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תקציר
סקירה זו מבקשת לתאר ,למפות ולדון בתהליכי רישוי של מורים חדשים ובהערכתם של אלה בקשר
עם התהליכים האמורים .בחינת תהליכי הרישוי וההערכה של מורים חדשים לצורך כניסתם למקצוע
ההוראה תיעשה באמצעות השוואה למערכות חינוך במדינות שונות בעולם ,שדומות לישראל במגוון
רחב של קריטריונים הרלבנטים לאיכות כוח האדם בהוראה .המדינות שנבחרו להשוואה הן ארה"ב
(פלורידה וקליפורניה) ,קנדה (אונטריו) ,אנגליה ,שבדיה ,אוסטרליה ,פורטוגל ,איטליה ,צרפת ,גרמניה
והולנד .הסקירה פותחת בהצגת מבט-על ,הנוגע לכניסה למקצוע ההוראה ,ודנה בשילובה של תכנית
התמחות למורים חדשים באופן ספציפי .בתוך כך ,נבחנים המאפיינים העיקריים של תכנית ההתמחות,
המבנה הרצוי לתכנית התמחות ורישוי ,הערכה בתכנית ההתמחות ואפקטיביות של תכנית זו .בחלק
השני של הסקירה ,מוצע ניתוח מעמיק ורחב של תהליכי רישוי והערכה של מורים חדשים ,המתקיימים
ב 11 -מדיניות שונות .תהליכים אלה מצביעים על מנעד רחב של מודלים לרישוי (החל ממודל של העדר
רישוי ,עבור דרך רישוי שניתן על-ידי מוסד להשכלת המורים ,הרשות המקומית או המדינה וכלה ברישוי
שמוענק באמצעות מרכז עצמאיים) ושל מודלים להערכת מורים חדשים בקשר עם רישויים או הסמכתם
למקצוע (החל ממודל של הערכה פנימית הנעשית ע"י גורמים פנימיים בכלים של הערכה עצמית,
הערכת עמיתים ,הערכת מנחה והערכת מנהל בית ספר ,עבור דרך הערכת פנימית הנעשית ע"י גורמים
חיצוניים כמו מפקח על בתי ספר או מורים עמיתים מבתי ספר אחרים וכלה בהערכה חיצונית ,הניתנת
על-ידי גופים ,שמחוץ לבית הספר ,שבו מועסק המורה המתחיל) .בחלק האחרון של הסקירה ,מוצע
סיכום הדגשים העיקריים והבולטים ,העולים ממרבית המדינות ,אשר תורמים להבהרת תהליכי הרישוי
וההערכה של מורים חדשים במדינות שנסקרו ,תוך דיון וניתוח השאלה אם ראוי שתהליכים אלה
יתקיימו בתוך כתלי בית הספר או מחוצה לו.
ניתוח ממצאי ההשוואה מצביע על כך שמודל של מרכז רישוי חיצוני עצמאי מהווה חריג ומידת יעילותו
אינה ברורה דיה .בעוד שבמדינות שונות ,בעיקר בארה"ב ,ישנה דרישה לבחינות ארציות ,במרבית
המדינות שנ סקרו ,רישיון לעיסוק בהוראה אינו כולל דרישה לבחינות כאלה .עם זאת ,דרישה המופיעה
בחלק גדול מהמדינות היא עמידה בתקופת ניסיון של הוראה הנעשית לאחר הלימודים .בחלק גדול
מהמדינות ,תקופת ניסיון זו נעשית במסגרת תכנית התמחות מובנית ,שחלק מרכזי בה כולל הנחייה
של מורה  ,המלווה את התפתחותו המקצועית של המורה החדש.
בכל הנוגע להערכה במסגרת תכנית ההתמחות ו/או הרישוי ,הסקירה מצביעה על כך ,שניכרת העדפה
של תהליכי הערכה פנימית ,לרוב הנעשית על-ידי המורה המנחה ,לצד ביקורת הולכת וגוברת הנוגעת
למיקומו של זה בתכנית ההערכה .מודלים שכיחים פחות כוללים הערכה באמצעות מנהל בית הספר,
בשילוב נדיר יותר עם הערכת עמיתים (בעיקר ,במדינות באירופה) ומרכיב משמעותי של הערכה עצמית
(בעיקר ,באוסטרליה) .הסקירה מעלה ,שפנייה למעריכים חיצוניים אינה נפוצה ,וככל שהיא קיימת
(למשל ,בארה"ב) ,היא חלה על מורים בשלב מתקדם יותר ,קרי בעלי שלוש שנות ניסיון בהוראה ובעלי
רישיון הוראה.
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מבוא
המעבר מלימודי הוראה לעיסוק בהוראה כפוף בחלק גדול מהמדינות למתן היתר מהמדינה או מגוף
רשמי אחר לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך .בדומה לנעשה בעיסוקים ובפרופסיות אחרות,
היתר כזה מכונה ,לרוב ,תחת הכותרת "רישיון" ,ובמקרה הזה ,רישיון הוראה .המעבר לעיסוק בהוראה
אינו רק טכני .הוא מתועד בספרות כמעבר מאתגר .מורים צריכים לקבל אחריות מלאה בנוגע להוראה
החל מיומם הראשון לתפקיד .עובדה זו עלולה לייצר עבורם בלשון הספרות ,praxis-shock ,ולהביא
אותם לבחון מחדש את בחירתם במקצוע ההוראה 1.במעבר לעבודה בהוראה מורים חדשים עלולים
להיתקל באיום של אבטלה ,ידע וכישורים לא מתאימים להקשר הספציפי שבו הם מלמדים ,הפחתה
ביעילות העצמית ועלייה בדחק .כל אלה עלולים להוביל לנשירה ולעזיבה של המקצוע 2.זאת ועוד,
מורים חדשים עלולים לחוות העדר קוליגיאליות ,משוב לא מתאים ,וקושי במציאת איזון בין עבודה
לחיים.
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כדי לעזור למורה לצלוח את האתגרים הללו ,מערכות חינוך רבות ,לרבות בישראל ,גיבשו תכניות
התמחות למורים בתחילת דרכם .התכניות הללו כוללות מרכיבים שונים של תמיכה ,המיועדת לסייע
למורה החדש לגשר על הפער שבין ההכשרה להוראה לבין ההוראה בפועל .תמיכה זו מיועדת לתווך
ולסייע בהתמודדותו של המורה החדש עם אתגרים הנוגעים לכניסה לתפקיד חדש וללמוד את מאפייניה
המיוחדים של עבודת ההוראה.
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בנוסף ,התמחות במסגרת תחילת ההוראה נועדה לפתח זהות מקצועית של מורים ולצייד אותם
בפרקטיקות המתאימות להתמודדות עם מציאות בית הספר 5.תהליך זה כולל לא רק למידה כיצד
להפוך מורה והתפתחות מקצועית ,המובילה לכך ,אלא גם סוציאליזציה עם קהילת בית הספר והתרבות
שאליה הוא שייך 6.מלבד הייעוד העיקרי של התכניות ,ובדומה למקצועות אחרים כגון רפואה ,עבוד ה
סוציאלית ועוד ,מטרתן של תכניות ההתמחות היא גם לפעול לטובת קידום מקצוע ההוראה כפרופסיה.
תפיסת הצורך בהתמחות בהוראה מניחה ,שמקצוע ההוראה מורכב ושהכנה קדם-תעסוקתית של
מורים אינה מספיקה לצייד את המורה המתחיל בידע ובמיומנויות הנדרשים להוראה ומוצלחת .היא גם

Stokking, K., Leenders, F., de Jong, J., & Tartwijk, J. (2003). From Student to Teacher: Reducing Practice 1
Shock and Early Dropout in Teaching the Profession. European Journal of Teacher Education, 26(3), 329350
 2לסקירה בנושא נשירת מורים ,ובמיוחד עזיבה של מורים בשנים הראשונות ראו שפרלינג ,ד .)2015( .סקירת
מופ"ת.
מכון
ישראל:
אביב,
תל
העולם.
ברחבי
מורים
נשירת
בנושא
מידע
http://meyda.education.gov.il/files/staj/NeshiratMorimBerachaveyHaolam.pdf
Sorcinelli, M. (1992). New and Junior Faculty Stress: Research and Responses. In M. Sorcenelli & A. 3
Austin (Eds.) Developing New and Junior Faculty. San Francisco: Jossey-Bass
Jokinen, Heikkinen, & Morberg, 2012, p. 170 4
Jokinen, H., Heikkinen, H. L. T., & Morberg, Å. (2012). The Induction Phase as a Critical Transition for 5
Newly Qualified Teachers. In P. Tynjälä, M-L. Stenström & M. Saarnivaara (eds.) Transitions and
.transformations in learn-ing and education (pp.169–185). Netherlands: Springer, p.
Flores, M.A. ( School Cultures and Organizations and Teacher Induction. In (pp. 45 -), p. 46 6
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יוצאת מנקודת מוצא ,שחלק ניכר מידע ו מיומנויות אלה ניתן להירכש רק במהלך העבודה בפועל 7.מודל
התועלת ההדדית של  ,Zeyהוסיף לתפיסה זו את העובדה שאף בית הספר שבו גם המנחה וגם המורה
המתחיל המונחה פועלים ונמצאים בשיתוף פעולה תוך מילוי צרכים של האחד והשני ,נהנה מתכנית
ההתמחות.
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בעוד שבישראל ,הצלחה בשנת ההתמחות מהווה תנאי לקבלת רישיון לעסוק בהוראה 9,במדינות
אחרות ,השתתפות בתכנית זו יכולה להיעשות לאחר קבלת הרישיון או ללא קשר הכרחי אליו .כך,
צמצום הפער שבין לימודי החינוך לבין העיסוק הממשי בהוראה נעשה באמצעות תכניות לאומיות
ובינלאומיות שונות ,עם או בלי ק שר למתן רישיון הוראה .דוגמה לתכנית כזו ,הממומנת ע"י האיחוד
האירופי ,היא הPedagogical Action for a European Dimension in Educators' Induction -
) .Approaches (PAEDEIAתוכנית זו מיועדת לתמוך במעבר של מורים מתחילים לשוק העבודה ברמה
המקצועית ,ברמה החברתית וברמ ה האישית .התכנית פועלת בחמש מדינות :דנמרק ,פינלנד,
פורטוגל ,שבדיה ותורכיה ומציעה התמודדות על -מדינתית עם סוגיה שמטרידה מדינות רבות.
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גם בישראל ,כמו בעולם המפותח בכלל ,החלו בתכניות ההתמחות בשנות ה 80-של המאה הקודמת.
בתחילת שנות ה 80-הרציונאל לתכניות ההתמחות היה לאפשר למורים מתחילים להתמצא במערכת
ולסייע להם להתמודד עם המתח שבמקצוע ההוראה .מאמצע שנות ה 80-ועד לשנות ה 90-תכניות
ההתמחות התקדמו אל מעבר לרציונאל זה בשאיפה לפתח עבור המתמחה מדריך (מנטור) שילווה
אותם במערכת החינוך ( .)educational companionתפקידו של המדריך היה לסייע למורים המתחילים
להתבונן באופן עצמי על הוראתם ,ללמוד אסטרטגיות להוראה יעילה והערכה של תלמידים .החל מסוף
שנות ה ,90-חלה התקדמות נוספת ביעדים של תכנית ההתמחות ובתפקידם של מנחי התכנית .אלה
נתפסו כמי שאמורים להוביל את המורים החדשים להסתגל לבית הספר וללמד תוך דגש על הוראה
חוקרת ,המאפשרת שתופי פעולה בין תלמידים ,בין מורים ועוד .בשנים האחרונות ,ובעיקר בארה"ב
בעקבות חקיקה פדראלית של ה ,No Child Left Behind-תכניות להתמחות של מורים מכוונות לצמצום
בחסר של מורים ,באכיפה מחדש של ההוראה כמקצוע ,ובשיפור הישגי התלמידים.
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לצד התמיכה המשמעותית במורים החדשים בתכניות ההתמחות ,שהצלחה בהן היא לעתים דרישה
לצורך קבלת רישיון הוראה  ,התפתחה במערכות חינוך רבות שיטת הערכה ,שאמונה על פיתוח מורים

Ingersoll, R.M., & Strong, M. (2011). The Impact of Induction and Mentoring Programs for Beginning 7
Teachers: A Critical Review of the Research. Review of Educational Research, 81(2), 201-233, pp. 202203
Zey, M.G. (1984). The Mentor Connection. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin 8
 9משרד החינוך .2014 .חוזר מנכ"ל תשעה(4/ג)  8.2-24התמחות וכניסה להוראה .אוחזר מתוך:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-2/HoraotKeva/K2014-4-3-8-2-24.htm
Pillars of Teaching Education. PAEDEIA. Available at: http://www.paedeia.net/ 10
Holt, J.H. (2011). The Relationship between Beginning Teachers' Engagement with Induction Program 11
Components and Student Achievement. A dissertation in partial fulfillment of the requirements for the
degree of Doctor of Education. Western Carolina University. pp. 19-20. Available at:
http://libres.uncg.edu/ir/wcu/f/holt2011.pdf
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אלה במהלך שנות הניסיון או ההתמחות  .מטרתה של הערכה זו היא לא רק לעצב את התפתחותם
המקצועית של מורים חדשים תוך זיהוי איזורי החוזקה והחולשה שלהם ,אלא היא גם משמשת כלי
מרכזי של סינון מורים בלתי מתאימים או כאלה שסיכויים התמדתם בה אינם גבוהים.
אכן ,משוב אפקטיבי שניתן במסגרת הערכת מורים ,במיוחד מורים חדשים ,מאפשר את התפתחות
המורים ומסיי ע להם לשפר את מיומנויותיהם בכך שהוא מזהה עבורם אספקטים חזקים וחלשים
בהוראה ,ומשפר את האופן שבו מורים מתקשרים עם תלמידיהם ועל-ידי כך מקדם את תהליך הלמידה
של תלמידיהם  .תהליך נראה (ויזיבילי) של הערכת מורים מתמרץ ,מכיר ומתגמל מורים בגין כישוריהם
וביצועיהם ,וב תמורה הוא מאפשר להם להתמודד עם אתגרים הנוגעים לאטרקטיביות של מקצוע
ההוראה ,לסטטוס המורה ולתדמית שלו בעיני הציבור ,לרבות תפיסות המורים באשר למקצוע
ההוראה.
הערכה של מורים עשויה לאשר מחדש למורים ,שהם מבצעים עבודה ראויה .היא יכולה לעזור למורים
לבקר את עבודתם ולפתח מקורות לשינוי ולשיפור פרקטיקת ההוראה שלהם .אף שאין זה בגדר
מטרתה הראשית ,הערכה כזו גם מיידעת קהלים נוספים ,כמו הורים לתלמידים ,בנוגע לביצועי המורים.
היא יכולה גם לעזור לבתי הספר בנוגע להחלטה על כניסתם של מורים למקצוע ההוראה ,על קידום
מורים ועל שיבוצם בתפקידים חדשים בצורה נכונה יותר בהתבסס על ביצועיהם .בנוסף ,הערכה
מעמידה את המדינה/רשות מקומית ,מנהלי בתי הספר ואת המורים עצמם במקום בו הם מסוגלים
לשאת בחובה לתת דין וחשבון (אחריותיות )accountability -להורים ולקהלים נוספים ,ולהדגיש בעיקר
שיקולים של איכות צוות ההוראה בכיתה .לבסוף ,ולא פחות חשוב ,תהליך ההערכה מאפשר למורים
להיות ביקורתיים באופן עצמי וביחס לסגנון ההוראה שלהם ,ולפתח עבור עצמם מקורות לשינוי ולשיפור
פרקטיקת ההוראה שלהם.

12

הערכה וקבלת משוב להוראה לטובת שיפור ,קרי :הערכה מעצבת ,חשובה במיוחד למורים מתחילים,
הנעדרים ניסיון בהוראה .יתרה מכך ,במהלך שנת ההתמחות הערכה עשויה גם לתרום לגיבוש הדימוי
המקצועי של מורים מתחילים ,לטפח מודעות למחויבות אתית ,ולגבש תחושת אחריות כלפי
התלמידים 13.אכן ,מחקרים מצביעים על כך שסביבת עבודה תומכת ,הכוללת מתן משוב תדיר והדרכה
של מורים חדשים משפיעה על החלטת להמשיך בעבודתם בשנה הראשונה ובסמוך לה.
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ההערכה

המעצבת מקבלת גם ביטוי מרכזי לאור שיעורי הנשירה הגבוהים של מורים בשנים הראשונות .משכך,
15

רו ב המדינות דורשות ממורים מתחילים לעבור תקופה מסוימת של התנסות המלווה בהערכה מעצבת

 12שפרלינג ,ד .)2015( .סקירת מידע בנושא הערכת מורים .תל אביב ,ישראל :מכון מופ"ת.
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11841.pdf
 13פרנקל ,פ .) 2006( .על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים .בתוך :פרנקל ,פ ,.סמית ,ק ,.דרורי ,א,.
מירב ,נ ,.שמעוני ,ש .שנקרמן ,א .איך להעריך מה? על תפקידי ההערכה בהכשרת מורים( .עמ'  .)27-9תל אביב,
ישראל :הוצאת מכון מופ"ת.
Jensen, B., et al. (2012). The Experience of New Teachers: Results from TALIS 2008. Paris, France: 14
OECD
Publishing.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-experience-of-newteachers_9789264120952-en
 15שפרלינג ,ד .)2015( .סקירת מידע בנושא נשירת מורים ברחבי העולם .תל אביב ,ישראל :מכון מופ"ת.
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11803.pdf
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כדי להמשיך בקריירת ההוראה .למרות זאת ,בישראל הערכה מסוג זה נערכת מעט מאוד ודווקא
במהלך ההתמחות תפקידה של ההערכה המתבצעת הוא בעיקר לטובת קבלת רישיון ,קרי :הערכה
מסכמת.
התרשים שלהלן מתאר את המודל המושגי של הערכה של מורים ומיקומה של הערכה זו בהתפתחותו
המקצועית של המורה.

איור  1מודל מושגי של הערכת מורים
()OECD, 2013, Synergies for Better Learning, p. 275
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מתודולוגיה
סקירה זו ביקשה לערוך השוואה בין מודלים שונים של רישוי והערכה של מורים מתחילים בישראל
למודלים הקיימים במדינות אחרות ,שלהן מאפיינים דומים לישראל .המדינות שנבחרו להשוואה הן:
ארה"ב (פלורידה וקליפורניה) ,אונטריו (קנדה) ,אנגליה ,שבדיה ,אוסטרליה ,פורטוגל ,איטליה ,צרפת,
גרמניה והולנד .מדינות אלה הופיעו בשכיחות הגדולה ביותר במירב הקריטריונים שהוגדרו להשוואה
ו/או היו בעלי מאפיינים דומים לישראל .מספר פרמטרים שימשו כקריטריונים להשוואה בהתבסס על
דו"חות ה 17,IEA 16,OECD -ו TALIS-ואלה מפורטים להלן:


הישגי התלמידים – בחינה משווה של ביצועי התלמידים בישראל לפי מבחנים הPISA -
וה TIMSS-מעלה את הנתונים הבאים :



 – PISAישראל מדורגת בין המדינות שבהן ממוצע ההישגים במתמטיקה ,קריאה ומדעים
הוא נמוך מהממוצע של כלל המדינות .מדינות נוספות שנמוכות מממוצע ההישגים
בשלושת הת חומים הללו ,ושנמצאות בטווח קרוב לישראל הן הונגריה ,שבדיה ,ארה"ב
(למעט בקריאה שם ממוצע ההישגים הוא מעט גבוה מהממוצע של כלל המדינות) ,ספרד,
איטליה ,פורטוגל ,נורבגיה (למעט בקריאה שם ממוצע ההישגים הוא גבוה מהממוצע של
כלל המדינות) ולוקסמבורג.





