענות על השאלה הראשונה. למעשה   :אנדריאס
היחסים בין התלמידים למורים. היה משהו כזה בהערכה של  תכלים כדי להתעמק יותר באיכו

, למשל שאלות בקשר לתפיסת התמיכה בתלמידים ולרמת התמיכה הרגשית שתלמידים 2018
גם מן ההיבט . לשאלות מן הסוג הזה יש כושר ניבוי טוב ליוכו ,מקבלים. האם המורה מבין אותי

המשבר שהזכרתי רכיב . ו עושים משהוהחברתי הרגשי וגם מן ההיבט הקוגניטיבי. אז אנחנ
בו התקדמות טובה. ושוב, אמרתי גם שניסינו את שחלה עושה את זה. זה תחום שאני חושב 

ערים עד כה. למעשה, יהיה נהדר לראות עיר בישראל מצטרפת לניסוי  11-ההערכה החברתית ב
ו אוספים נתונים הזה. לא קשה מאוד לעשות את זה, ומקבלים מזה נתונים מדהימים. כי אנחנ

מתלמידים, מהורים וממורים, ומקבלים מזה תמונה אמיתית של המארג החברתי של בית הספר 
התפקידים היחסיים של השחקנים השונים ואיך הם  ם. מהמורכבהוא באמת ורואים ממה 

אנחנו עושים את זה  .פועלים על ילדים קטנים לעומת הפעולה שלהם על ילדים גדולים יותר
 . אז אני חושב שעומד לרשותנו כלי טוב. 15ובגיל  10בגיל 

ואני לא חושב שזו  –בחזית השנייה, אני מסכים איתך. אני חושב ששאלות גדולות של זמננו 
השאלה הגדולה שדמוקרטיה. אני חושב של של ממשלה, סוג  האיזשל שאלה פוליטית או 

 ,שימיינו אותנו האלגוריתמיםדי תעלה מן הטכנולוגיה. האם נהפוך לאדוני הטכנולוגיה או לעב



זה  .לייקבצו אותנו לקבוצות ויגידו לנו אם לפנות שמאלה או ימינה ומה לעשות ומה לחשוב וכו
מגפה ה, ובמובן מסוים אני חושב שOECD-לעשות יותר בקשר אליו בויכולנו משהו שהלוואי 

את המבנים האזרחיים החלישה הזאת לא תרמה לזה הרבה. לאמיתו של דבר היא אפילו 
והדמוקרטיים וחיזקה את הגישות האוטוקרטיות לבעיות. אני חושב שיש סכנה של ממש 

שהדבר הזה יכה שורש. אם זה רק שלושה חודשים, ניחא. אם זה נמשך שנה, אנשים מסתגלים 
הלוואי שהיינו  –עושה  OECD-לתת לכם משהו שהיכול ומתרגלים למבנים כאלה. אבל אני לא 

 ACICS (Accrediting Council for Independentסים להערכה שלנו גם את ההיבט של מכני
Colleges & Schools) יש בנמצא כמה כלים מעניינים מאוד בעניין הזה. לא על בגרות מוסרית .

, אבל אני חושב שזה תחום שבו המחקר והמדיניות הציבורית צריכים OECD-שתמשנו בהם בה
 כרגע. מאודלעשות יד אחת. תשומת הלב שמופנית לעניין הזה מועטה 

ניתוח מבריק וחזון ברור מאוד עם מעוררת השראה, מרתקת ו שיחה לסיכום, זו הייתה  :זמירה
אנחנו יכולים  .תקווהררת בהחלט מעושל החינוך ומה שהוא צריך להיות. ההאזנה לדברים 

. תודה רבה לך שלנו לעשות את זה. אנחנו יכולים להרים את הכפפה ולשפר את מערכת החינוך
  על הדברים האלה, פרופסור שלייכר.

 .תודה רבה  :אנדריאס

 