 – TIMSSבכל הקשור להישגים במתמטיקה של ילדים בכיתה ח' בישראל בהשוואה
למדינות אחרות ,דירוגה של ישראל אינו שונה באופן מובהק מזה של פינלנד ,ארה"ב
(מדינות פלורידה ,קונטיקט ,קולרדו ואינדיאנה) ,אנגליה ,אונטריו (קנדה) ואוסטרליה.
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בכל הקשור להישגים במדעים של ילדים בכיתה ח' בישראל בהשוואה למדינות אחרות,
דירוגה של ישראל אינו שונה באופן מובהק מזה של ארה"ב (פלורידה) ,הונגריה,
אוסטרליה ,ליטא ,ניו זילנד ,קווביק ואונטריו (קנדה) ושבדיה.
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גודל כיתה – גודל כיתה ביסודי בישראל דומה בערך לזה שבצרפת ,אוסטרליה ,פורטוגל,
הונגריה ,הולנד ,בלגיה ואנגליה .בכל הנוגע לגודל הכיתות בתיכון ,נתוני מדינת ישראל

OECD. (2015). Education at Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing. Available at: 16
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). (2012). TIMSS 2011 17
International
Results
in
Mathematics.
TIMSS
&
PIRLS.
Available
at:
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathematics_FullBook.pdf ; International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). (2012). TIMSS 2011 International
Results
in
Science.
TIMSS
&
PIRLS.
Available
at:
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Science_FullBook.pdf
OECD. (2014). PISA 2012 Results in Focus: What 15 Year-Olds Know and What They Can Do With 18
What They Know. OECD Publishing. p. 5. Available at: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa2012-results-overview.pdf
IEA. Exhibit 1.4: Multiple Comparisons of Average Mathematics Achievement. In TIMSS 2011 Results 19
in Mathematics, pp. 46-47
IEA. Exhibit 1.4: Multiple Comparisons of Average Science Achievement. In TIMSS 2011 Results in 20
Science, pp. 44-45
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דומים לקוריאה ,ארה"ב ,ספרד ,צרפת ,גרמניה ,אוסטרליה ,ומעט גבוה מפורטוגל
ופולין.
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יחס שבין מורים-תלמידים – יחס מורים -תלמידים בבתי ספר יסודיים בישראל דומה לזה
שבמדינות גרמניה ,ניו זילנד ,שוויץ ,אוסטרליה וקנדה .יחס מורה-תלמידים בבתי ספר
תיכוניים דומה לזה שבמדינות גרמניה ,שוויץ ,שבדיה ,וגבוה מעט מאיטליה ,לוקסמבורג,
הונגריה ופורטוגל.
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הזמן המוקצה להוראה ולמידה – המדינות שבהן מספר תלמידים לכיתה בבתי ספר
תיכוניים שונה מישראל אך הזמן המוקצה להוראה ולמידה בשיעור דומה יחסית הן
קוריאה ,ספרד ,אוסטרליה ,איטליה ,אנגליה ,צרפת ופורטוגל.
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מספר שעות הוראה בשנה – המדינות שמשקיעות מספר דומה לישראל של שעות הוראה
בשנה (במערכת התיכון) הן נורבגיה ,דנמרק ,בלגיה ,צרפת ,איטליה ,פורטוגל ,הונגריה,
פינלד ,קוריאה ,ובשיעור מעט נמוך יותר גם פולין.
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בכל הקשור לבתי הספר היסודיים,

מדינות הקרובות למספר השעות המוקצה להוראה בישראל הן צ'כיה ,גרמניה,
לוקסמבורג ,קנדה ,ניו זילנד 25.


השקעה שנתית בתלמיד (במונחים של כוח קניה) – סך ההוצאות השנתית לתלמיד
עבור כל השירותים במערכת בתי הספר היסודיים הקרובים לישראל במונחים של כוח
קנייה נראה במדינות ספרד ,ניו זילנד ,צרפת ופולין .הוצאות מעט גבוהות יותר נראות
במדינות קוריאה ,אוסטרליה וגרמניה .הוצאות בשיעור נמוך יותר במעט נראה
בפורטוגל.

26

השקעה שנתית במערכת העל-יסודית במונחי כוח קנייה הדומה לישראל

נראית במדינות סלובקיה והונגריה .ברוב מדינות ה OECD-סך ההוצאות לתלמיד הוא
בסכומים גבוהים הרבה יותר 27.


שיעור ההוצאה הלאומית לחינוך – שיעור ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל גבוה מעט
מזה שבקנדה ,אנגליה ,שבדיה ,ארה"ב ופינלנד ונמוך מעט מאיסלנד ,נורבגיה ,אירלנד
וקוריאה 28.

OECD. Table D2.1. Average Class Size in Educational Institutions, by Level of Education. In Education 21
at Glance 2015. p. 416
OECD. Table D2.2. Ratio of Students to Teaching Staff in Educational Institutions, by Level of 22
Education (2013). In Education at Glance 2015. p. 420
OECD. Table D2.a. Relationship between Average Class Size and Time Spent Teaching/Learning and 23
Time Spent Keeping Order in Classroom in Lower Secondary Education (2013). In Education at Glance
2015. p. 419
OECD. Table D4.1. Number of Teaching Hours per Year in General Lower Secondary Education in 24
2000, 2005, 2013. In Education at Glance 2015. p. 450
OECD. Table D4.2. Number of Teaching Hours per Year, by Level of Education. In Education at Glance 25
2015. p. 452
OECD. Chart B1.2. Annual Expenditure per Student by Educational Institutions for all Services, by 26
Level of Education. In Education at Glance 2015. p. 211
OECD. Chart B1.2. Annual Expenditure per Student by Educational Institutions for all Services, by 27
Level of Education. In Education at Glance 2015. p. 211
OECD. Chart B4.1Toral Public Expenditure on Primary to Tertiary Education as a Percentage of Total 28
Public Expenditure (2005, 2008, 2012). In Education at Glance 2015. p. 252
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שיעור ההוצאה הציבורית לחינוך מתוך התמ"ג – שיעורים דומים של ההוצאה הציבורית
לחינוך מתוך התמ"ג של המדינות לזה שבישראל נראה במדינות ניו זילנד ,פורטוגל,
הולנד ,צרפת .שיעור ההוצאה הלאומית לחינוך מתוך התמ"ג נמצא קרוב לזה שבישראל
במדינות נורבגיה ,ארה"ב ,איסלנד ,ואנגליה.
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היחס שבין הוצאות ציבוריות להוצאות פרטיות במערכת החינוך – היחס שבין הוצאות
ציבוריות להוצאות פרטיות במערכת החינוך בישראל דומה לזה שבמדינות גרמניה ,הולנד,
ספרד ושוויץ.
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תל"ג לנפש – מדינה שבהן תל"ג לנפש דומה לזה שבישראל היא איטליה.



רב תרבותיות – מדינות רב-תר בותיות הדומות במגוון החברתי והתרבותי שלהן לזה
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שבישראל הן ארה"ב ,קנדה ,ניו זילנד ,אוסטרליה.

הטבלה שלהלן מסכמת את האופנים שבהן מדינות שונות דומות למדינת ישראל בכל אחד מהפרמטרים
שלעיל ,שעל בסיסה נקבעה ההשוואה בסקירה זו.

OECD. Chart B2.1. Expenditure on Primary to Tertiary Education Institution s as a percentage of PGD. 29
In Education at Glance 2015. p. 226
OECD. Table B3.1. Relative Proportions of Public and Private Expenditure on Educational Institutions, 30
by Level of Education. In Education at Glance 2015. pp. 248-249.
31
World Bank. GNI per capita, Atlas method (Current US$). Available at:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
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טבלה  1מדדי השוואה בין המדינות השונות

13

אף שסקירה זו תציג שונות בין מדינות בכל הנוגע לדרישות קבלת רישיון ההוראה (אם בכלל) ,ובקשר
שבין תקופת ההתמחות לדרישה לקבל רישיון הוראה ,יעשה שימוש במונחים מקובלים בהתאם
להגדרות שלהלן:
"התנסות/עבודה מעשית/סטאז'" – פרקטיקה מעשית בהוראה המתרחשת במהלך הלימודים לתואר
בחינוך או לתואר הנחוץ לצורך קבלת הרישיון.
"התמחות"  -פרקטיקה מעשית בהוראה המתרחשת ,לרוב ,לאחר סיום לימודי התואר בחינוך או תואר
אחר ,הנחוץ לצורך קבלת הרישיון .פרק טיקה זו מובחנת מהסטאז'.
"מורים חדשים" – המיועדים למקצוע ההוראה ,שסיימו את חובות הלימודים ,ונמצאים בפני תקופת
התמחות המובילה לרישיון הוראה או כאלה שזכו לרישיון הוראה ראשוני ומועסקים כמורים במתכונת
רגילה ,שיכולה להוביל לקביעות או לרישיון מתקדם יותר בהוראה.
" - "Teachers on probationהתהליך המתייחס לכניסה למקצוע של מורים.
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" - "Teacher registrationהתהליך לקביעה ולאישור פורמאלי של מורה ככשיר להוראה.

הכשרה

המורה בקליטה
(סטא'ז)

מורה מתחיל

מורה מנוסה

33

מורה מומחה

איור  2מסלול התפתחותו המקצועית של מורה

סקירת המחקר מבוססת על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ,ובאתרים רשמיים של
גופים ,הרלבנטיים לנשוא המחקר תחת מילות החיפוש :רישוי ,מורים מתחיליםinduction, novice ,
 teachers, beginning teachers, probation, teaching licensing/licensureועוד .המאגרים הנפוצים
ביותר לחיפוש מידע לצורך סקירה זו הינם , EBSCO, ERIC :מאגרי המידע של מכון סאלד ושל מכון
מופ"ת ,google scholar ,ועוד .כמו כן נסקרו אתרים של גופים כמו ה OECD -וסקר  TALISומכונים שונים
המתמחים במחקר בחינוך במדינות שונות בעולם .כן ,שימשו אתרים המציעים תוכן במסגרת הנושא
של תהליכי רישוי והערכה של מורים חדשים.

OECD. Education at Glance 2015. p. 494 32
OECD. Education at Glance 2015. p. 494 33
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שלב הכניסה למקצוע :מבט-על
הליכי רישוי וכניסה למקצוע
שלב הכניסה למקצוע ההוראה ,המאופיין ע"י מצב ביניים לפיו המורים המתחילים הם מצד אחד לא
עוד תלמידים באוניברסיטה או במכללה להכשרת מורים ,ומצד שני ,אינם מורים כשירים לחלוטין משפיע
על זהותם ומיצובם בבתי הספר.

34

בחלק גדול מהמדינות ,הכניסה למקצוע ההוראה מתחיל בהליך של בחינה ,הנעשית לאחר השלמת
השכלה במוסד גבוה והתמחות מעשית בהיקף מסוים .בחינות הרישוי בוחנות כישורים כלליים ,ידע
בנושאי תוכן מסוימים ,ידע פדגוגי ,חקיקה בתחום החינוך ,מנהל חינוכי ,ידע בפרקטיקות הוראה או
שילוב של נושאים אלה.

35

לרוב ,מדובר במבחנים שבכתב ,הכוללים תשובות קצרות לשאלות

שנשאלות ,הקלות לתכנון ולהערכה .מג מה זו של בחינות רישוי צברה תאוצה רבה בפרק זמן קצר
יחסית .כך למשל ,בעוד שבשנת  1983רק  5%מהמוסדות החינוכיים בארה"ב דרשו מעבר של בחינה
כזו ,עשרים שנה לאחר מכן כ 90%-מהם על-פני  40מדינות מאמצים אותה.

36

במקומות אחרים ,נהגה גישה "רכה" יותר לכניסה למקצוע ,לפיה כ ניסה כזו נעשית לאחר ובעקבות
הערכת ביצוע של מורים מתחילים ולא בהכרח לפי מבחן הנעשה לפי סטנדרדים מסוימים המבקש
לבחון הלימה לאורם .כך ,למשל ,בשנות ה 80-מדינת ג'ורג'יה שבארה"ב הייתה החלוצה להנהיג שיטת
חובה של הערכת מורים חדשים כתנאי לרישויים .בעקבותיה ,מדינות נוספות הנהיגו מודל דומה .עם
זאת ,מודל כזה כמעט ואינו קיים עוד כיום משיקולים פוליטיים ומהצורך להפחית בתקציבי החינוך.
במקום ,מרבית המדינות פונות למדידה קוגניטיבית של ביצוע.

37

במדינת קונטיקט שבארה"ב ,כניסה

למקצוע ההוראה נעשית לאחר הכנת תלקיט (פרוטפוליו) עשיר של המורה המתחיל במשך שתי שנות
עבודתו הראשונות .תיק ראיות עשיר זה צריך להצביע על האופן שבו המורה החדש חושב ומתנהג
באמצעות התבוננות עצמית על הפרקטיקה שלו .מודל זה הינו חריג בארה"ב 38,וכפי שיתואר בהמשך,
הוא נראה גם באוסטרליה.
באופן כללי ,ניתן לומר שבאירופה קיי ם קשר הדוק בין מתן רישוי למורים חדשים לבין הסמכתם ,בעוד
שבארה"ב קשר כזה הוא פחות חד משמעי וישנם אופנים שונים להענקת רישוי ,הנקבעים ממדינה
למדינה.

39

כפי שסקירה זו תראה ,אופנים אלה כוללים יצירת התנאה שבין רישיון הוראה לבין הצלחה

Devos, A. (2010). New Teachers, Mentoring and the Discursive Formation of Professional Identity. 34
Teaching and Teacher Education, 26(5), 1219-1223.
Larsen, M.A. (2005). A Critical Analysis of Teacher Evaluation Policy Trends. Australian Journal of 35
Education, 49(3), 292-305, p. 294
Larsen, 2005, p. 295 36
Larsen, 2005, p. 295 37
Larsen, 2005, p. 296 38
 39כנסת :מרכז המחקר והמידע .מעמד המורה ,תנאי עבודתו ושכרו בישראל לעומת מדינות ה ,OECD-עמ' .5
אוחזר מתוךhttps://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01608.pdf :
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בתכנית התמחות ,הסמכה של מרכזי רישוי עצמאיים ,הסתייעות בגופי הערכה חיצוניים לצורך מתן
הרישוי ,ועוד.

תמיכה במורים המתחילים :תכנית ההתמחות
מאפיינים עיקריים
מחקרים מראים ,כי התפיסה של מרבית קובעי המדיניות בתחום מנהל החינוך בישראל ובעולם רואה
בהכשרה ובהתפתחות המקצועית של מורים כרצף אחד של ל מידה לאורך החיים ,ומכאן שחשיבותה
של ההכשרה הראשונית של מורים היא לפתח אוריינטציה למקצוע וגם אוריינטצייה להתפתחות
מתמדת.

40

חשיבותה של תקופת ההתמחות לתמיכה במורים חדשים מחד לבין היותה גם תנאי

להצטרפותם למקצוע יוצרת מתח בין הרצון להעניק תקופת הכשרה מלאה למורים מתחילים בעלי
מסוגלות גבוהה יותר לבין רצונה של הפרופסיה למשוך אליה את אותם המורים.

41

תכנית התמחות של מורים חדשים וכניסה למקצוע צריכה להיענות לצרכי המורים במישור האישי,
החברתי והמקצועי וזאת בהתבסס על ארבעה מוקדים :הדרכה ( ,)mentoringתשומה מאנשי מקצוע,
תמיכ ה של עמיתים למקצוע ופיתוח התבוננות עצמית.

הדרכה

תשומה
מאנשי
מקצוע

42

תמיכת
עמיתים

רפלקציה

איור  3מרכיבי תכנית ההתמחות

עם זאת ,בשנים האחרונות ,נושא הכניסה למקצוע ההוראה משמש כלי בידי קובעי מדיניות להבחין בין
מי שהוא בעל ההכשרה הנאותה ומכאן גם הכשירות לעסוק בהוראה ,למי שאינם .בחלק מהמדינות
כמו אנגליה ,סקוטלנד וניו -זילנד הליך הכניסה למקצוע קשור גם בשנת ניסיון ובתכנית התמחות.
במדינות אחרות ,כמו דנמרק ,פינלנד ,שבדיה ונורבגיה התשובה לשאלה מי ראשי לעסוק בהוראה
נקבעת בחקיקה שדנה בהכשרה נאותה של מורים.

43

 40כפיר ,ד" .)2009( .תלמיד לחיים" .פנים :רבעון לתרבות ,חברה וחינוך.47 ,
https://www.itu.org.il/?CategoryID=1544&ArticleID=14139; Carver, C.L. & Feiman-Nemser, S. (2009).
Using Policy to Improve Teacher Induction. Educational Policy, 23(3), 295-328
 41אבדור ,ש ,.ריינגולד ,ר .וכפיר ,ד .) 2010( .רצף הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים בישראל :רטוריקה
מול שגרה מעורפלת .דפים165-148 ,49 ,
European Commission, 2010 42
Fransson, G. (2011). Head Teachers on Evaluating Newly Qualified Teachers' Competencies: What to 43
Focus and On How. In I. Zogla & L. Rutka, eds. Teachers' Life-Cycle from Initial Teacher Education to
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למרות חשיבותן הרבה ,השתתפות מורים בתכניות ההתמחות אינה גדולה ,אף שהיא נמצאת במגמת
עלייה .באירופה ,למשל ,כ 44%-מהמורים ,שהשתתפו בסקר  TALISמשנת  ,2013העידו שהם עובדים
בבית ספר שמנהליהם דיווחו ,כי קיימת תכנית התמחות למורים חדשים .בסך הכל כ 3/4-מהמורים
דיווחו על קיומה של תכנית התמחות לא פורמאלית.

44

בעוד שקיימת הסכמה בנוגע לצורך בהתמחות

של מורים חדשים ,קיימת שונות רבה בתכניות המיושמות בפועל במדינות השונות .קיימת שונות רבה
בין תכניות התמחות שונות ,הבאה לידי ביטוי בנקודות הבאות:














חקיקה ומדיניות 
מימון :חלקן זוכות למימון ברמה המקומית וחלקן ברמה לאומית.
מטרות (תמיכה רגשית ,פיתוח מקצועי של מורים ,הערכה של מורים מתחילים ,שיפור
הישגי תלמידים).
מרכיבי התכנית :סדנאות להתמצאות ולאוריינטציה ,הנחיה והדרכה ,סדנאות מקצועיות,
תכנון זמן משותף עם קולגות למקצוע .
משך התכנית :חלק מתכניות ההתמחות הן לתקופה קצרה ומציעות רק סיוע ברמת בית
הספר ,סדנאות התמצאות או הנחיה בנושא אסטרטגיות כלליות לניהול הכיתה .לצד אלה,
קיימות תכניות שמציעות מערכת כוללנית של תמיכה ברמת בית הספר הכוללת
אוריינטציה ,תמיכה של מנחה (מנטור) ,תקשורת תומכת מצד מנהלים בביה"ס ,סמינרים,
תכנון זמן משותף עם קולגות ,ו/או תמיכה חיצונית ע"י עמיתים למקצוע 45.
מאפיינים שונים של הנחייה :התגמול המוצע למנחה ,בחירת המנחה ,הכנה והכשרה;
מספר המורים החדשים שכל מנחה מאמן; מידת מעורבותו בהנחייה ובהתאמה שבין
המנחה למורה החדש ועוד 46.
היותן חובה ,המלצה או רשות 47.
מיקומן :כתכניות מקומיות או תכניות ארציות .
קהלי היעד  :פונות למורים בכל מערכות ההוראה או רק לאלה שבמערכת העל-יסודית או
במערכת היסודית אך לא בגן .
48
מועד קיומן :ביחס לפרק זמן של התנסות מותנית או להערכה של יכולות ההוראה.
תזמון ההתמחות :בחלק מהמדינות תכנית ההתמחות מכוונת למורים חדשים בעלי
הכשרה רלבנטית בחינוך ( תואר) ועם היתר ללמד; בחלק אחר ,היא מיועדת למורים
מוכשרים אך ללא רי שיון להוראה ,כלומר מורים "על תנאי" או מועמדים להוראה .תכנית
ההתמחות במצב כזה עשויה להסתיים בשלב הערכה פורמאלית של המועמדים להוראה
ובקבלת החלטה בנוגע לכניסתם למקצוע ההוראה .במדינות אחרות ,תכנית ההתמחות

Experienced Professional. Brussels, Belgium: Association for Teacher Education in Europe. (pp. 74-90),
p. 75
.TALIS, 2014, p. 88 44
Holt, 2011, pp. 20-21 45
Ingersoll & Strong, 2011, pp. 203-204 46
Soares, A., Lock, R., & Foster, J. (2008). Induction: The Experience of Newly Quali fied Science 47
Teachers. Journal of Education for Teaching, 34(3), 191-206, 191
European Commission. (2010). Developing Coherent and System-Wide Induction Programmes for 48
Beginning
Teachers:
A
Handbook
for
Policymakers.
Available
at:
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf
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מיועדת למורים שעדיין לא הוכשרו וללא רישיון הוראה .במקומות בהם ההתמחות הינה
תנאי לקבלת רישיון להוראה למדינה יש שליטה גדולה בתכניות ההתמחות .במרבית
מדינות אירופה ,לא קיימת תכנית התמחות במישור הארצי ,אף שיכולות להיות מוצעות
תכניות לתמיכה במורים כאלה 49.תקופת שלב ההתמחות היא בין  10חודשים לשנתיים.

50

ביוון ,ספרד ,איטליה ,קפריסין ,צרפת ,ליכטנשטיין וטורקיה מורים בתקופת ההתמחות
חייבים לעבור הכשרה במהלך תקופה זו .
הטבלה שלהלן משווה את המדינות הנבחרות בכל הנוגע לקיומה של תכנית התמחות של מורים
חדשים .המשך הסקירה ידון ויציג את ההערכה המתקיימת במהלך תקופת ההתמחות ו/או ביחס
למורים מתחילים.
טבלה  2תכנית התמחות למורים מתחילים במדינות השונות

מדינה

התמחות
קיומה
למורים
של
מוכשרים
מערכת
בעלי
לאומית
רישיון
של
התמחות ללמד

פלורידה

x

קליפורניה

√

התמחות
למורים
מוכשרים
ללא
רישיון
ללמד

התמחות
למורים
שטרם
סיימו
הכשרתם
וללא רישיון
ללמד

אמצעי תמיכה
למורים בשלב
ההתמחות
בהעדר
תכניות
פורמליות

√
√ (רישיון
ראשוני
ולא רגיל)
√

קנדה (אונטריו)
אנגליה

√

שבדיה

x

אוסטרליה

x

פורטוגל

√

איטליה

x

צרפת

√

גרמניה

√

הולנד

x

√

√
עזרה בתכנון
השיעורים;
חובת הכשרה
במהלך
51
ההתמחות;
√
√

 49בשנת  ,2006למשל ,ב 20-מדינות באירופה הוצעו תכניות תמיכה למורים בתקופת ההתמחות בהעדר תכנית
סיסטמתיתEuropean Commission, 2010, p. 11 .
European Commission, 2010, p. 10 50
Table 1.4: Countries where no comprehensive induction program exists. In European Commission, 51
2010, p. 12
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המבנה הרצוי של תכנית להתמחות/רישוי
כפי שנאמר לעיל ,לתהליך ההתמחות/רישוי מטרות שונות .אלה נעות בין הפחתה של שיעורי העזיבה
של מורים את מקצוע ההוראה ,ביסו ס וקידום איכות ההוראה של מורים ,תמיכה של מקצועיות בבתי
הספר ,ויצירת משוב .הספרות מבחינה בין שלושה רבדים שצריכים להתקיים בתכנית רצויה של
התמחות או רישוי.

תמיכה אישית

תמיכה חברתית

תמיכה מקצועית

איור  4רבדי התמיכה בתכנית ההתמחות

להלן רבדים אלה:

52

 )1תמיכה אישית – מטרת התכנית הינה לסייע למורה לפתח זהות מקצועית של מורה .מורים
מתחילים צריכים לדווח תחושות של כשירות ,מוטיבציה ,שייכות ,תמיכה ותשומת לב במסגרת
התנסותם בתכנית ההתמחות/רישוי .על -מנת להגשים את התמיכה האישית יש להבטיח את המרכיבים
הבאים:


תמיכה ממנחה ומקולגות -יצירת קשר עם מורים מתחילים נוספים עשויה לסייע ולהאיר
את העובדה כי האתגרים שהמורה המתחיל חווה אינם ייחודיים לו .תמיכה כזו מספקת
פתרונות מציאותיים להתמודדות עם בעיות פרקטיות .



סביבה בטוחה -יש חשיבות לדון בבעיות וברגשות העולים מהתכנית ללא סיכון שהם
ישמשו כנגד המורה המתחיל .דיון כזה יכול להתקיים עם קולגות או מנחה ,שאינו אחראי
להערכת המורה המתחיל או להחלטות הנוגעות לחידוש החוזה ,רישיון וכו' .



הפחתת עומס עבודה -יש לתמוך במורה המתחיל באמצעות הפחתה של שעות ההוראה
(ללא הפחתה בשכר) ו/או באמצעות תמיכה שתינתן ע"י צוות הוראה או מורה משותף .

 )2תמיכה חברתית – תכנית ההתמחות/רישיון צריכ ה לתמוך במורה המתחיל כך שיהפוך לחבר
בקהילת בית הספר ובקהילה המקצועית של המורים ,ושישתף פעולה עם קולגות בתחום .מורה מתחיל

European Commission, 2010, pp. 17-18 52
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ירגיש בטוח יותר בסביבה תרבותית פתוחה הרגילה לשיתופי פעולה .תמיכה כזו מסייעת יצירת שתופי
פעולה בתוך בית הספר ובין שחקנים שונים במערכת החינוך ,למשל הורי התלמידים ,קהילה ועוד.
אלמנטים בתכנית שיבטיחו תמיכה חברתית:


תמיכה מהמנחה/מנטור -למנחה/מנטור תפקיד חשוב ביותר בהיכרות של המורה המתחיל
עם בית הספר ועם המסורת התרבותית ,הערכים והנורמות הכתובים והבלתי-כתובים
שלו .



עבודה בצוות -יצירת הוראה משותפת בה לשני מורים או יותר יש אחריות בנוגע לשיעורים
או לכיתה ומעורבות בצוותים ובפרויקטים משותפים עשויה לסייע למורים מתחילים
להשתלב בקהילת בית הספר .



התקיימות התכנית בבית הספר – כדי להבטיח תמיכה חברתית ,נדרש ,שהתכנית או
חלקה יתקיימו בכתלי בית הספר וישענו על מעורבות ישירה ובעלות של קהילת בית
הספר .



פיקוח ואחריות של מנהל בית ספר – על מנהל בית הספר לפקח על התכנית כולה.
העובדה שהתמנה מנטור למורה המתחיל אינה פוטרת את מנהל בית הספר מתמיכתו
במורה המתחיל .

 )3תמיכה מקצועית – מטרת התכנית הינה לפתח את יכולותיו המקצועיות של המורה המתחיל ובכלל
זה יכולות פדגוגיות ,דידקטיות ,יכולות בתחום תוכן מסוים ,כשירויות ניהול כיתה ועוד .אלמנטים בתכנית
שיבטיחו תמיכה מקצועית:


תרומה של מומחים ואנשי מקצוע – קורסים פורמאליים ,לימודים לתואר שני והתייעצות
עם מומחים .



החלפת מידע עם מורים מנוסים – החלפת ידע פרקטי דרך שתוף פעולה עם קהילה
לומדת.



שלושת הרבדים שלעיל יכולים להיות מתורגמים לארבע מודלים של תכניות התמחות.

53

אלה ידונו

להלן.
 )1מודל של הנחייה ()mentoring
במערכת כזו על מורה מנוסה מוטלת אחריות לסייע למורה מתחיל ברמה האישית ,ברמה החברתית
וברמה המ קצועית וכן לתמוך בנושאים הדידקטיים .ההנחייה מעוררת למידה מקצועית באמצעים שונים
כמו אימון ,הכשרה ,ייעוץ וכו' .יש מי שסבור ,שהנחיה היא הדרישה החשובה ביותר בתקופת
ההתמחות 54,ואף שחשיבות המנחים היא אולי הגבוהה ביותר בתכנית ,אלה צריכים להיות מזוהים עם
מטרות התכנית ,המבנה שלה וייעודה .כללית ,פעולת ההנחיה היא אינה טבעית למורים ,והיא

European Commission, 2010, pp. 19-21 53
Boice, R. (1992). The New Faculty Member. San Francisco: Jossey-Bass 54
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כשלעצמה דורשת פיתוח ולמידה.

55

הואיל ומידת ההתקשרות אל המנחה והחיבור אליו תורמת

להחלטת המורה המתחיל אם להישאר במקצוע ,אם לאו ,יש מי שסבור ,כי על המורה המתחיל להיות
שותף במינוי המנחה ואף ל בחור אותו .המלצה כזאת יכולה להיתמך עם מגמה הנראית בספרות ,לפיה
קריטריון בכירות המורה למינוי מנחים צריך להישקל מחדש.

56

בספרות ,ישנה מחלוקת אם תפקידם של המנחים הוא לסייע למונחים בפיתוחם המקצועי ,לשפוט
ולהעריך אותם בהינתן תקופת הניסיון שלהם ,או בעיצוב זהותם המקצועית הקולקטיבית.

57

ככלל,

מורים חדשים יטו יותר לשתף בקשיים או בבעיות הקשורים להוראה בצורה ובהקשר לא שיפוטיים.
במידה שמנחים יהיו מעורבים בהחלטות שיפוטיות הקשורות למורים החדשים שאותם הם מנחים,
הדבר עלול להביא את המורים החדשים לבקש סיוע רק בנושאים קטנים או "ב טוחים" מבחינת הקריירה
של המורה המתחיל .מכאן ,המלצת האיחוד האירופי הינה להימנע ממעורבות המנחה בהחלטות
הקשורות לחוזה ההעסקה של המורה המתחיל.
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 )2מודל של מומחים
הדגש במודל זה הוא נגישות למומחיות וייעוץ חיצוניים .מודל זה כולל למשל סמינרים ,השתתפות
בקורסים שמוצעים על -ידי מומחים להוראה ולחינוך ,וגם בשיפור נגישות למקורות מידע ,משאבים
והנחיות .בשיטות שבהן רישיון ההוראה הוא מותנה בסיום תקופת ההתמחות ובמבחן פורמאלי ,יש
הכרח במודל כזה ,שנשלט על -ידי המדינה ,מוסדות לימוד או אוניברסיטאות .במקרים אחרים ,מודל
כזה יכול ל התקיים ברמת בית הספר ,כשהמומחה הוא מורה מנוסה או שירות של בעל מקצוע על-ידי
אוניברסיטה או מוסד השכלה להכשרת מורים.
 )3מודל של עמיתים
מודל כזה מפגיש מורים מתחילים מבית הספר או מבתי ספר שונים ומציע אפשרויות לתמיכה אישית
ומקצועית בקבוצות ,בעיקר .מודל זה יוצר אוירה בטוחה של לומדים בעלי מעמד דומה ,הנתקלים
ומתמודדים עם בעיות דומות .במודל כזה התקשורת בין העמיתים עשויה להיות פנים-אל-פנים או
ווירטואלית ,באופן חלקי .מודל העמיתים עשוי להשתלב גם עם מודל ההנחייה ,ובבתי ספר גדולים הוא
יכול לאפשר החלפת מידע טובה בין קבוצה נכבדת של מורים חדשים ,בעוד שבבתי ספר קטנים ,נדרש
לשלב מורים חדשים בין כמה בתי ספר – שילוב המזמן דיון בגישות שונות של בתי ספר.


Feiman-Nemser, S. (2003). What New Teachers Need to Learn. Educational Leadership, 60(8), 25-29 55
Brown, K. (2001). Mentoring and the Retention of Newly qualified Language Teachers. Cambridge 56
Journal of Education, 31(1), 69-88, p. 71
Kemmis, S., Heikkinen, H.L.T., Fransson, G., Aspfors, J., & Edwards-Groves, C. (2014). Mentoring of 57
New Teachers as a Contested Practice: Supervision, Support and Collaborative Self-Development.
Teaching and Teacher Education, 43, 154-164
European Commission, 2010, p. 19 58
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 )4מודל של התבוננות והערכה עצמית
תכנית התמחות צריכה לכלול גם הזדמנויות של התבוננות והערכה עצמית שמבטיחות המשך למידה
וצמיחה אישית ,גישה מקצועית וגישה ארוכת -טווח ללמידה של המורה המתחיל .מודל שמקצה זמן
להתבוננות ולהערכה עצמית ולשיתוף אפשרי של חוויות עם מורים נוספים מייצר אתוס ותרבות
משותפת במסגרת מקצוע ההוראה .מודל כזה עשוי לכלול הקלטה או תיעוד עצמי ,לדוגמא שימוש
בפורטפוליו ,צפי יה של הוראה אחרת ומתן משוב עליה ,הוראה ביחד עם מורה נוסף ,רישום יומן ועוד.
ניתן לחזק ולעודד התבוננות והערכה עצמית על-ידי הפנייה לסטנדרדים מקצועיים ,שיפוט של עמיתים
וכיו"ב .מודל זה עשוי להיות חלק משיטה לאומית להערכה של מורים חדשים שמטרתה להעניק להם
סטטוס מלא של הוראה או להיות מוטמעת במסגרת בית הספר.

הערכה במהלך תקופת ההתמחות
אחד הפרמטרים להשוואה בין תכניות התמחות שונות נוגע להערכה המתבצעת במהלך שנת
ההתמחות ,המשמשת גם בחלק גדול מהמקרים קריטריון להענקת רישיון הוראה .הערכה זו שונה בין
מדינות .לפי דו"ח של ארגון ה OECD-משנת  ,2013כמחצית מהמדינות שבסקר ה OECD -כללו תכניות
הערכה בתום תקופת הניסיון של מורים חדשים .עם זאת ,בחלק מהן ,לא קיימת דרישה לעבור כזאת
הערכה .כך ,כ 20%-מהמורים החדשים בחטיבות הביניים באירופה דיווחו של קיבלו הערכה פנימית
או חיצונית.

59

להלן הסקירה תעסוק ב נושא הערכת המתמחה בשנת ההתמחות בהרחבה וזאת בהתייחסות להיבטים
הבאים )1( :חשיבותה של הערכה ( )2תהליכי ההערכה של מורים מתחילים ( )3המוסד בו נעשית
ההערכה ( )4דמות המעריך.

חשיבותה של הערכה
מחקרים מצביעים על כך שסביבת עבודה תומכת ,הכוללת מתן משוב תדיר והדרכה של מורים חדשים
משפיעה על החלטת להמשיך בעבודתם בשנה הראשונה ובסמוך לה.

60

היא מקבלת ביטוי מרכזי

במיוחד לאור שיעורי הנשירה הגבוהים של מורים בשנים הראשונות 61.הערכה גם מגבשת את הדימוי

OECD. (2013). Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and 59
Assessment, OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education, OECD Publishing, Paris. p. 284.
Available
at:
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/9113021e.pdf?expires=1449479012&id=id&accname=guest&checks
um=846873490AAAAA5D0D3D33C8FFB70884
Jensen, B., et al. (2012). The Experience of New Teachers: Results from TALIS 2008. Paris, France: 60
OECD
Publishing.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-experience-of-newteachers_9789264120952-en
 61שפרלינג ,ד .)2015( .סקירת מידע בנושא נשירת מורים ברחבי העולם .תל אביב ,ישראל :מכון מופ"ת.
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11803.pdf
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המקצועי של מורים מתחילים ,מטפחת מודעות למחויבות אתית ,ומגבשת תחושת אחריות כלפי
התלמידים.

62

אמנם הערכות מעצבות ומסכמות מתקיימות במהלך הלימודים ,אולם הללו זוכות

לביקורת הולכת ומצטברת .ביקורת זו נשענת על כך ש מידת ההערכות המעצבות נמוכה ואלה אינן
מתורגמות לפיתוח מקצועי מתאים .הביקורת מוסיפה ,שעל אף הערכות מעצבות אלה מורים מקבלים
רי שיון ומצטרפים למקצוע ההוראה בשל העובדה שההערכות המעצבות הנמוכות אינן נמזגות להערכות
מסכמות שליליות.

63

מחקרים מישראל מראים ,שבעוד שבוגרים של תכניות למצוינות בהוראה זוכים

להערכות כמותניות גבוהות יותר מאלה של בוגרים תכניות רגילות ,לא נמצא הבדל בהערות ובטיב
ההערכה האיכותנית -מילולית המבוצעת ביחס לבוגרים מכל אחת מהקבוצות הללו.

64

מחקרים אלה

חושפים חולשה נוספת בהערכות המתקיימות במהלך הלימודים ומצביעים אף הן על צורך לקיים
הערכות מלאות ואיכותיות יותר בשלב המעבר למקצוע ההוראה.

תהליכי ההערכה של מורים מתחילים
כפי שסקיר ה זו תצביע בהמשך ,קיימים ויכולים להיות קיימים מודלים שונים להערכת מורים חדשים
במסגרת תכנית ההתמחות ו/או לקראת הענקת רישיון הוראה .ככל שקיימת תכנית התמחות המובילה
להענקת רישיון ,ישנו קשר טבעי בין המודלים של תכניות ההתמחות לבין תהליכי ההערכה בכל אחד
מהם .כך ,למשל ,בתכנית התמחות במודל של הנחייה ( ,)mentoringאך טבעי הוא שהערכת המורה
החדש תיעשה ברמת בית הספר ועל-ידי מנחה המורה .תכנית התמחות ,הנשענת על מודל של
מומחים ,עשויים להצדיק הסתייעות במומחי חוץ כמעריכים של המורה החדש .בתכנית התמחות שבה
מתקיים מודל של עמיתי ם ,ישנה הצדקה שאלה יהיו חלק חשוב בתהליך ההערכה של המורה .לבסוף,
התמחות במודל של התבוננות ורפקלסיה מכתיב הקצאת משקל ניכר להערכה עצמית ,שימוש בתלקיט,
רשמים ומחשבות של המורה על פרקטיקת ההוראה שלו .כמובן ,שתהליך ההערכה עשוי לכלול שילוב
בין מודלים שונים להערכה  ,אך נדרש ,ששילוב זה יהיה קוהרנטי ומותאם לתפיסה הכוללת של התכנית,
בה מעוצבת כניסתו של המורה החדש למקצוע ושבה מוצעת גם תמיכה על-ידי גורמים שונים בתוך
בית הספר ומחוצה לו .סקירה זו תציע ניתוח של תהליכי רישוי והערכה ב 11 -מדינות ותסכם בטבלה
את ממצאיה .כפי שנרא ה בהמשך תהליכי ההערכה הבולטים של מורים חדשים כוללים הערכה על-ידי
מנחה (בעיקר ,במדינות אירופה אך גם בארה"ב) ,הערכה באמצעות מנהל בית הספר ,בשילוב נדיר
יותר עם הערכת עמיתים (בעיקר ,במדינות באירופה) ומרכיב משמעותי של הערכה עצמית (בעיקר,
באוסטרליה) .הסקירה מעלה  ,שפנייה למעריכים חיצוניים או למומחים אינה נפוצה ,וככל שהיא קיימת

 62פרנקל ,פ .) 2006( .על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים .בתוך :פרנקל ,פ ,.סמית ,ק ,.דרורי ,א,.
מירב ,נ ,.שמעוני ,ש .שנקרמן ,א .איך להעריך מה? על תפקידי ההערכה בהכשרת מורים( .עמ'  .)27-9תל אביב,
ישראל :הוצאת מכון מופ"ת.
Raths, J., & Lyman, F. (2003). Summative Evaluation of Student Teachers: An Enduring Problem. 63
Journal of Teacher Education, 54(3), 206-216
 64קלויר ,ר ,.גולדנברג ,ג' ,ובסיס ,ל .)2013( .הערכות סוף שנת ההתמחות של בוגרי רג"ב תכנית המצוינים
להוראה :השוואה בין הערכות בוגרי תכנית רג"ב להערכות בוגרי התכניות הרגילות תשס"ז – תשע"ב .ירושלים,
ישראל :משרד החינוך.
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(למשל ,בארה"ב) ,היא חלה על מורים בשלב מתקדם יותר ,קרי בעלי שלוש שנות ניסיון בהוראה ובעלי
רישיון הוראה.

המוסד בו נעשית ההערכה
דילמה נוספת קשורה לשאלה אודות תהליכי ההערכה נוגעת לשאלה אם הערכה חייבת להיעשות
במסגרת תרבותית דומה או זהה לזו של המוערך או שהיא יכולה להיות מוצעת גם בהקשרים שונים.

65

הספרות הדנה בתכנית ההתמחות בכלל ובמסלולי תמיכה וסיוע למורים חדשים בפרט מצביעה על כך,
שהקשר מקומי – בית ספר ,כיתה ,מחוז והנחיה מצד מורה בתחום בית הספר יכולים לאפשר ולסייע
למורה החדש בצורה טובה יותר בהשוואה להנחיה או תמיכה שניתנת בקולג' או אוניברסיטה ,שנמצאים
מחוץ לסביבת העבודה האמיתית.
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לעניין זה יכולה להיות השלכה חשובה לעצם תהליך ההערכה,

שכן ככל שצריך להתקיים קשר בין תהליך הצמיחה ,ההתפתחות והתמיכה של מורה חדש בתוך מסגרת
ארגונית קיימת ,הרי שאך טבעי הוא שמי שיעריך את קצב התקדמותו של המורה החדש ואת התאמתו
למסגרת הארגונית הוא אורגן מתוך אותה המסגרת .ואכן ,במדינת קליפורניה ,למשל ,חקיקה משנת
 2004קובעת ,שהכשרה ואימון שלא במסגרת התמחות יהוו מקרה חריג ,רק כאשר המעסיק של המורה
מאשר כי תכנית התמחות למורים חדשים אינה זמינה .החל משנת  2010תכנית ההתמחות חוברה
לתהליך הרישוי דרך הדרישה שתכנית ההתמחות מובילה לקרדיטציה .כפי שהסקירה תצביע בהמשך,
במרבית המדינות באירופה ,ארה"ב ,קנדה ואוסטרליה ,ההערכה נעשית בתוך בית הספר שבו פועל
המורה החדש ולא מחוצה לו.

דמות המעריך
אחת הדילמות המרכזיות הנדונה בספרות היא מי מעריך את המורה המתחיל .במהלך ההערכה
בהתמחות מעורבים גורמים רבים :המנחה המנטור מטעם המוסד המכשיר בו נעשית סדנת ההתמחות
המלווה ,מנהל בית הספר ,מפקח ,מורים עמיתים וכמובן המורה המתמחה עצמו.
בכל הנוגע למנחה המנטור ,ניתן לבחון האם יש לשתף את המנטורים בשלב ההתמחות בחלק
ההערכה המסכמת של מורים מתחילים ,כך שהם יחזיקו בתפקיד כפול :מצד אחד ,תמיכה במורה
מתחיל וחיזוקו במובן הפרופסיונאלי ומצד שני ,תפקיד מעריך המשפיע על ההחלטה אם יש להעניק
למורה רישיון הוראה.

67

החזקה בתפקיד כפול כזה עלולה לפגוע באמון הנדרש בין מדריך למודרך

ולגרום לכך שמורים מתחילים יטו פחות לחשוף את חולשותיהם וקשייהם בפני המדריכים מחשש

Sternberg, R.J. (2007). Culture, Instruction and Assessment. Comparative Education, 43(1), 5-22. 65
CCOTC, 2015, pp. 2-3 66
Hobson, A.J., Ashby, P., Maladerez, A., & Tomlinson, P.D. (2009). Mentoring Beginning Teachers: 67
What We Know and What We Don't. Teaching and Teacher Education, 25(1), 207-216.
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שהדבר יפגע בהערכותיהם.

68

היא גם מנוגדת לתפיסה דיאלוגית של הנחיה ,משנה את טיבה ואת

חובת האחריו תיות של מנטורים ,ונותנת ביטוי ניאו -ליברלי לערכים של שוק חופשי בחינוך ,ביקורת של
מקצוע ההוראה ,תחרות וביצועיות 69.עם זאת מחקרים אמפיריים בארה"ב מעלים ,כי במקומות שבהם
למדריכים המנטורים היה גם תפקיד מסכם ,אחריותיות המקצועית של מורים חדשים הייתה גבוהה,
בעוד שב מקומות שבהם למדריכים היה רק תפקיד הקשור להתפתחות המקצועית של מתמחים
וההערכה היתה מעצבת בלבד  ,רמת המקצועיות של מתמחים הייתה תלויה במדריכים עצמם – מה
שייצר שונות בביצוע של מורים חדשים אלה.

70

שאלה נוספת שמתעוררת נוגעת למידת התאמתם של מנהלי בית ספר להעריך את המורים המתמחים
כתנאי להרשמתם/הענקת רישיון בנוגע לידע ולתכנים הפדגוגיים שהם מלמדים ,בשים לב לכך
שלמנהלים עצמם יש ידע מופחת בתחומים אלה (או לפחות אין להם יתרון בחלק גדול מהנושאים
לעומת המורים המתחילים) ,ולכך שהאתגרים של מורים מתחילים נוגעים בעיקר להתנהלות בכיתה.

71

שאלה זו תואמת לממצאים בספרות מהם עולים ,שלמורים ישנה ציפיה כי הגורם המעריך יהיה בעל
הבנה עמוקה וידע בתחום ההוראה שלהם ,זאת מהטעם ששיטות ההוראה מגוונות והן תלויות בעיקר
בתחום הנלמד.

72

כן עולה הטענה בספרות ,כי למנהלי בתי ספר ישנה אוריינטציה שונה בהערכה

בה שוואה למורים מעריכים ,ואף מהטעם הזה ראוי לשקול אם יש להפקיד את תפקיד ההערכה בידיהם.
כך ,מחקר שנעשה בארבע מדינות בארה"ב ,ושדגם  15,000מורים ועוד  1300מנהלים מצא ,שלמעלה
מ 73%-מהמורים מציינים ,כי ההערכות שזכו להן לא ציידו אותם במידע איך ובמה לשפר את
ההוראה.

73

אחת הסיבות המובאות לתופעה זו ,הינה שבעוד שמורים רואים בתהליך ההערכה מנוף

לצמיחה ולשיפור בהוראה ,מנהלים משתמשים בו כדי לקבל החלטות מושכלות בנוגע להמשך הקריירה
של מורים.

74

68

Hobson, A.J. (2009). On Being Bottom of the Pecking Order: Beginner Teachers' Perceptions and
Experiences of Support. Teacher Development: An International Journal of Teachers' Professional
Development, 13(4), 299-320; Abell, S.K.,. Dillon, D.R., Hopkins,C.J., McInerney, W.D., & . O'Brien, D.G.
(1995). Somebody to Count on: Mentor/Intern Relationships in a Beginning Teacher Internship
Program. Teaching and Teacher Education, 11(2), 173-188.
Fransson, G. (2010). Mentors Assessing Mentees? An Overview and Analyses of the Mentorship Role 69
Concerning Newly Qualified Teachers. European Journal of Teacher Education, 33(4), 375-390, p. 385.
Carver, C.L. & Feiman-Nemser, S. (2009). Using Policy to Improve Teacher Induction. Educational 70
Policy, 23(3), 295-328.
Fransson, 2011, p. 86 71
Olivia et al., 2009 72
Weisberg D., Sexton S., Mulhern J. & Keeling D. 2009. The Widget Effect: Our National Failure to 73
Acknowledge and Act on Differences in Teacher Effectiveness. Avialable at:
http://tntp.org/publications/view/evaluation-and-development/the-widget-effect-failure-to-act-ondifferences-in-teacher-effectiveness
Weisberg et al. 2009 74
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מחקרים שבחנו את האפקטיביות של הערכה הנעשית ע"י מנהלי בתי ספר מצאו ,שמנהלים שונים
מפרשי ם את הקריטריונים להערכה בצורה שונה,
ואינטואיציות בתהליכי ההערכה,

76

75

כי מנהלים נוטים להסתמך על תחושות בטן

וכי מנהלים מתקשים להסביר כיצד פועלים במסגרת תהליך

ההערכה 77.מחקרים אלה מצטרפים למחקרים אחרים ולכתיבה ,המטילה ספק בקיומם של קריטריונים
להערכה ,ביכולתם של אלה לשקף את המורכבות שבמקצוע ההוראה ומגוון הכשירויות הנדרשות לו,
ובקשר שבין קריטריונים אלה לבין מה שאנו מעריכים באמת בהוראה.

78

79

זאת ועוד ,ראיונות עם מנהלי בתי ספר המשתתפים בהערכה של מורים מתחילים לקראת רישום/רישיון
מצביעים על כך ,שלמנהלים אלה ציפייה לקבל מידע הנוגע למורה ממגוון מקורות מסדר ראשון.

80

מנהלים אלה מעדיפים להיעזר במידע לא פורמאלי ,הנאסף אגב בשיחות קצרות בחדר מורים ,במסדרון
או לצד מכונת הצילום ,וגם בשיחות עם קולגות ,תלמידים והורים ,המותירים בידיהם מקום נרחב של
שקול דעת בנוגע לאותו המידע שישמש אותם לצרכי ההערכה מתוך כלל המידע שאותם קהלים בוחרים
להביא.

אפקטיביות של תכניות ההתמחות
השפעת תכנית התמחות על נשירת מורים
מחקר שנערך בארה"ב ושפורסם בשנת  2004מצא ,שלמורים שהשתלבו במערכת העבודה כמורים
במשרה מלאה יש סיכוי מופחת ב 50% -לעזוב את המקצוע בתום השנה הראשונה בהשוואה למורים
במשרה חלקית או מורים מחליפים.

81

זאת ועוד ,תכנית התמחות ,הכוללת מנחה מתחום התוכן של

המורה וכזה שלא מתחום התוכן של המורה מפחיתה את הסיכוי לעזוב את המקצוע בתום השנה
הראשונה ב 30%-וב 18%-בהתאמה 82.השפעה קטנה ולא מובהקת מבחינה סטטיסטית על הסיכוי
לעזוב את המקצוע בתוך שנה היו לתכניות שבהן הוצעו סמינרים או שיעורים למתמחים .שיתוף פעולה
עם מורים אחרים בתכנון הזמן או בהוראה משותפת הפחית את הסיכוי לעזוב בתום השנה הראשונה
ב 43% -ואת הסיכוי לעבור לבית ספר אחר בכ .25%-השתתפות בקבוצת עמיתים מחוץ לבית הספר

Kimball, S.E. & Milanowski, A. (2009). Examining Teacher Evaluation Validity and Leadership Decision 75
–Making Within a Standards-Based Evaluation System. Educational Administration Quarterly, 45(1), 34
70.
Tuytens, M. & Devos, G. (2010). The Influence of School Leadership on Teachers‘ Perception of 76
.Teacher Evaluation Policy. Educational Studies, 36(5), 521–536.
Fransson, 2011, p. 76 77
Delandshere. G. & Arens, S.A. (2001). Representations of Teaching and Standards-Based Reform: Are 78
.We Closing the Debate about Teacher Education? Teaching and Teacher Education, 17, 547–566
Biesta, G. (2009). Good Education In An Age of Measurement: On the Need to Reconnect with the 79
–Question of Purpose in Education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 33
48
Fransson, 2011, p. 87 80
Smith & Ingersoll, 2004, p. 695 81
Smith & Ingersoll, 2004, pp. 695-696 82
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מפחיתה את הסיכוי לעזוב בכ 33%-אך גם מעלה את הסיכוי לעבור לבית ספר אחר .גם תקשורת
קבועה וחיובית עם מנהלים או ראשי מחלקות בבית הספר נמצאה כמפחיתה את הסיכוי לעזוב בתום
השנה הראשונה וגם לעבור לבית ספר אחר.

83

כך גם מחקר שנערך בקליפורניה ושהתמקד בתכנית

הממשלתית להתמחות שם הצביע על כך ,ש 87%-מהמורים החדשים שהשתתפו בתכנית זו נשארו
במקצוע ההוראה לאחר חמש שנות הוראה.

84

התרשים שלהלן ,מתאר את הסיכוי לעזוב את המקצוע בתוך שנה או לעבור לבית ספר אחר לפי תכניות
ההתמחות .ניכר ,כי ככל שתכנית ההתמחות עשירה ומגוונת יותר ,כך הסיכוי לעזוב את המקצוע פוחת.

התמחות בסיסית ,שיתוף
פעולה ,רשת מורים ומשאבים
נוספים
התמחות בסיסית ושיתוף
פעולה

9% 9%

12%

15%

עוזבים
עוברים

התמחות בסיסית

18%

בלי התמחות

20%

21%

21%

50% 40% 30% 20% 10% 0%

איור  5הסיכוי לעזוב את מקצוע ההוראה ולעבור לבית ספר אחר לפי מסלולי ההתמחות
()Smith & Ingersoll, p. 705

עם זאת ,מיסוד תכניות ההתמחות ופיתוחן יוצר קושי .מחד ,מחקרים מצביעים על תרומתם החיובית
של תכנ יות אלה לתחזוק המורים ,להוראתם ולהישארותם במקצוע .מאידך ,לאור נתוני עזיבת המורים
בשנים הראשונות למקצוע ,ברור ,כי השקעה בתכניות ההתמחות עבור שיעור לא מבוטל של מורים
הינה מיותרת.

85

השפעות של תכנית ההתמחות על תפקוד כללי בהוראה ,כלי הוראה והישגי התלמידים
מחקרי ם מראים ,שבעוד שחלק מהמורים החדשים מיישמים כלים של חשיבה ביקורתית שנרכשו
במהלך ההכשרה החינוכית שלהם ,חלק אחר מאמץ אסטרטגיה של הישרדות ,ונשען על מודלים של

Smith & Ingersoll, 2004, p. 703 83
CCOTC, 2015, p. 2 84
Ingersoll & Strong, 2011, p. 204 85
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הוראה מימי בית הספר שלהם 86.עם זאת ,מרבית המחקרים מצביעים על תרומה חיובית ביותר שיש
לתכנית ההתמחות .סקירה ספרותית של  15מחקרים מובילים בנושא ,שהתפרסמה בשנת 2011
מצביעה על כך ,שמורים שהשתתפו בתהליך התמחות מראים יותר סיפוק ממקום העבודה ,מחויבות
והתמדה .נראה גם שמורים אלה מתפקדים טוב יותר בכיתה ,למשל ביכולת להעמיד תלמידים על
משימותיהם ,לפתח שיעורים שניתן לעבוד איתם ,להשתמש בפרקטיקות לתשאול נכון של תלמידים,
להתאים את סביבת הכיתה לצרכי התלמידים ,ליצירת אוירה חיובית בכיתה ולנהל טוב יותר את
השיעורים בכיתה.

87

במחקר אחר נמצא  ,שתלמידים הלומדים אצל מורים ,שזכו לתמיכה כוללת

במסגרת תכנית התמחות למורים חדשים מראים הישגים משמעותיים יותר בהשוואה לתלמידים
הלומדים אצל מורים שלא השתתפו בתכניות כאמור.

88

מודלים של רישוי ,התמחות והערכה של מורים חדשים במדינות שונות
בסעיף זה ,יוצגו מודלים של רישוי והערכה של מורים חדשים במדינות שונות בעולם תוך התייחסות
להיבטים משותפים העולים מהשוואה זו .אלה יכללו למשל מענה על השאלות מהם הקריטריונים
להענקת רישיון למורים חדשים (אם בכלל); האם נלווית לתקופת ההעסקה הראשונית תכנית התמחות;
כיצד מתבצעת הערכה לצורך מתן רישיון ההוראה ו/או סיום תקופת ההתמחות; מי השותפים בהערכה;
על סמך אילו נתונים ההערכה נעשית; מהם תפקידיה של הערכת המורה המתחיל ,ומה כולל תהליך
הערכת המורה המתחיל בתקופה הראשונה להעסקתו/במסגרת תקופת ההתמחות.

ארה"ב
הקדמה
בארה"ב ,ניתן להבחין במגוון מודלים המסבירים את הכניסה למקצוע ההוראה .מודלים אלה נעים על
פני רצף של העדר רישוי ,רישוי ללא תקופת התמחות ועד לרישוי עם תקופת התמחות של עד שנתיים.
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האחרונות ניכרת עלייה במספר המורים החדשים המשתתפים בתכניות להתמחות מורים.

89

בסה"כ,

 27מדינות בארה"ב דורשות שמורים חדשים ישתתפו בתכניות התמחות או הנחיה מתוכן  11מדינות
דורשות השתתפות בת שנתיים לפחות בתכנית כזו 22 .מדינות בארה"ב דורשות השתתפות בתכנית
התמחות לצורך קבלת רישיון הוראה

90

מתקדם וב 17-מדינות ניתנת אף תמיכה ציבורית לתכניות

כאלה .עם זאת ,רק שלוש מדינות ,קונטיקט ,איווה ,ודלאוור דורשות מבתי הספר ומהמחוזות לספק
תכניות תמיכה רב שנתיות לתמיכה במורים חדשים ,דורשות ממורים חדשים לעבור תכניות התמחות
כתנאי לקבלת רישיון הוראה ומציעות תמיכה ממשלתית ניכרת לתכניות אלה .מדינות אלה נחשבות
מובילות בתחום זה.

91

לפי מחקר שהתפרסם בשנת  , 2004ושבחן תכניות התמחות רבות במדינות שונות בארה"ב ,בתחילת
שנות ה 2000-כ 83%-מהמורים בבתי הספר הציבוריים וכ 60%-בבתי הספר הפרטיים לוקחים חלק
בתכניות כאלה.

92

מחקר זה מעלה עוד ,כי כ 2/3-מהמורים עובדים עם מנחה/מנטור ,וב70%-

מהמקרים הללו ,המנחה הוא מאותו תחום התוכן של המורה .כ 60%-מהמורים מדווחים על פעילויות
בקבוצה ועוד כ 68%-מהם מציינים כי הם מתכננים זמן משותף עם מורים אחרים באותו תחום התוכן
או שהם משתפים פעולה באופן קבוע בהוראה של אותו התחום יחד עם מורים אחרים 93.נתונים עדכניים
יותר מעלים ,שמרבית המורים המתחילים בתכניות ההתמחות ( )87%מדווחים על קיומה של תקשורת
תומכת עם מנהל בית הספר ,כ 80%-מעידים על קבלת הנחייה ומשוב מתמשכים ממורה שמשמש
מנטור בהתמחות ,כ 58%-מציינים שי תופי פעולה עם עמיתים נוספים ופחות מ 20%-מדגישים ,כי זכו
להפחתה בהוראה או בשעות העבודה כדרך להקל על קבלתם לעבודה .בסה"כ משנת  1990ועד לשנת
 2008אירעה עלייה של ( 41%מ 50%-ל )91%-בשיעור המורים שמדווחים השתתפות בתכניות
להתמחות.

94

 89כך ,למשל בין  1990לשנת  2000מספר המורים המדווחים על השתתפות בתכנית כזו עלה מ 4-לכל  10מורים
ל 8-לכל  10מוריםSmith, T.M., & Ingersoll, R.M. (2004). What Are the Effects of Induction and .
Mentoring on Beginning Teacher Turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681-714, p.
690
 90מדינות אלה הן,Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Iowa, Kansas, Kentucky :
,Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio
Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia.
New Teacher Center. (2012). Review on State Policies on Teacher Induction . p. iv. Available at: 91
http://www.newteachercenter.org/sites/default/files/ntc/main/resources/brf-ntc-policy-state]teacher-induction.pdf [NTC, 2012
Smith & Ingersoll, 2004, p. 690 92
Smith & Ingersoll, 2004, p. 690 93
Ingersoll, R. (2012). Beginning Teacher Induction: What the Data Tell Us. Phi Delta Kappan, 93(8), 47- 94
51.
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מרכזי רישוי עצמאיים
)National Boards for Professional Teaching Standards (NBPTS

החל משנת  1987נוהג בארה"ב מלכ"ר לסטנדרדים בהוראה ,המאפשר למורים להירשם באופן
וולונטרי דרך מערכת ,שמתנה את רישומם כמורים בעמידה בסטנדרדים של ידע וכישורי הוראה 95.ה-
 National Board for Professional Teaching Standardsמאפשר רישום של מורים דרך מוסד ה-
 , National Board Certificationשהוא גוף פרטי הממומן בהיקף גדול ע"י הממשלה .מורים המגישים
מועמדות לתכנית זאת בוחרים מתוך  25תחומי רישוי ,המבוססים על גיל התלמידים ונושא ההוראה
מתוך הנחה שלא כל הנושאים זמינים לכל גילאי התלמידים .כדי להגיש מועמדות לתכנית ,המורים
מגישים תלקיט (פרוטפוליו) של עבודות כולל צילום שיעור מועבר ,דוגמאות לעבודות התלמידים ,רשמים
עצמיים בכתב ,המשקפים ניתוח של פרקטיקות ההוראה הבאות לידי ביטוי בקטעי הוידאו והעבודות,
והצהרה כתובה המתייחסת לפעילות המורים מחוץ לכיתה ,המיטיבה עם תהליך הלמידה של
התלמידים .בנוסף ,על המורים לעבור שישה מבחנים ממוחשבים המנתחים את הידע התוכני והפדגוגי
שלהם .תהליך ההערכה שהמוסד הנ"ל עורך נעשה בהתאם לעקרונות שנקבעים מראש .עקרונות אלה
כוללים חמש הנחות יסוד:

96

 )1המורים מחויבים לתלמידים ולתהליך הל מידה;
 )2מורים יודעים את נושא ההוראה שלהם ויודעים כיצד ללמד אותו;
 )3מורים אחראים לניהול ולניטור תהליך הלמידה של תלמידיהם;
 )4מורים חושבים באופן שיטתי על הפרקטיקה שלהם ולומדים מתוך הניסיון הנצבר;
 )5מורים הם חברים בקהילות לומדות.
חמשת הנחות היסוד שלעיל משולבים באינטראקציה ביניהם בתהליך רב שלבי ,המתואר באיור שלהלן,
והמהווה בסיס להערכה באמצעות המודל שלהלן:

 95נכון לסוף שנת  ,2015למעלה מ 110,000-מורים בכל המדינות בארה"ב (כ 3%-מכוח האדם בהוראה) קיבלו
תעודה (סרטי פיקציה) מגוף זהhttp://www.nbpts.org/national-board-certification .
http://www.nbpts.org/five-core-propositions 96
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איור  6שלבים במודל ההערכה של איגוד הNBPTS-

החומרים שמוגשים מראש למרכז נשפטים ע"י מורים ומומחים אחרים .תהליך ההערכה עשוי לקחת
בין מספר חודשים לשנתיים .מתן הרישוי תקף למשך עשר שנים והוא ניתן להארכה באמצעות פנייה
מחודשת .מורים שלא עוברים את התכנית יכולים לפנות שוב ולהגיש חומרים הרלבנטיים לאותם
סעיפים שבהם הם נכשלו .תהליך ההגשה מחדש אורך לכל היותר שנה אחת (במקום שנתיים ,בהליך
הרגיל).
תכנית ה NBPTS-מהווה האמצעי העיקרי לרישוי מורים באיכויות גבוהות ומשמשת מודל למדינות
אחרות 97.מודל זה משמש גם בסיס למדינות אחרות ,שמביעות עניין בפיתוח מערכות רישוי מבוססות -
ראיות .כמעט כל המדינות בארה"ב מתירות למוריהם לעשות שימוש במרכז ההערכה הלאומי הזה
לצורך קידום בשכר של מורים 98,וכ 30-מדינות מציעות תמריצים כספיים למורים לע שות שימוש במודל
זה.

99

נכון לשנת  , 2005הקרן הלאומית למדעים ומשרד החינוך האמריקאי השקיעו סכום של 149

מיליון דולרים בפרויקט זה וגם מערכות בתי הספר ,השולחות את מועמדיהם ,תורמים חלק נכבד
מההוצאות הקשורות אליו 100.בנוסף לתמיכה הכספית ,משרדי חינוך במדינות ובמחוזות שונים בארה"ב

OECD. 2013. Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching. OECD Publishing, 97
p. 20. Available at: http://www.oecd.org/site/eduistp13/TS2013%20Background%20Report.pdf
OECD, 2013, Synergies for Better Learning, p. 285 98
Cowan, J. & Goldhaber, D. (2015). National Board Certification: Evidence from Washington State. 99
CEDR Working Paper 2015-3. University of Washington, Seattle, WA. Available at:
http://www.cedr.us/papers/working/CEDR%20WP%202015-3_NBPTS%20Cert.pdf
Cavalluzzo, L., Barrow, L., Henderson, S., & Mokher, C. (2015). From Large Urban to Small Rural 100
Schools: An Empirical Study of National Board Certification and Teaching Effectiveness- Final Report.
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מציעים עזרה באמצעות צוות מיוחד ,שמסייע למורים המועמדים לקבל את הרישוי מהמוסד הנ"ל.
בנוסף ,איגודי מורים ,למשל בשיקגו ובקנטקי ,מציעים עזרה שבועית ודו-שבועית למורים מועמדים,
הכוללת ייעוץ ,הכוונה ואימון של מורים מועמדים ,מעבר על חומרים הנאספים לצורך זה והכנה קפדנית
לתהליך.

101

בשל המאמץ ,המשאבים הכספיים והזמן הרב הכרוכים בתהליך ההערכה דרך מודל זה ,רשאים לפנות
אליו רק מורים בעלי ניסיון הוראה (או ייעוץ בית ספרי) של שלוש שנים לפחות .תנאי נוסף להגשת
מועמדות הוא ,כי מורים אלה מחזיקים ברישיון מדינה תקף להוראה או לייעוץ בית ספרי 102.כך ,גוף זה
אינו מסייע למנהלי בתי ספר לקבל החלטות בנוגע לגיוס מו רים חדשים בעלי ניסיון פחות יותר והוא אינו
מהווה חלק מתהליך הרישוי של מורים מתחילים בארה"ב.
על אף העניין שיש למדינות השונות במודל ההערכה זה ,חלק מהמחקרים שערכו מחקרי אורך במדינות
ובמחוזות בהם נעשה שימוש גובר במודל זה ושבחנו את הערך המוסף שיש למודל זה מצאו פער של
 0.01-0.03סטיות תקן של תלמידים ,השקולים לכ 20-30%-החזר בפרק זמן של חמש שנות ניסיון של
הוראה או בין  2-10%רווח שנתי של הישגים ברמת בית הספר היסודי.

103

עם זאת ,נמצא בחלק

מהמחקרים ,שמודל זה מנבא איכות הוראה בצורה אפקטיבית ,ככל שמדובר במדידה של הישגי
התלמידים לטווח ארוך ,בעוצמה חזקה יותר במתמטיקה ובעוצמה פחותה יותר באנגלית (שפת הוראה
עיקרית) .לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין מורים שהורשו באמצעות מודל זה לבין מורים אחרים
בתו ך אותו בית ספר .לא נמצאו ראיות גם לכך שתהליך הרישוי באמצעות המודל משיא יכולות הוראה
או אפקטיביות של מורים הבוחרים בו.

104

American Board for Certification of Teacher Excellence
ארגון נוסף ,שאינו למטרות רווח ,ושהוקם בעידוד משרד החינוך האמריקאי מעניק רישיונות בעשר
מקצועות הוראה למורים ב 12-מדינות בארה"ב וגם רישיונות הוראה למורים מחוץ למדינה .רישיון של
הארגון מאפשר ללמד גם במדינה אחרת בארה"ב ,שאינה בין  12המדינות ,אך רק בבית ספר פרטי
שם .באתר הארגון מצויין גם ,כי הרישיון עשוי להיות גם תקף במדינות מחוץ לארה"ב .רוב הפונים
לארגון הם אנשים המחליפים מקצוע ומגיעים לתחום ההוראה מחוץ לעולם החינוך .כן כלולים בתכנית
בוגרי קולג' ומורים שעשו הפסקה לתקופה מסוימת (כמו למשל מסיבות משפחתיות) ומעוניינים לשוב

CAN
Education,
pp.
8-9.
Available
at:
http://www.nbpts.org/sites/default/files/Policy/cna_from_large_urban_to_small_rural_schools.pdf
Cavalluzzo, Barrow, Henderson, & Mokher, 2015, p. 14 101
 102בנוסף ,עליהם להיות בעלי תואר בוגר למעט בעלי מקצועות אחרים ותואר  Tech Edהמקיימים את תנאי רישיון
ההוראה המדינתיhttp://www.boardcertifiedteachers.org/node/3 .
Cowan & Goldhaber, 2015 103
Cavalluzzo, Barrow, Henderson, & Mokher, 2015 104
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וללמד.

105

הרישיון ,שניתן על-ידי הארגון מחליף את דרישת התואר השני בחינוך לצורך קבלת רישיון

זמני או קבוע להוראה באחת מהמדינות.
הארגון מציע למי שנרשם לתכנית חומרי לימוד ומקיים למידה מרחוק בנושאי תוכן ובעניינים פדגוגיים,
לרבות ניהול כיתה .בנוסף ,קיימת תכנית משודרגת (פרמיום) ,שעלותה יקרה יותר ,המציעה גם ייעוץ
וירטואלי ,חומרים והכוונה לחיפוש עבודה בהוראה .כיוון שהלמידה היא עצמאית ומרחוק ,משך התכנית
משתנה ממורה למורה .אורכה הוא כ 7-10-חודשים למורה במשרה מלאה ,ולעתים אף פחות מכך (בין
 2-3חודשים) .בכל מקרה ,יש לסיים את התכנית בפרק זמן של שנה .מורה שלא סיים את התכנית
בפרק זמן זה ,יכול ל האריך את התכנית בעוד חצי שנה תמורת תשלום נוסף .חובות התכנית כוללות
שתי בחינות שנעשות אף הן על המחשב באחד ממרכזי הבחינות הקשורים לארגון .הבחינה האחת,
בוחנת ידע בהוראה מקצועית וכוללת  100שאלות רבי-ברירה ורכיב של כתיבה .הבחינה השנייה היא
במקצוע תוכן שנבחר על-ידי המורה המועמד .אף היא בנויה במבנה של שאלות רבי-ברירה ,למעט
מבחן במקצוע הוראת האנגלית ,הכולל גם משימה בכתב 106.ניתן לבצע את כל אחת מהבחינות שלוש
פעמים כשבכל פעם יש לשלם תשלום נוסף.
כדי להגיש מועמדות לתכנית על המועמד להיות בעל תואר ראשון או בפרק זמן של עד חצי שנה לסיום
התואר .התואר חייב להיות ממוסד להשכלה גבוהה ,המוכר על-ידי הארגון .דרישות התכנית מציינות,
כי יש להגיש גיליון ציונים של התואר הראשון  ,אך לא מפורטת עמידה בממוצע ציונים מסוים .במדינת
מיזורי ,קיימת דרישה כי מועמדים יהיו גם עם ציון מינימאלי של  2.5בבחינת ה( GPA-יתר המדינות אינן
דורשות ציון בבחינה זו) .בנוסף ,בכל המדינות הרלבנטיות יש לעבור בדיקת רקע של המועמד
( )background checkהנדרשת ברמה הארצית.
הארגון מתגאה במחירים הזולים שהוא מציב לתכנית ,ומציג זאת כטעם מדוע מורים עשויים לבחור
להגיש מועמדות לתכנית על-פני לימודי תואר שני בחינוך.
בתכנית בחינם.

108

107

הוא אף מציע למועמדים שבוע ניסיון

עפ"י המצוין באתר הארגון ,שיעור המורים שקיבלו רישוי מהארגון ושנשארים

במקצוע בפרק זמן של שלוש שנים ראשונות עומד על  ,85%בהשוואה לשיעור ארצי של  .67%כן
מאוזכר סקר עדכני (ללא הפ ניות) שנערך בקרב מנהלי בתי ספר ,ושמצא כי מורים מורשים על-ידי
הארגון הם לפחות יעילים כמו מורים אחרים.

109

/http://abcte.org/about-us 105
American Board for Certification of Teacher Excellence. What is the American Board? Available at: 106
http://abcte.org/certification/how-it-works/
/http://abcte.org/certification/courses 107
/http://abcte.org/certification/courses 108
/http://abcte.org/about-us 109
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פלורידה
תכנית הרישוי
בפלורידה ,המדיניות הקיימת אינה מחייבת תכנית התמחות עבור מורים חדשים .החקיקה במדינה
מציינת כי רישיון להוראה יינתן בתוך  90יום מקבלת הבקשה לרי שיון ובו יצוינו סיווג ,רמה ותחום
ההתמחות של המורה החדש לרבות מסמך המפרט את הדרישות לחידוש הרישיון 110.ניתן להעניק גם
רישיון זמני במקרה שהמועמד להוראה מציג בקשה ובה מפורטת דרישה להעסקה ע"י בית ספר ציבורי
או פרטי .הרישיון יהיה תקף ל 5-שנים לכל היותר ורישיון זמני יהיה תקף ל 3-שנים לכל היותר ואינו
ניתן לחידוש .על מנת לקבל את רישיון ההוראה הלא-זמני על המועמד למלא אחר הדרישות הבאות:

111



להיות לפחות בן  18שנים; 



לחתום על תצהיר בו הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוקה האמריקאית ולחוקת
מדינת פלורידה ,ולהצהיר כי המידע שמסר בטופס הבקשה לרישיון הוא אמיתי ,נכון ושלם; 



בוגר תואר ראשון או מתקדם בחינוך ממוסד מוכר על-ידי משרד החינוך בציון ממוצע של
 2.5מתוך  ;4.0



ללא רקע פלילי; 



בעל אופי של מוסר גבוה; 



בעל מסוגלות ויכולת לבצע את החובות ,האחריות והמשימות של מחנך; 



הוכיח שליטה בידע כללי .אמצעים מקובלים להוכחת שליטה כאמור :



קיבל ציון עובר במבחן ידע כללי הנדרש על-ידי המדינה; 



קיבל רישיון הוראה על-ידי מדינה אחרת; 



קיבל רישיון הוראה על-ידי ה NBPTS -או מועצה לאומית למחנכים שאושרה על-ידי
המדינה; 



הוראה במשרה מלאה או חלקית בהיקף של שני סמסטרים בקולג' ,אוניברסיטה או מוסד
המעניק השכלה גבוהה; או 



קיבל ציון עובר במבחן ארצי או בינלאומי הבוחן יכולת מילולית ,כתיבה אנליטית ומיומנות
חשיבה כמותית .



הוכיח שליטה בידע של תחום תוכן נושאי ,למשל על-ידי קבלת ציון עובר במבחן שפותח
על-ידי מדינת פלורידה באותו מקצוע לתחום תוכן שעבורו נדרש תואר ראשון או השלמת
לימודים באותו נושא לתחום תוכן שעבורו נדרש תואר שני ועוד.
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הוכיח שליטה בהכנה מקצועית וכשירות בחינוך .בין יתר האמצעים המקובלים להוכחת
שליטה כאמור כלולים האמצעים הבאים:

Florida Statues § 1012.56 (2015) 110
Florida Statues § 1012.56(2) (2015) 111
Florida Statues § 1012.56(3) (2015) 112
Florida Statues § 1012.56(5) (2015) 113
Florida Statues § 1012.56(6) (2015) 114
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מעבר בהצלחה של תכנית הכנה במוסד להשכלה גבוהה במדינה או במדינה אחרת
וקבלת ציון עובר במבחן בכשירות מקצועית בחינוך הנדרש על-ידי המדינה; 



קבלת רישיון הוראה שניתן על-ידי מדינה אחרת; 



קבלת רישיון הוראה על-ידי ה NBPTS -או מועצה לאומית למחנכים שאושרה על-ידי
המדינה;



הוראה במשרה מלאה או חלקית בהיקף של שני סמסטרים בקולג' ,אוניברסיטה או מוסד
המעניק השכלה גבוהה; 



סיום בהצלחה של קורסים בהכשרה מקצועית שהכינה המדינה ושמוצעת על-ידי בתי ספר
ציבוריים .תכנית זו כוללת :



תקופה מינימאלית של הכנה בטרם המועמד יקבל על עצמו משימות של מורה במסגרת
תכנית של התמחות; 



אפשרות לשיתוף פעולה עם בתי ספר ציבוריים אחרים וישויות נוספות בתחום החינוך,
שעשויות להעניק תמיכה מקצועית; 



רכיב של הנחייה (מנטור) .על המנחה להחזיק ברישיון תקף של הוראה מקצועית ,בעל
ניסיון של לפחות  3שנות הוראה ברמת הגן ועד לכיתה י"ב ,ולהיות בעל הישגים אפקטיבי
או אפקטיבי מאוד במבחני הערכה של השנה החולפת או לשמש כמורה מעריך תחת
תכנית ההערכה המדינתית 115.



הערכה בהתאם לתכנית ההערכה המדינתית (להלן) שתכלול הערכה ראשונה מתוך
מטרה לבנות תכנית לפיתוח מקצועי של המורה החדש והערכה מסכמת שתפקידה לעמוד
על הצלחה בתכנית .

הערכת תכנית ההתמחות
תכנית ההערכה המדינתית קובעת ,שכל מפקח ( )superintendentשל בית ספר יגבש פרוצדורה
להערכת ביצוע של סגל העובדים בבית הספר וזו תאושר וביצועה יפוקח על-ידי המדינה .המידע
שיתגבש בתהליך ההערכה ידווח למשרד החינוך המדינתי/המחוזי ,ובכל שנה נציב החינוך
( )Commissioner of Educationיפרסם באתר המשרד מידע שיכלול את הישגי הערכות בשנה
החולפת .על סמך הערכה זו ניתנות תוספות שכר למורים עבור שיפור בביצועי התלמידים ומועברים
מתפקידם מורים שזוכים להערכות לא מספקות וכיו"ב.

116

ככלל ,הערכת ביצוע תיעשה אחת לשנה

למעט הערכה של מורה מחנך בכיתה שתיעשה פעמיים בשנה לפחות במהלך השנה הראשונה
להעסקתו (לא כולל מורים מחליפים) .הקריטריונים להערכה הינם:

117

 115תכנית הערכה המדינתית מבחינה בין ארבע רמות ביצוע :אפקטיבי מאוד; אפקטיבי; טעון שיפור או בלתי
מספק .לתכנית ההערכה המדינתית ראו )Florida Statues § 1012.34 (2015
Florida Statues § 1012.341 (2015) 116
Florida Statues § 1012.34(3) (2015( 117
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ביצועי התלמידים – לפחות  1/3מהערכת הביצוע של מורים תהיה מבוססת על נתונים
הנוגעים להישגי התלמידים של המורה .



פרקטיקת הוראה  -לפחות  1/3מהערכת הביצוע של מורים תהיה מבוססת על פרקטיקת
ההוראה שלהם .קריטריונים להערכה של פרקטיקה זו תיעשה בהתאם לגורמים שנקבעו
על-ידי המדינה .גורמים אלה מבוססים על שלושה עקרונות יסוד :יצירת תרבות של ציפיות
גבוהות בקרב תלמידים ,הוכחת ידע בתחום התוכן ופעולה לפי סטנדרדים של המקצוע.
ש ש פרקטיקות משמשות בעניין הזה :חיבור ההוראה לסטנדרדים של המדינה; שילוב של
שיעורים ורעיונות להבטיח קוהרנטיות וידע מוקדם נדרש; עיצוב ההוראה לצורך השגת
שליטה בחומר ובידע; בחירה בהערכות מסכמות המפקחות על התקדמות הלמידה;
שימוש בנתונים של אבחון תלמידים כדי לתכנן שיעורים; ופיתוח חוויות למידה המביאות
תלמידים להוכיח מיומנויות וכשירויות מגוונות.
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מנהיגות בהוראה – מיועד עבור הערכה של מנהלי בתי ספר ומהווה כ 1/3-במרכיבי
ההערכה שלהם .



גורמים אחרים של הערכה – אלה כוללים למשל דוחות שיפוט של עמיתים וגם סקרי מידע
מהימנים מבחינה אובייקטיבית של תלמידים והורים על פרקטיקות הוראה .

החקיקה מחייבת לידע את צוות ההוראה בקריטריונים ובתהליך ההערכה בטרם התקיימותה .לפי לשון
החוק ,האדם שאמור לפקח על המורה הוא זה שאחראי לביצוע ההערכה .על המעריך לשלוח את דו"ח
ההערכה למפקח על בית הספר בתוך עשר ה ימים ועליו גם לשוחח על הדו"ח עם המורה .המורה יכול
לצרף תגובה כתובה על דו"ח ההערכה ,שתצורף לתיקו האישי .במקרה של ביצוע בלתי מספק של
עובד ,יש להמציא על כך הודעה כתובה ועל המעריך לכלול המלצות לתיקון ולהציע עזרה לצורך זה.
אז ,העסקת המורה תהיה זמנית למשך  90יום כשבמהלך תקופה זו ,המעריך יבצע הערכות עתיות
של העובד ,להציע לו עזרה ולתת לו משוב על התקדמותו .במשך שבועיים מחלוף מועד ה 90-יום ,על
המעריך לבצע הערכה מסכמת שתבחן את תיקון הליקויים שאותרו בהערכות .בתום מועד זה ,על
המפקח להודיע לעובד אם בכוונתו לסיים או להא ריך את חוזה ההתקשרות איתו .לעובד ישנה זכות
ערעור על החלטה זו בתוך  15יום והוא זכאי לשימוע בפני מועצת בית הספר או שופט מנהלי.

119

על

מפקח בית הספר לידע את משרד החינוך במצבים בהם מורה זוכה לשתי הערכות בלתי מספקות
ובמצבים שבהם ניתנת התרעה על סיום ההעסקה של מורה בעקבות ביצוע בלתי מספק .המשרד יבקר
דיווחים אלה ויתערב במקרה הצורך.

120

במסמך מדיניות שחובר על-ידי ה ,New Teacher Center-ושכלל התייחסות לתכניות ההתמחות
במדינות השונות בארה"ב הומלץ ,כי למורים חדשים בפלורידה תהיה תכנית התמחות של שנתיים; כי
תיעשה בחירה של מנטורי ם בהתאם להליך קפדני ,וכי אלה יזכו לתמיכה מתמשכת ולפיתוח מקצועי

Florida Department of Education. The Florida educator accomplished practices. Available at: 118
http://www.fldoe.org/teaching/professional-dev/the-fl-educator-accomplished-practices.stml
Florida Statues § 1012.34(4) (2015( 119
Florida Statues § 1012.34(5) (2015( 120
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כמו גם להקלות בעומס העבודה שלהם ולהקצאה של זמן המוקדש לצורך ההנחייה .מסמך זה עוד
מציע לקבוע תקופה מינימלית של הנחייה ,הערכה מסכמת של פרקטיקות ההוראה של מורים חדשים
ותצפיות בכיתה .המסמך גם מתייחס לצורך בקביעת תקציב מיוחד לתכנית ההתמחות ומציין ,כי אף
שמנטורים זכאים לבונוס של  10%למשכורתם בגין הנחיה של  12ימי עבודה ,בונוס זה לא ניתן בפועל
בשל מגבלות תקציביות .לבסוף ,המסמך מציע ,שתחול גם תכנית התמחות במעבר מהרישיון הראשוני
להוראה לרישיון להוראה מקצו עית ושתתבצע הערכה שוטפת של תכניות ההתמחות ,לרבות סקרים,
ביקורים ושימוש באמצעי בקרה נוספים.

121

קליפורניה
מנגנון רישוי ההוראה
בקליפורניה ,רישיון לעסוק בהוראה הוא אחד מתוך שלושה סוגים :האחד ,רישיון למשך שנתיים
לתקופת העבודה המעשית ( ;)internshipהשני ,רישיון רא שוני למשך חמש שנים בכפוף למעבר מוצלח
של תכנית התמחות; רישיון לכל משך חיי המורה (מתחדש מדי חמש שנים) ,להוראה במסלול רגיל.

122

מועמד לרישיון צריך להצהיר תחילה על יושרו ולשלול כל רקע של התעללות או הזנחה של קטינים
וכיו"ב .כן ,לצורך בקשת הרישיון ,יש להראות שליטה בקריאה בסיסית ,כתיבה ומיומנויות מתמטיות
בשפה האנגלית .לצורך זה יופעל מבחן מטעם המדינה.
נדרש למלא אחר התנאים הבאים:

123

לפי החוק ,כדי לקבל את הרישיון הראשוני

124



בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה; 



השלים תכנית הכנה במוסד מוכר להשכלה גבוהה או תכנית הכנה שהוצעה על-ידי סוכנות
חינוך מקומית; 



תואם לדרישות הידע הנושאי שבעבורו מתבקש הרישיון; 



הוא בעל אישור תקף של הוראה בבית ספר יסודי ,על-יסודי או מיו חד בהתבסס על תכנית
הכנה למורים; 



הצהיר בהצלחה העדר רקע פלילי; 

רישיון ראשוני כאמור ,יוצא ,רק לאחר של ניסיון הוראה של שנתיים לפחות ,שתי הערכות ביצוע
מוצלחות ולאחר המצאת הוכחה על  150שעות פעילות התורמות לכושרו ,ביצועו ויעילותו בהוראה
בהתאם גם לסנטנרדים להכנה למקצוע שהוצאו על-ידי משרד החינוך או שהוא בעל תואר שני או שלישי

New Teacher Center. (2011). Review of State Policies on Teacher Induction: Florida. Available at: 121
http://www.newteachercenter.org/sites/default/files/ntc/main/pdfs/StatePolicyReviews//Florida.pdf
California Education Code § 44251 (2015) 122
California Education Code § 44252 (2015) 123
California Education Code § 44274.2 (2015) 124
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בנושא הקשור לנושא הרישיון המבוקש ממוסד מוכר להשכלה גבוהה וגם עמד בדרישות להוראת לומדי
אנגלית .ויתור על דרישת ניסיון ההוראה יכול להיעשות בתמורה למעבר מוצלח של תכנית התמחות.

125

רישיון מקצועי רגיל יוצא לכל מי שהוא בעל רי שיון ראשוני תקף ,ומראה ,כי הוא עבר בהצלחה תכנית
לפיתוח מקצועי שפותחה בהתאם לצרכי המורה הפרטני והמחוז ,לרבות באמצעות הנחיה ,תמיכה
וסיוע המוענק על -ידי מורה מנוסה המלמד את אותו המקצוע .תכנית כזו יכולה לכלול תכנים אקדמיים
ומסגרות הוראה לעמידה בסטנדרדים רצויים וכן הוראה של אוכלוסיות מיוחדות .כן ,יכולה ,להתאים
לעניין זה ,עמידה בתכנית התמחות למורים חדשים ,ובעקבות חוק משנת  ,2014התמחות היא הדרך

רישיון זמני

רישיון ראשוני

למשך תקופת העבודה
המעשית

ניסיון הוראה של שנתיים
לפחות או (לחילופין תכנית
התמחות)
שתי הערכות ביצוע
 150שעות פעילות התורמות
לכושרו ,ביצועו ויעילותו
בהוראה או תואר שני

רישיון מקצועי

המועדפת לקבלת רישיון הוראה מקצועי.

126

בנוסף ,על המועמד להצביע על ניסיון הוראה מתאים.

127

רישיון ראשוני בתוקף
עבר בהצלחה תכנית
לפיתוח מקצועי
התמחות
ניסיון הוראה מתאים
דורש חידוש כל חמש שנים

איור  7רצף הרישוי במדינת קליפורניה

תכנית התמחות
בקליפורניה הוקמה בשנת  1992תכנית ממשלתית ,הand -
Assessment (BTSA) Induction

128

Beginning Teacher Support

שפועלת מכוח עקרונות החוק,

129

ושמטרתה הינה לתמוך

בהתפתחות מקצועית של מורים מתחילים .תכנית זו הוקמה בעקבות מחקר ניסיוני ,שהיה יזום על-ידי
המדינה ,ושמצא כי מורים חדשים שמשתתפים בתכנית התמחות הכוללת הנחייה ,תמיכה וסיוע הם
לא רק מוצלחים יותר במהלך השנתיים הראשונות לעבודתם אלא גם בעלי סיכוי נמוך יותר לעזוב את
המקצוע במשך חמש השנים הראשונות .ממצאי המחקר העלו ,שהצלחת המורים החדשים ,הישארותם

California Education Code §§ 44274.2(c),(d) (2015) 125
NTC, 2012, p. 27 126
California Education Code § 44274.4 (2015) 127
/http://www.btsa.ca.gov 128
California Education Code § 44279.1 (2015) 129
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במקצוע ויעילותם עשויה להשתפר באמצעות חשיבה שרואה בהתמחות ובהכנה של המורים החדשים
כמערכת של למידה ללמד.

130

ההשתתפות בתכנית מיועדת למורים בשנה הראשונה והשנייה לעיסוקם שהם בעלי היתר ראשוני
לעסוק בהוראה  .בתי ספר שמעוניינים להשתתף בתכנית יוכלו לפנות למפקח שבמשרד החינוך
( )superintendentלקבלת תמיכה כספית ,שמתוכה יקצו  $3000לכל מורה מתחיל שמשתתף
בתכנית .על המוסד החינוכי להשלים את התמיכה בעוד  $2000לכל משתתף 131.כדי לזכות בתמיכה
האמורה ,על בתי הספר לפתח ,ליישם ולהעריך תכניות התמחות למורים חדשים ,ולתמוך במורים
המשתתפים בתכניות אלה.

132

החל משנת  ,1998תנאי להוראה בבית ספר ציבורי בקליפורניה הוא

שהמורה החדש יל מד תמורת תשלום במשך שנה אחת מלאה וישתתף בתכנית ה BTSA -או בתכנית
התמחות אחרת.

133

תכניות התמחות.

תכניות ההתמחות השונות צריכות להלום את הסטנדרדים של איכות ויעילות של

134

הערכת מורים חדשים
עפ"י החוק ,כל המועמדים לרישיון הוראה בקליפורניה חייבים להלום את הסטנדרדים להוראה של
קליפורניה ולצורך זה המדינה פיתחה תכנית מדינתית להערכת מורים בשלב הזה באמצעות גוף
המכונה

.Performance Assessment for California Teachers (PACT) Consortium
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המדובר

בגישה מבוססת ראיות שמורכבת משני ראשי הערכה :ראש אחדEmbedded Signature - ,
 Assessmentsכולל הערכה מעצבת ,והוא נערך על-ידי בית הספר עצמו בהתאם לצרכיו ולדגשים שהוא
מביא .לבית הספר ישנה אפשרות לבחור גם להשתמש בכלי הערכה חיצוני לצורך זה ,הTeaching -
 .Performance Assessmentבכל מקרה ,מדובר בכלי שמצד אחד הוא רך בהיותו מגוון באמצעי
ההערכה (איסוף מידע על פני זמן משיעורים של מורה כדי לעמוד על סביבת העבודה של המורה; סקר
קהילה; תצפית על ניהול הכיתה ,מקרה למבחן הנוגע לתלמיד ,יחידה הקשורה בתכנית הלימודים
ועוד).
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הראש השני ,הוא הערכת חובה מסכמת המשותפת לכלל תכניות ההתמחות של מורים

חדשים מתייחס להערכה של חמש משימות בחמישה תחומים :תכנון ,הוראה ,הערכה ,רפלקסיה ,ושפה

California Commission on Teaching Credentialing. (2015). Report on New Teacher Induction. 130
]Available at: http://www.ctc.ca.gov/reports/ [CCOTC
 131סכום זה מתעדכן מדי שנה קלנדרית.
California Education Code § 44279.2(c) (2015) 132
California Education Code § 44279.4 (2015); CCOTC, 2015, p. 2 133
California Commission on Teacher Credentials. (2008) (revised, 2015). Multiple Subject and Induction 134
Program Standards. Available at: http://www.ctc.ca.gov/educator-prep/standards/Induction-ProgramStandards-2013.pdf
135
Performance
Assessment
for
California
Teachers.
Available
at:
http://www.pacttpa.org/_main/hub.php?pageName=Home
)http://www.pacttpa.org/_main/hub.php?pageName=Embedded_Signature_Assessments_(ESAs 136
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אקדמית 137.לכל תחום כזה ישנן  2-3שאלות לניקוד ,ובסך הכל  12שאלות .התרשים הבא מתאר את
השאלות במודל זה.

איור  8שאלות ה .PACT -מתוךDuckor et al., 2014 :

שלב ההערכה המסכמת נפרס על-פני שבוע במהלכו המורה המוערך מלמד בכיתה .הוא כולל הגשה
של תכניות שיעור ,העתקים של חומרי לימוד והערכה ,קטעי וידאו של הוראה ,סיכום של למידה של
כלל הכיתה ,וניתוח של דוגמאות של עבודות תלמידים .בנוסף ,המורה המוערך מגיב בכתב על פריטים
מסוימים כמו מתן הסבר על ההקשר בו מתבצע תהליך ההוראה ,ניתוח של פרקטיקות ההוראה ,הסבר
של תוצאות התלמידים ,ורפלקסיה על מה שנלמד כתוצאה מפרקטיקות הההוראה של המועמד
ומלמידת התלמידים .ההערכה מתבצעת על-ידי מעריכים ,לרוב פנימיים מתוך בית הספר של המועמד,
העוברים הכשרה מרכזית בנושא .לכל שאלה ניתן ציון בין  1ל ,4-כש 1-מייצג רמה נמוכה ביותר של
ביצוע ,ו 4-מייצג רמה גבוהה ביותר של ביצוע .כשלון בהערכה יכול להתקיים בשני מצבים :האחד,
שהמועמד קיבל יותר מפעם אחת את הציון  1בשאלות בתחום מסוים .מצב שני ,אם למועמד יש יותר
משלושה ציוני  1על פני  12השאלות .מי שנכשל או כמעט נכשל מוערך פעמיים .כן נעשית הערכה
כפולה של חלק מהמקרים כדי לבדוק את הקונסיסטנטיות של המעריך .מחקרים שונים תקפו את כלי
ההערכה הזה ,ומצאו אותו ראוי להמשך שימוש.

138

Duckor, B., Castellano, K.E., Tellez, K., Wihardini, D., & Wilson, M. (2014). Examining the External 137
Structure Evidence for the Performance Assessment for California Teachers: A Validation Study of the
Elementary Literacy Teaching Event for Tier I Teacher Licensure. Education & Educational Research,
65(5), 402-420
Duckor, et al., 2014. 138
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מודל אחר של הערכה של מורים חדשים נראה בפרויקט המורה החדש של  .Santa Cruzשם ,מנחים
של מורים מתחילים מסייעים למורים החדשים לאתר איזורי חוזקה ואיזורים הטעונים התפתחות
וצמיחה באמצעות כלי של הערכה עצמית ,הקשור לסטנדרדים של מקצוע ההוראה ,כפי שנקבעו
במדינת קליפורניה .במהלך השנה הראשונה ,מורים מתחילים מגבשים תכנית ובה פעילויות לפיתוח
עצ מי והמיומנויות האישיות .במשך שנתיים ,מתבצעות הערכות מסכמות המספקות מידע למורה
המתחיל ולמנחה ,בנוגע להתקדמות המורה ,לשינויים שהוא נדרש להם וכו'.

139

קנדה (אונטריו)
מודל רישוי של מורים מתחילים
תנאים לרישוי מורים חדשים במחוז אונטריו שבקנדה כוללים סיום לימודים ג בוהים ממוסד מוכר לפחות
במשך שלוש שנים; סיום ארבעה סמסטרים לפחות בתכניות לחינוך; תשלום דמי חבר לאיגוד המורים
של אונטריו .כדי לקבל את הרישוי יש להראות עמידה בקורסים משלימים מרשימה שמוצעת ע"י
האיגוד ,השלמת פרקטיקום בת  80יום לפחות או ניסיון בהוראה 140.התנאים לרישוי לא כוללים מרכיב
של הצלחה בתהליך הערכה של מורים.

סיום
לימודים
גבוהים
ממוסד מוכר
לפחות
במשך שלוש
שנים
סיום ארבעה
סמסטרים
לפחות
בתכניות
לחינוך
עמידה
בקורסים
משלימים
המחוייבים
על-ידי
האיגוד

תשלום דמי
חבר לאיגוד

השלמת
פרקטיקום
בת  80יום
לפחות או
ניסיון
בהוראה

איור  9דרישות הרישוי ממורים מתחילים איגוד המורים של אונטריו קנדה

Center. (2012). Continuum of Teaching Practice. Available at: 139
http://www.btsa.ca.gov/resources-files/Final-Continuum-of-Teaching-Practice.pdf
140
College
of
Teachers.
Requirements.
Available
at:
https://www.oct.ca/~/link.aspx?_id=25CD74DDD6A14F3BA968490666FB1733&_z=z
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New
Ontario

תכנית התמחות למורים חדשים
מורים חדשים באונטריו מחויבים לעבור תכנית לפיתוח מקצועי ,שנבנית ע"י המורה והמדריך שלו
( ) mentorשל המורה ,הפועל בהתנדבות .תכנית זו מועברת לידי מנהל בית הספר לאישורו ולהקצאת
התמיכה הנחוצה לה .בגיבוש תכנית זו ,מורים יכולים להיוועץ במשוב ע"י תלמידים והורים לקידום
תהליך הלמידה הרצוי .העסקתו של מורה שזוכה להערכה בלתי מספקת פעמיים עלולה לבוא לידי
סיום .במצב כזה ,איגוד המורים של אונטריו מיודע על-ידי בית הספר.
הערכת מורים חדשים בתקופת ההתמחות
תכנית ההערכה של מורים מתחילים באונטריו ( )New Teacher Induction Programנועדה להעריך
את יכולות ,כשירויות והידע של מורים מתחילים ,זיהוי איזורי חו זקה ונקודות לשיפור ולצמיחה ,ותכנון
מהלכים לשיפור ולתיקון.

141

תכנית זו חלה על מורים שכבר זכו לרישוי מאיגוד המורים של אונטריו

ומועסקים במשרה קבועה מלאה או חלקית ,דהיינו לאחר תקופת הניסיון המעשי.
תכנית ההערכה למורים חדשים היא תכנית חובה ,הנמצאת באחריותו של מנהל בית הספר .התכנית
מבוצעת ברמת בית הספר בגישה של הערכה פנימית ,לרוב ע"י מנהל בית הספר ובהעדרו או במצב
של חוסר יכולת לבצע את ההערכה ,נעשית ע"י סגן מנהל בית הספר או גורם מוסמך אחר .מרכיביה
של תכנית זו מוגדרים ע"י משרד החינוך של אונטריו .בתכנית זו מעורבים גם מורים נוספים במיוחד
בפיתוח תכניות לפיתוח מקצועי של המורה .שני מחזורים של הערכת ביצוע מתבצעים בשנה הראשונה
להוראה .ככל שמתקבלות הערכות בלתי מספקות מתקיימים עוד מחזורים של הערכה .בכל מחזור
הערכה יש לפחות שלוש פגישות )1 :פגישה קדם-תצפיתית -מטרתה לקדם דיאלוג מקצועי בין המורה
למנהל בית הספר;  )2תצפית בכיתה – מטרתה להעריך את יכולות המורה ,הידע והכשירויות שלו; )3
פגישה פוסט-תצפיתית – מטרתה ליצר רפקלסיה ושתוף פעולה לקידום הפיתוח המקצועי של המורה.
תכנית ההערכה למורים חדשים מבוססת על סטנדרדים לפרקטיקת ההוראה ,המפורטים בתקנות .אלה
כוללים את הסטנדרדים הבאים:


מחויבות לתלמידים ולתהליך הלמידה – על מורים לנהוג באופן צודק ובכבוד ביחס
לתלמידיהם ולהיות רגישים לגורמים שעשויים להשפיע על תהליכי הלמידה הפרטניים של
תלמידים .עליהם לפתח את תלמידיהם להיות אזרחים של החברה הקנדית .



ידע מקצועי – על מורים לשאוף להיות בעלי ידע מקצועי עכשווי ולהכיר את הקשר שבין
ידע לפרקטיקה .עליהם להבין ול היות בעלי יכולת רפלקסיה בנוגע לפיתוח תלמידים,
פדגוגיות ,תכניות לימוד ,אתיקה ,מחקר חינוכי ומדיניות וחקיקה בתחום החינוך .



פרקטיקה מקצועית – על מורים ליישם ידע וניסיון כדי לקדם את תהליך הלמידה של
תלמידיהם .עליהם להשתמש בפדגוגיות ,הערכות ,משאבים וטכנולוגיות בתכנון צרכי

OECD. (2009). Teacher Evaluation: A Conceptual Framework and Examples of Country Practices. pp. 141
30-31. Available at: www.oecd.org/edu/school/44568106.pdf
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התלמידים ובתגובה להם ולקהילות הלימוד .על מורים לשפר את ביצועיהם המקצועיים
דרך חקירה מתמשכת ,דיאלוג ורפלקסיה .
הקריטריונים להערכה נקבעים ומוגד רים ברמת בית הספר ע"י המנהל (לאחר שיחה עם המורה)
ובהתאם לסטנדרדים שלעיל .בתום תהליך ההערכה ממולא דו"ח מסכם בנוסף לטופס הערוך ע"י משרד
החינוך .הדו"ח המסכם מספק הערכה כוללת לביצועי המורה ומעניק משוב בנוגע לאיזורי החוזקה
והחולשה שלו .דו"ח זה מכיל גם סולם דירוג הפונה לכישוריו הכלליים של המורה ולתחומים מיוחדים
במקצועיותו .על המנהל למסור למורה עותק מדו"ח המסכם בתוך  20יום מהתצפית בכיתה .הישגי
התלמידים אינם באים במסגרת תכנית ההערכה של המורים.

אנגליה
החל משנת  1999הונהגה באנגליה שנת ניסיון למורים חדשים ,שסיימו את לימודיהם ושעתידים
להשתלב במקצוע ההוראה.

142

הדרישה לשנת ההתמחות הינה חובה לצורך העסקה בבית ספר

באנגליה 143.עפ"י החוק ,לא קיימת אפשרות לחזור על שנת ההתמחות למי שנכשל בה ,תכנית התמיכה
במורים החדשים במהלך שנה זו כוללת עד  90%מחויבות הוראה ועוד  10%זמן המוקדש לפעילות
התמחות כמו תצפית של מורים אחרים;

144

מנחה לתקופת ההתמחות; שש תצפיות של המורה החדש

שאליהן מתלוות שיחות משוב המנתחות את השיעורים שנצפו;
והערכה של התקדמות המורה המיועד.

146

145

ולוח זמנים הכולל פגישות לדיונים

ההנחיות מצביעות על כך ,שתפקיד ההנחיה של המורה

החדש הוא חשוב ביותר ויש לדאוג שהמנחה יזכה לזמן מספיק כדי להתמסר למשימה זו.

147

הערכת המורה המתחיל נעשית בהתאם לסטנדרדים בהוראה ,ותצפיות המורה יעשו על-ידי המנחה או
על-ידי גורמים מתאימים אחרים מתוך או מחוץ למוסד.

148

הערכה פורמלית של המועמד תעשה שלוש

פעמים בשנה ע"י מנהל בית הספר או המנחה בתכנית ההתמחות (למשל בסוף כל טרימסטר) .הראיות
המשמשות הערכות אלה צריכות להיות ברורות ושקופות ועותק מהן יימסר למורה המוערך 149.תהליך
ההערכה צריך לבחון את התאמת עבודתו והתנהלותו של המורה המתחיל לסטנדרדים של ההוראה.
המורה יכלול את הערותיו לדו" חות על גביהם .דו"חות אלה ייחתמו על-ידי המורה והמנהל/מנחה והם

.Soares, Lock, & Foster, (2008), p. 192 142
 143תכנית התמחות בת שנה אינה דרישה הכרחית למי שמעוניין ללמד בלימודי המשך ,בבתי ספר עצמאיים,
בבתי ספר חופשיים וכיו"בDepartment for Education. (2015). Induction for Newly Qualified Teachers .
(England),
p.
5.
Available
at:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/458233/Statutory_i
]nduction_guidance_for_newly_qualified_teachers.pdf [IFNQT
IFNQT, 2015, p. 12 144
 145עדכון משנת  2015לא מונה מספר מסוים של תצפיות שיש לקיים ונתון זה לקוח ממאמרם של Soares, Lock,
 ,& Foster, 2008הקודם לעדכון.
Soares, Lock, & Foster, 2008, p. 192 146
IFNQT, 2015, p. 16 147
IFNQT, 2015, p. 17 148
IFNQT, 2015, p. 17 149
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ישלחו לגוף המוסמך  ,באופן ספציפי לרשות המקומית ככל שמדובר בבתי ספר קהילתיים .מעבר
לדרישות אלה ,על מורים מתחילים לעבור מבחן במיומנויות כמותניות.
הגוף המוסמך יחליט ,בתוך  20ימי עבודה ,אם המורה החדש עבר בהצלחה את תקופת ההתמחות,
נכשל בה ,או זקוק להארכה כדי להשלימה .קבלת ההחלטות תיעשה בשים לב לדו"חות ההערכה ולכל
ראיה או מסמך שיוצגו על-ידי המורה ממהלך ההתמחות .החלטה זו תדוור למורה ,למנהל ולמעסיק
(ככל שהוא שונה מהגוף המוסמך).

150

מעבר לכך ,ההחלטה תדוור לאיגוד הארצי להוראה ולמנהיגות,

וזה מפרסם את שמות המורים שעברו בהצלחה את תקופת ההתמחות ורשאים לעבוד בבית ספר.

151

שבדיה
בשבדיה ,הכניסה לתפקיד ההוראה נעשית לפי ה .Teacher Education Programme-באופן מסורתי,
לא היו קיימות דרישות לשנת ניסיון לאחר הלימודים או מבחנים נוספים לצורך קבלת רישיון הוראה,
הואיל ושם לא נעשה שימוש במערכת רישוי .אף לא הייתה דרישה למערכת לאומית של מדריכים
(מנטורים).
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החל מתחילת שנות ה 90-שבדיה עוברת תהליכי של ביזור ולרשויות מקומיות מוכרת

סמכות לעסוק בנושאים מסוימים .ב ,1995-ארגון המורים בשבדיה ואי גוד הרשויות המקומיות הסכימו,
שלמורים חדשים תהיה זכות לקבל תמיכה ע"י מנטור ולהיכלל בתכנית התמחות .בשנת ,2006
הממשלה החלה בתהליך בדיקה כדי לבחון את מיסודה של תכנית לאומית בהתמחות וכתוצאה מכך
בשנת  2008חובר מסמך מייעץ תחת ההמלצה לקבוע מערך מרכזי של רישום מורים בהתבסס על
שנת ניסיון למורים מתחילים ( .)Registration and Stricter Qualifying Rulesההמלצה חייבה את
הפרטים הבאים:
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אימוצם של כללים נוקשים יותר לפיהם מורים יוכלו ללמד רק מקצועות ורמות הוראה שהם
הוסמכו להם .



מיסודה של מערכת תמיכה במורים מתחילים .



חיוב בשנת ניסיון למורים בבית הספר ובגנים לצד הערכה .



רישום מורים וגננות .



גיבושה של מערכת התפתחות מקצועית עם אפשרות להירשם כמורה כשיר ( qualified
 .)teacher

מסמך ההמלצות קבע ,כי יש לייעד לכל מורה מתחיל מנטור ,שיציע תמיכה וייעוץ מקצועי במהלך שנת
הניסיון .על המנטור גם לבצע הערכה מסכמת של המורה ,בעוד שבמצב הרגיל ההערכה נעשית ,שלא

IFNQT, 2015, p. 19 150
 151ראו בקישורhttps://www.gov.uk/guidance/teacher-status-checks-information-for-employers :
Fransson, 2010, p. 378. 152
Fransson, 2010, p. 379 153
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על בסיס קבוע ,על-ידי מנהל בית הספר אחת לשנה או לשנתיים.

154

לאחר שנת הניסיון למורה תהיה

אפשרות להירשם כמורה כשיר .המדינה תקבע קריטריונים להערכה בשנה זו ,כשעל מנהל בית הספר
מוטלת האחריות לבצע הערכה זו .על המנהלים לבצע הערכה של המורים (באמצעות תצפית) ולשוחח
איתם ,לפחות פעמיים במהלך שנה זו .בסיכום המסמך ,נקבע ,שהמנהל יחד עם המנטור יבצעו לפחות
שתי הערכות מסכמות של המורה המתחיל.

מורה כשיר

שנת ניסיון

הערכה מסכמת על-
ידי המנטור ומנהל
בית הספר

מנטור
רישום כמורה
כשיר

איור  10מערך מרכזי של רישום מורים בשבדיה

מחקר איכותני שבחן את התגובות של גורמים אינטרסנטיים שונים כמו בתי ספר ,איגודים מקצועיים,
רשויות מקומיות ,מוסדות להשכלה גבוהה ועוד ,שנשלחו לצוות הבדיקה בנושא ,מצביע על אי תמיכה
במודל לפיו מנטורים ישמשו גם כמעריכים של מורים מתחילים .מחקר זה גם מציב את האתגרים שיש
למדי ניות החדשה למול תפיסות תרבותיות לוקליות בנוגע למהות תהליך ההנחיה ,לאחריותיות של
מנטורים ולזהותם המקצועית של מורים מתחילים.

155

עם זאת ,ועל אף התגובות שהתקבלו למסמך

ההתייעצות ,מדיניות שנת ההתמחות כתנאי לרישום מורים החלה בשבדיה ביולי  .2011ראיונות עם 9
מנהלי בתי ספר ,המעריכים מורים בשנת הניסיון מעלים ,כי המנהלים מתמקדים בשלושה תחומים של
כשירויות )1 :אינטרקציה חברתית (היכולת ליצור ,לתחזק ולפתח מערכות יחסים טובות עם אחרים);
 )2מנהיגות וניהול כיתה (למורה ישנה רוב האחריות להחליט על כיוון ,ארגון ומהירות העבודה ולהבטי ח
שהיעדים שנקבעו ימומשו);  )3משימתיות ועמידה ביעדים (כיצד מורים מפרשים ,מבינים ומיישמים
משימות בהוראה)  .דגש רב ניתן על כישורים פדגוגיים כלליים ,בעוד שידע תחומי/נושאי נראים כמובנים
מאליהם.

OECD. (2010). Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes: 154
Country Background Report for Sweden. Available at: http://www.oecd.org/edu/school/45957739.pdf
Fransson, 2010 155
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אוסטרליה
במדינת  ,New South Walesלמשל ,כדי לעבוד במקצוע ההוראה בפעם הראשונה או לאחר הפסקה
בת חמש שנים לפחות ,נדרש לקבל רישיון מגוף ממשלתי ,שאמון על תכניות הלימודים ,הערכה ,רישוי
ופיתוח מקצועי של מורים ,ה.Board of Studies, Teaching and Educational Standards (BOSTES) -

156

גוף זה מבחין בין רישיון זמני לרישיון מותנה .רישיון זמני הוא רישיון שניתן למי שסיים לימודים מוכרים
בתחום החינוך ,בעוד שרישיון מותנה הוא רישיון שניתן למי שסיים את השנה השלישית או הרביעית
בלימודי החינוך או סיים תואר ראשון אך לא סיים עדיין את לימודי החינוך .רישיון בשלב מתקדם לאחר
רישיון ההוראה הזמני הוא רישיון הוראה מומחה ( .)proficient teacher accreditationרישיון זה ניתן
לאחר מספר שלבים והוא כולל איסוף ראיות הנוגעות לטיב העבודה של המורה המתחיל ולהלימתו עם

רישיון מותנה

רישיון זמני

רישיון שניתן למי שסיים את
השנה השלישית או הרביעית
בלימודי החינוך או סיים תואר
ראשון אך לא סיים עדיין את
לימודי החינוך

סיום לימודים מוכרים בתחום
החינוך

רישיון הוראה מומחה

הסטנדרדים של מקצוע ההוראה של אוסטרליה.

157

 3-4שנים בהיקף משרה
מלאה 5-6 ,שנים בהיקף
משרה חלקית
הגשת תיק עבודות -
( portfolioתכניות שיעור
ועבודה ,דיווח להורים,
ועמיתים ,רפלקציה,
אסטרטגיות לניהול כיתה,
הערות מנחה ועוד)
משוב מורה אחראי או מנחה -
תצפיות שיעורים ,בחינת
חומרים שהמועמד מכין ,הכנה
משותפת של חומרים ,שיחה
עם עמיתים,
דו"ח התאמה לסטנדטים
קבועים
חידוש מדי חמש שנים מותנה
בלימודי התפתחות מקצועית
בהיקף של  100שעות

איור  11תהליך הרישוי של האיגוד המקצועי האוסטרלי ,הBoard of Studies, Teaching and Educational Standards -
(BOSTES).

הכללים קובעים תקופה מקסימלית לקבלת רישיון הוראה מומחה .תקופה זו נמשכת על פני עד  3שנים
למורה ברישיון זמני ועד  4שנים למורה ברישיון מותנה (כולל סיום הלימודים) וזאת בהיקף של משרה

Board of Studies Teaching & Educational Standards New South Wales. Becoming Accredited Teacher 156
in NSW. Available at: http://www.nswteachers.nsw.edu.au/future-returning-teachers/how-does/accreditation-work/apply-for-a-statement-of-eligibility
157
http://www.nswteachers.nsw.edu.au/publications-policies-resources/publications/australian/professional-standards-for-teachers
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מלאה .ככל שמדובר במורים זמניים או המועסקים בהיקף חלקי של משרה ,משך הזמן המירבי לקבלת
רישיון הוראה מומחה הוא  5שנים למורה ברישיון הוראה זמני ו 6-שנים למורה ברישיון הוראה מותנה.
תקופה זו נספרת מיום הזכאות ללמד ,אף אם המורה לא החל ללמד בפועל בתאריך הנ"ל ,והיא ניתנת
להארכה במקרים נדירים .מעסיקים עשויים לדרוש תקופה קצרה יותר למתן הרישיון בחוזה ההעסקה
עם המורה.

158

לצורך הגשת הבקשה לקבלת רישיון הוראה מומחה ,על המורה המועמד לאסוף דוגמאות של העבודה
שלו המייצגות אותה ו המצביעות בבירור על ידע והבנה של הסטדנדרדים של מקצוע ההוראה 159.בחירת
הדוגמאות תיעשה על-ידי המורה ומפקחו .לגבי כל פריט יש להסביר כיצד יש בו כדי להמחיש את הידע
וההבנה האמורים ,ולכלול מידע מספיק כך שמה שיאסף יהיה מובן על-ידי אנשים שלא מתוך ההקשר
הספציפי של המורה .האיגוד קובע ,שאין דרך אחידה או הכרחית להציג את הראיות והוא מספק
דוגמאות של ראיות כאלה ,כדי לסייע בידי מורים מועמדים לגבש לעצמם את החומרים הרלבנטים.

160

דוגמאות לחומרים כאלה כוללות תכניות שיעור ותכניות עבודה בהתאם לכך; דוגמאות לשיטות הערכה
שהמורה השתמש בהן; דוגמאות לעבודות תלמידים; דיווחים להורים ,חברי הקהילה ועמיתים; הערות
על התבוננות עצמית בהוראה של המועמד; תיעוד של אסטרטגיות לניהול כיתה וניהול התנהגות;
הערות מפגישות עם המנחה בנוגע להוראה ,לתכנון ההוראה ולהישגי התלמידים; ועוד.

161

לצד משלוח החומר ואיסוף הראיות על תפקוד המורה המיועד ,ההנחיות קובעות כי יש לקיים מספר
תצפיות של השיעורים ,מתן משוב ותמיכה ,עיון ובחינה של חומרים שהמועמד מכין ,הכנה משותפת
של חומרים עם המועמד ,שיחה עם עמיתים ועוד .לא קיימת דרישה פורמאלית הנוגעת למספר
התצפיות והעניין נתון להחלטת המעסיק/בית הספר.

162

בנוסף ,על המורה האחראי 163או המנחה למלא דו"ח המעיד כיצד המורה המיועד מתאים לסטנדרדים
של ההוראה באוסטרליה בהסתמך על החומר שהוגש על ידו .הדו"ח בנוי במבנה שבו מפורטים שבעת
הסטנדרדים להוראה ולצד כל אחד מהם על מחבר הדו"ח לציין כיצד המועמד עומד ביחס אליהם.

164

הדו"ח נחתם על-ידי המועמד ,המורה האחראי או המנחה ומנהל בית הספר והוא נשלח לרשות

Board of Studies Teaching & Educational Standards New South Wales. Timeframes for Accreditation. 158
Available at http://www.nswteachers.nsw.edu.au/current-teachers/how-to-get-proficient-teacher:accreditation/timeframes/
 159לשם כך ,יש לערוך את הדוגמאות באופן שכל דוגמא מתאימה לסטנדרד אחד או יותר.
Board of Studies Teaching & Educational Standards New South Wales. Proficient Teacher Annotation 160
Samples. Available at: http://www.nswteachers.nsw.edu.au/current-teachers/how-to-get-proficientteacher-accreditation/annotation-samples/
Board of Studies Teaching & Educational Standards New South Wales. Collecting Samples of Your 161
Work for Accreditation. Available at: http://www.nswteachers.nsw.edu.au/current-teachers/how-to: /get-proficient-teacher-accreditation/collect-samples-of-your-work
Board of Studies Teaching & Educational Standards New South Wales. How Do I Support a Teacher 162
to Become Accredited at Proficient Teacher? Available at: http://www.nswteachers.nsw.edu.au/taas-/schools/principals-supervisors/checklist-for-supporting-proficient-teacher-accreditation
 163מורה זה יכול לכלול מורה בתפקיד ניהולי כלשהו ,עוזר או סגן מנהל בית הספר.
 164הדו"ח מופיע בקישור שלהלן:
http://www.nswteachers.nsw.edu.au/DownloadDocument.ashx?DocumentID=1277
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לאקרדיטציה של המורים ( )Teacher Accreditation Authorityהשייכת לבית הספר ,שבו מועסק
המועמד 165,וזו מקבלת החלטה בנוגע למתן הרישיון .הדו"ח נשלח אז לאיגוד המקצועי של המורים.
רישיון ההוראה טעון חידוש מדי חמש שנים למורה במשרה מלאה מדי שבע שנים למורה במשרה
חלקית .חידוש הרישיון מותנה גם בלימודי התפתחות מקצועית בהיקף של  100שעות.

166

פורטוגל
החל משנת  , 2007הונהגו בפורטוגל שתי רמות של מורים :מורים בכירים ומורים בכיתה .מעבר
להוראה ,המורים הבכירים אחראים גם על תפקידי פיקוח ותיאום בבית הספר ועל הערכה של מורים
אחרים .כדי להתקדם לרמה של מורה בכיר על המורה להיות בעל משרה קבועה ,עם ותק של  18שנות
ניסיון בהוראה ,בציון של "טוב" לפחות במבחני הערכה ובמעבר מוצלח של מבחן בכתב .בכל מקרה,
האפשרות להתקדם לרמה של מורה בכיר מוגבלת לכשליש מהמורים בכל בית הספר.

167

באשר לכניסה למקצוע ,רפורמה מהשנים האחרונות קובעת ,שיונהג מבחן בידע ובכשירויות לכל
המועמדים להוראה .כמו כן מונהגת תקופה של שנת ניסיון במהלכה המורה החדש מלווה ע"י מורה
בכיר המוכשר במיוחד בארגון חינוכי ופיתוח תכניות לימוד ,הנחיה פדגוגית והכשרת מורים .על המורה
הבכיר לתמוך בעיצוב תכנית הפיתוח של המורה החדש ולפקח על יישומה בהיבטים המדעיים ,פדגוגיים
ודידקטים; לתמוך בהכנה ובתכנון ההוראה במשך שנת הניסיון וגם ביכולת להשקיף על פרקטיקות
ההוראה ולסייע למורה החדש לשפר אותן; להעריך את עבודתו של המורה החדש בשנת הניסיון; לכתוב
דו"ח מסכם ובו לכלול נתונים שיאספו מהתצפיות על המורה ולהשתתף בתהליך ההערכה המסכמת
של המורה החדש .בנוסף ,על המועמד לכניסה להוראה להשתתף בפעילויות הכשרה ,לתצפת על
שיעורים אחרים ,ולהיות מעורב בעבודות צוות שיוצעו על-ידי המורה הבכיר.

168

עם זאת ,לא קיימת תכנית פורמלית להתמחות וגיוס המורים ואישורם נותר עניין הנמצא באחריות
בירוקרטית וריכוזית של המדינה.

169

בנוסף ,מחקרים אמפירים מלמדים ,כי מורים חדשים חווים קושי

ותסכול בעבודה בשנת הראשונה ואינם זוכים לתמיכה .גם מורים בכירים אינם רואים בתמיכת המורים
החדשים חלק מאחריותם ,ועניין זה גורם לכך שהמורים החדשים מתקשים לחלוק ולשתף בקשייהם
עם המורים הבכירים.

170

גם דיווחים שנעשו ל OECD -בשנים האחרונות ,הנוגעים לקיומה של הערכה

 165בבתי ספר ממשלתיים רשות זו היא האחראי על מנהל החינוך ברשות המקומית; בבתי ספר עצמאיים ,רשות
זו מתייחסת למנהל בית הספר.
http://www.nswteachers.nsw.edu.au/DownloadDocument.ashx?DocumentID=1033 166
Flores, M.A., & Ferreira, F.I. (2009). The Induction and Mentoring of New Teachers in Portugal: 167
Contradictions, Needs and Opportunities. Research in Comparative and International Education, 4(1),
63-73, pp. 63-64
Flores & Ferreira, 2009, p. 64 168
Flores & Ferreira, 2009, p. 65 169
Flores & Ferreira, 2009, p. 70 170
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של מורים חדשים בפורטוגל ,מלמדים ,ש 25.6%-מהמורים החדשים בחטיבות הביניים שם לא זכו

כניסה להוראה

מורה חדש

מבחן ידע וכשירויות

שנת ניסיון
ליווי על-ידי מורה בכיר -
תמיכה בפיתוח המורה,
הערכה מעצבת ,כתיבת
דו"ח מסכם והערכה
מסכמת
השתתפות בפעילויות
הכשרה (תצפיות
והשתלבות בצוות)

מורה בכיר

מעולם להערכה או למשוב.

171

משרה קבועה
ותק של  18שנות הוראה
מבחן ידע בכתב
ציוני הערכה טובים
מוגבל לשליש מכל סגל
בית הספר

איור  12תהליך ההכשרה של מורים בפורטוגל

איטליה
כדי להיות מורה באיטליה בבתי ספר ממשלתיים ,יש לסיים בהצלחה תכניות דו-שלביות להשכלה
גבוהה באוניברסיטאות או במוסדות אחרים להשכלה גבוהה וגם תכניות התנסות מעשית ,השונות
בהתאם לרמת ההוראה שאליה ישובץ המורה .מורים במערכת הגן ובתי הספר היסודיים נדרשים לעבור
תכנית חד -שלבית בת חמש שנים ,הכוללת התמחות .ההתמחות מתחילה בשנה השנייה ללימודים.
סיומה של תכנית זו כולל בחינה שמורכבת מדיון על עבודה מסכמת ובדו"ח מסכם של פעילות
ההתמחות .מורים במערכת העל-יסודית צריכים לעבור תכנית בת שנתיים שבסיומה נכללת בחינה
מסכמת .עם קבלת התעודה על סיום התכנית ,מורים אלה מחויבים בשנה נוספת של התמחות פעילה
מעצבת בהיקף של  60נקודות זכות ,שבסיומה מבחן מסמיך .רק מי שמסיים שנה זו בהצלחה מוסמך
ללמד במערכת בתי ספר אלה.
תכנית ההתמחות כוללת קורסים במדעי החינוך ודידקטיקה .היא כוללת גם תצפיות של המועמדים
להוראה והוראה שלהם בבתי ספר מוסמכים הכלולים בתכנית שמאושרת על-ידי המדינה .החלק
הפרקטי אורך  475שעות השקולות ל 19-נקודות זכות .בתום תקופת ההתמחות המורה המיועד מחבר
דו"ח המסכם את פעילותו .דו"ח זה נתמך ע"י המנחה של המורה .בסוף תקופת ההתמחות ,ישנה
בחינת מעבר שתנאי לגשת אליה הוא נוכחות ב 70%-מהקורסים והשתתפות בהיקף של 80%
מהפעילויות הפרקטיות .הבחינה כוללת הערכה של כלל הפעילות שנעשתה על-ידי המועמד ,תיאור
בעל-פה של שיעור בנושא שנבחר על-ידי ועדת הבוחנים ,ודיון על דו"ח המועמד והמנחה .כלל פעילותו
של המועמד זוכה למקסימום של  30נקודות ,עוד  30נקודות עבור הבחינה שבעל-פה ו 10-נקודות על
הדו"ח הכתוב .מעבר בהצלחה נעשה בציון של לפחות  .50/70יתר הניקוד של הציון הסופי מחושב
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באמצעות ממוצ ע הקורסים שנלמדים בתכנית .רק אלו שעוברים את המבחן הסופי זכאים ללמד בבתי
הספר העל-יסודיים.

172

סקר  TALISמעלה ,שכמחצית מהמורים ( )55%באיטליה לא זוכים כלל להערכה על-ידי מורים אחרים
או למשוב ,ועיקר ההערכה נעשה באמצעות המורה עצמו.

173

דיווח מעודכן יותר ,שניתן ל,OECD -

ושמתייחס בעיקר למורים חדשים באיטליה (ברמת חטיבת הביניים) מגלה ש 60.3%-מהם לא קיבלו
מעולם הערכה או משוב.

174

צרפת
רפורמה משנת  2010בצרפת ,מחייבת את מי שרוצה ללמד בה להיות בעל תואר שני.

175

ההכשרה

הראשונית של מורים נעשית באמצעות האוניברסיטאות .בהמשך לה ,נעשית הכשרה ספציפית במשך
שנתיים במוסדות ,הקשורים לאוניברסיטאות ,והמכונים ,בתי ספר גבוהים לחינוך ( École Supérieure
 .)du Professorat et de l’Éducationמעבר לשנה השנייה בתכנית התואר השני מותנית במעבר
בהצלחה של מבחן תחרותי .במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השני ,בפני הסטודנטים עומדת
התנסות בת  4-6שבועות בה הם ממלאים מקום בבית ספר ,מיישמים ידע תיאורטי ,ונוכחים בפני
תוצרים של תלמידים .סטודנטים שעוברים בהצלחה את מבחן המעבר לשנה השנייה נחשבים מוכשרים
להוראה .במהלך שנה זו הם מבצעים התמחות בהיקף של חצי משרת הוראה וזוכים לשכר של עד
משרה מלאה.

176

בסוף לימודי התואר על הסטודנטים לכתוב תיזה.

מורים חדשים מוערכים בשלב המעבר מהשנה הראשונה לשנייה בתואר השני (באמצעות אותו מבחן
מעבר) ,וסוף תקופת ההכשרה המעשית שלהם לצורך קבלת קביעות .בהמשך ,מורים מוערכים עוד
כמה פעמים ,כשפרק הזמן שחולף בין מפגשי ההערכה הוא  3-4שנים למורים במערכת היסודית ו6--
 7שנים למערכת העל-יסודית .ההערכה נמצאת באחריות מנהלי בית הספר ,מפקחי בתי הספר ,משרד
החינוך ומחלקות החינוך האיזוריות .ההערכה חלה בקשר לשלושה היבטים :דיוק ,סמכותיות ויכולת
עמידה .רישומי מנהל בית הספר מרכיבים  40%מהציון הכולל וחוות דעתו של המפקח –  60%ממנו.
בטרם יחל שלב ההערכה ,המורה ממלא שאלון ובו הוא מפרט את צרכי ההכשרה שלו ,את הישגי
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תלמידי הכיתה במבחנים ארציים ומקומיים ,והישגים בפרויקטים בית-ספריים .בכל המקרים ,המפקח
הוא זה שמנקד עבור הופעה פדגוגית (ולא מנהל בית הספר) .מנהל בית הספר מנקד בנושאים
מנהליים-אדמינסטרטיביים  .לא קיימים כמעט בכלל תהליכים של הערכה עצמית או של הערכה
באמצעות עמיתים.

177

גרמניה
מסלול ההתפתחות של מורים בגרמניה מתחיל בלימודי הוראה וחינוך במוסד להשכלה גבוהה ,לרוב
אוניברסיטה 178.לימו דים אלה כוללים שני מקצועות יסוד ומדעי החינוך .בנוסף ,ישנה למידה של מקצוע
ההוראה ,שאף היא נעשית במוסדות להשכלה גבוהה ובהתאם לרמת ההוראה שאליה משתלב המורה
המיועד.

179

לאחר סיום הלימודים ,המורה המתחיל עובר התנסות מעשית בשכר בבית ספר על פני

תקופה שנעה בין  12-24חודשים .במהלך ההתנסות מוצמדים למורה חדש מנחה אחד או שניים .פרק
זה כולל גם השתתפות בשיעורים בכיתה במכללות להכשרות מורים.

180

מעשית זו יכולות להיזקף לטובת לימודי תואר שני בחלק מהמדינות.

181

עד  60נקודות מהכשרה
בסיום תהליך ההתנסות

המעשית ישנה בחינה ארצית הכוללת ארבעה חלקים )1 :עבודה עיקרית בכתב הקשורה לתיאוריה
חינוכית ,פסיכולוגיה חינוכית או דידקטיקה באחד מנושאי הלימוד (ברוב המדינות);  )2מבחן הוראה
פרקטית הכולל שיעורים לדוגמא בנושאים מסוימים;  )3מבחן בסיסי בתיאוריה חינוכית ,חקיקה בתחום
החינוך ובתחום האזרחי ,מנהל חינוכי ,ולעתים גם היבטים סוציולוגיים בחינוך;  )4בחינה בהיבטים
דידקטיים ומתודולוגיים בנושאים שנלמדו .הבחינה תיעשה בהתאם לסטנדרדים של הכשרת מורים
במדעי החינוך.
מורים שמקיימים את הדרישות שלעיל ועוברים בהצלחה את הבחינות ,והם בעלי השכלה פורמאלית
בחינוך ,רשאי להגיש מועמדות למשרת הוראה קבועה ,וזו תידון בהתאם ליכולת ,לכישורים ולצרכים.

182

בקשה למשרה נשלחת למשרד החינוך או לרשות האחראית על בית הספר .מורה ,שלא קיבל עדיין
משרה בבית ספר ציבורי  ,יכול לפנות למשרות למילוי זמני .מורה שמקבל משרה בבית ספר ציבורי
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מועסק באופן זמני בתקופה שבין  2.5-3שנים.

183

לאחר תקופה זו ,ובהתאם להערכות ולהצלחה

בתפקיד ,המורה הופך להיות עובד מדינה בעל קביעות .בשלוש מדינותBerlin, Sachsen and ,
 , Thüringenמורים מועסקים כמורים בשכר (ולא כעובדי מדינה) .שם ,תקופת הניסיון אורכת חצי שנה
בלבד.

184

הולנד
בהולנד ,סט ודנטים בשנתם האחרונה בלימודי חינוך רשאים להיות מועסקים במשרה חלקית בהוראה
תחת הכשרה וחוזה העסקה לתקופה מוגבלת (השקולה ללא יותר מחמישה חודשים של משרה מלאה).
המורה המתמחה מפוקח ע"י מורה מורשה בבית הספר ומבצע את כל המשימות הרגילות המוטלות
על מורים בבית הספר.

185

העסקה כזו מלווה לרוב על-ידי מורה מנוסה המשמש מנחה ,אך כיוון

שהתכנית אינה מנוהלת על -ידי המדינה ,הדבר תלוי בבית הספר עצמו וגם איכותו של המנחה שונה
בין תכניות שונות.

186

בהולנד ,לא קיים מודל של מומחים שכן מימון תכניות ההתמחות ניתן ישירות

לבית הספר ולא למוסדות ל הכשרת מורים .מעורבות נמוכה של מוסדות אלה מפחיתה את ההזדמנות
לקבלת משוב אפקטיבי על איכות תכניות ההכשרה של מורים מתחילים .המדינה אחראית על בקרת
איכות של תכניות ההתמחות הללו באמצעות מפקחים .חקיקה עדכנית בהולנד קובעת ,שבכל בית ספר
יהיה תיק מקצועי של המורה ובו עותק מרישיונו וגם מידע רשמי ולא רשמי על הכשרתו של המורה.

187

על מנת להיות מועסק כמורה בהולנד ,על המועמד להיות בעל אישור על התנהגות ראויה ( certificate
 )of good conductורי שיון הוראה המתאים למערכת הבית ספרית שאליה הוא פונה.

188

עם זאת,

הרישיון ניתן ע"י מוסדות הלימוד עצמם בתכניות להכשרת מורים (למורים במערכת היסודית ו/או העל-
יסודית) או באוניברסיטה (למורים בעלי תואר המיועדים ללמד במערכת העל-יסודית).

189

עפ"י חוק

מקצועות החינוך  ,2006ניתן למנות מורים רק אם הם בעלי השכלה גבוהה המעידה על כשירויות
להוראה .השכלה למסגרת יסודית כוללת בד"כ  240נקודות או תכנית מלאה של  4שנות לימוד .עבור
הוראה במוסדות על -יסודיים ישנם שני מסלולים הכשרה ונעשית בתכניות לתואר שני או שילוב של
חטיבה בתואר ראשון יחד עם לימודי תואר שני .פרקטיקום בהוראה במסגרת ההכשרה להוראה נעשית

 183תקופה זו ניתנת להארכה של עד חמש שנות העסקה.
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לפי קביעת כל מוסד להשכלה בחינוך 190.בהולנד לא קיימת ,נכון לעת הזאת ,דרישה של הכשרת חובה
של מורים מתחילים לתקופה מוגדרת ובתי הספר צריכים לארגן בעצמם את תהליכי ההתמחות
( ,) inductionהדרכתם ואימונם של מורים חדשים אך לא קיימת ערובה לכך שתהליכים אלה אכן
מתרחשים בכל בתי הספר.

191

אכן ,סקר שנערך ע"י המפקח על משרות בחינוך בהולנד מצא שרק

 42%מהמורים דיווחו שהם מרוצים מרמת ההדרכה שקיבלו מביה"ס.

192

הערכת מורים מתחילים בהולנד אינה ממוסדת והיא תלויה במידת נכונותן של הנהלות בתי הספר
להירתם לנושא זה ולהקצות לו משאבים .עם זאת ,עניין פיתוח איכות ההוראה ונושא ההערכה נמצא
במוקד עניין של תוכנית ויוזמות ממשלתיות בשנים האחרונות כגון הTeaching 2020: A Strong -
 Professionו. Teacher Agenda-

193

ככלל ,הערכת מורים נמצאת באחריות הנהלת בתי הספר

כשפרקטיקת ההערכה שונה מבית ספר אחד למשנהו .כתוצאה מכך ,לא כל המורים מקבלים הכרה או
משוב לכישוריהם.

194

ביצוע ההערכה תלוי בסגנון המנהיגות של מנהל בית הספר ובתרבות ההערכה

הקיימת בו .למעשה ,לא קיים בהולנד מנגנון המבטיח סטנדרדיים מינימאליים של הערכה.
הממשלה קובעת הנחייה ומודלים למצוינות בהוראה ,אך לא מציעה מבנה מרכזי לביצוע הערכה.
חקיקה ו אסדרה לאומית קובעים שבתי ספר צריכים לקיים ראיונות ביצוע קבועים של הצוות ,לרבות
מורים ,לפחות אחת ל 4-שנים במערכת בתי הספר היסודיים ואחת ל 3-שנים במערכת העל-יסודית.

195

זאת ועוד ,החוק מונה את כשירויות המורה המצופות בשבעה תחומים שונים 196,ודורש מועדי ההנהלה
של בתי הספר להקים תכניות לפיתוח מקצועי כזה ולהחזיק בדיווח על כשירויות אלה ביחס לכל מורה.
מטרת דיווחים אלה היא לייצר בידי מנהל בית הספר הבנה של הכשירויות השונות וצרכי בית הספר,
לאפשר שקיפות ביחס לכשירויות המורים ולייצר דרישות מינימום בקרב המורים.

197

המפקח על בתי

הספר ( )Inspectorateמבקר את מילוי הוראה זו על-ידי הנהלות בתי הספר.
החובה לקיים הערכה שוטפת של מורים מופיעה גם במסגרת הסכמי העבודה בין מעסיקי מורים לבין
איגודים מקצועיים של מורים .למרות זאת ,קיימת מעט מאוד הנחיה ,ברמת השלטון המרכזי ,בנוגע
לדרך שבה יש לבצע הע רכה ,ובתי הספר לרוב מאצילים סמכות זו למנהיגי בתי הספר ,כדי לקבוע

Nusche, et al., 2014, p. 100 190
Nusche, et al., 2014, p. 108 191
Nusche, et al., 2014, p. 108 192
Nusche, et al., 2014, pp. 103-104 193
Nusche, D., et al. (2014). OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Netherlands 194
2014, OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education, OECD Publishing. p. 48
http://www.oecd.org/edu/school/OECD-Evaluation-Assessment-Review-Netherlands.pdf
OECD. (2013). Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and 195
Assessment, OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education, OECD Publishing, Paris.
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/9113021e.pdf?expires=1449479012&id=id&accname=guest&checks
um=846873490AAAAA5D0D3D33C8FFB70884
 196כשירויות בינאישיות; כשירויות פדגוגיות; כשירויות בנושא מסוים וכשירויות דידקטיות; כשירויות ארגוניות;
יכולות לשיתוף פעולה עם עמיתים; יכולות לשיתוף פעולה עם הסביבה וכשירויות להערכה עצמית והתפתחות.
Nusche, et al., 2014, p. 101
 197עם זאת ,בחינה מעשית מעלה ,שרק לרבע מהמורים יש דיווחים כאלהNusche, et al., 2014, p. 107 .
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בעצמם את ההסדרים השונים לביצוע ההערכה .אף שפרקטיקת ההערכה שונה בין בתי ספר ,לרוב
שיחת הערכה בין מנהל בית הספר למורה מתבצעת אחת לשנה או אחת לשנתיים .ביצועה של הערכה
מעצבת ,הכוללת משוב ואימון ל מורים לרוב מואצלת ע"י מנהל בית הספר לחבר אחר במנהיגות בית
הספר ,ראש מחלקה או ראש צוות בבית הספר.

198

הועד המנהל של בית הספר ,שהרכבו הפרסונאלי

מגוון והוא יכול לכלול אנשי מקצוע ,ניהול ,הורי תלמידים ,מעורב במידה מועטה בתהליך ההערכה של
מורים זאת בשל העדר לגיטימצי ה לבצע את תהליך ההערכה או סירוב לקחת חלק בו.

199

עפ"י סקר שנערך בשנת  ,2010כ 73%-מהמורים מדווחים שהשתתפו במשוב הערכה שניתן ע"י מנהיג
בית הספר ובו נדונות ביקורים בכיתה ע"י מורים אחרים ,גישות שונות לשימור ולחיזוק כשירויות
המקצוע ,השתתפות באימון ופיתוח מקצועי.

200

בראיונות שבוצעו ע"י ארגון ה OECD-עלה ,כי מספר

התצפיות שהתקיימו בכיתה נע בין כמה תצפיות במשך השנה לעריכת תצפית אחת מדי שנתיים ,וכי
לרוב היה מדובר בהערכה למטרות מעצבות ,לרבות פיתוח תכניות להתקדמות מקצועית ,אימון אישי,
ועוד.

עם זאת ,הרושם שנוצר בידי הארגון הוא שרק לעתים רחוקות הבחירה בפיתוח מקצועי

201

פורמאלי נעשתה בהמשך לתהליך הערכה יסודי של איזורי החוזקה וכיווני ההתפתחות הרצויים של
מורים.

202

ולא ישיר.

גם הקשר שבין הערכה לקידום בתפקיד ,כמו למשל מעבר לתפקידי מורה בכיר ,נמצא חלש

203

בנוסף למערכת הבית ספרית ,מצויה בהולנד תכנית ,היזומה על-ידי ארגון המורים בשם The
 Education Cooperativeוהמסובסדת על-ידי משרד החינוך ההולנדי ,המציעה הערכה באמצעות מורים
עמיתים ,המבקרים בבתי ספר שונים ,ומציעים כלים לתצפית ולהערכה של מורים אחרים 204.תכנית זו
יוצאת מנקודת הנחה שמשוב באמצעות עמיתי ם הוא היעיל ביותר להערכה של מורים ולמתן משוב
אפקטיבי לפרקטיקת ההוראה.

205

מעבר לכך ,בתי ספר מחויבים במתן מידע שוטף למפקח על בתי הספר ,הנוגע להתקדמות בהישגי
תלמידיהם ,איכות ההוראה ,מצב פיננסי וממשל מקצועי ,לרבות תכניות לפיתוח מקצועי .החובה לדווח
למפקח יוצרת מציאות של הערכה-עצמית של בתי הספר ,הכוללת גם הערכה של מורים הנעשית
ביוזמת בית הספר ולצורך דיווח זה.
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 204יצויין שארגון זה כולל גם תכנית רישום וולונטרי של מורים ,שכדי להימנות עליה על המורה לעבור  160שעות
התפתחות מקצועית במשך  4שנים .החל משנת  2017רישום המורים בתכנית יהפוך להיות חובהNusche, et .
al., 2014, p. 100
Nusche, et al., 2014, pp. 96-97 205
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למורה המאמן תפקיד כפול ,ומכאן גם תפקיד בעייתי .עליו לתמוך במורה המתחיל ,ולתרום לעיצוב
התפתחותו המקצועית ע"י מתן הצעות לשיפור ועזרה אך גם להעריך ולשפוט.

206

לרוב ,מנהל בית הספר הינו מורה בעל ניסיון משמעותי יותר בהוראה כשמבחינה פורמאלית על מי
שמועמד לתפקיד המנהל להציג אישור על התנהגות ראויה ולהיות בעל השכלה גבוהה ובמקרה של
ניהול מערכת על-יסודית ,על מנהל להיות גם בעל רישיון להוראה.

207

אלה עוברים בדרך כלל הכשרות

מקצועיות ע"י גופים מקצועיים ומוסדות להשכלה גבוהה ,לרבות מוסדות לפיתוח מקצועי של מנהלים
כמו ה.Dutch School Leaders Academy-

208

עם זאת ,דוח ה OECD -מצא ,כי למרבית המעריכים

(מנהלי בית ספר ,מנהלי מחלקות ומנהלי צוותים) אין הכשרה מיוחדת להעריך מורים ביחס לדרישת
כשירויות המורה ,כך שמרבית ההשוו אה נעשית לניסיונם האישי של המעריכים בהוראה במקום להבנה
עמוקה יותר של רמת הביצוע הנדרשת ממורים מיומנים.
לצד כשירויות ההוראה ,המפורטות בחוק ,קיים בהולנד מודל להערכה שנקבע ע"י המפקח על בתי
הספר ,בו נעשה שימוש בעת תצפית בכיתה .לגבי כל אחד מהאינדיקטורים המופיעים במודל זה
המפקח ונציגיו מציינים כי פרקטיקת ההוראה הינה "מספקת"" ,בלתי מספקת" או "לא ניתנת למדידה".
להלן האינדיקטורים שבמודל זה:

209



המורה מנצל את זמן ההוראה ביעילות 



המורה מבטיח כי האינטרקציה בין התלמידים נעשית באופן מכובד 



המורה מסביר דברים בצורה בהירה 



המורה מסביר בבהירות בהתאם לעקרונות דידקטיים (הקשורים לנושא הנלמד) 



המורה מייצר סביבת עבודה מוכוונת-משימה 



התלמידים מעורבים בפעילויות החינוך 



המורה בודק אם התלמידים הבינו את ההסבר או המשימה 



המורה נותן לתלמידים משוב על תהליך הלמידה והפיתוח 



המורה מאמץ הוראה בהתאם לשונות שבין התקדמות התלמידים 



המורה מאמץ תרגילים בהתאם לשונות שבין התקדמות התלמידים 



המורה מאמץ את זמן ההוראה בהתאם לשונות שבין התקדמות התלמידים 



המורה משתמש בשיטה קוהרנטית של אמצעים סטנדרדיים כדי לעקוב אחר התקדמות
ופיתוח התלמידים 



המורה מפקח ומנתח את התקדמות התלמידים באופן שיטתי 

 206סמית ,ק .)2006( .תפקיד ההדגמה :מורי מורים מעריכים -סטודנטים מוערכים .בתוך :פרנקל ,פ ,.סמית ,ק,.
דרורי ,א ,.מירב ,נ ,.שמעוני ,ש .שנקרמן ,א .איך להעריך מה? על תפקידי ההערכה בהכשרת מורים( .עמ' 46-
 ,)66עמ'  .55תל אביב ,ישראל :הוצאת מכון מופ"ת.
 .Nusche, et al., 2014, p. 97 207דרישות נוספות למינוי מנהל בית הספר עשויות להינתן על-ידי הועד המנהל של
בית הספר.
Nusche, et al., 2014, p. 98 208
Nusche, et al., 2014, p. 102 209

55



המורה פועל בדאגה ( )careביחס לתלמידים עם צרכים מיוחדים בהתאם לתכניתם 

להלן שתי טבלאות ה מסכמות את המידע הנוגע לתהליכי הרישוי ולתהליכי ההערכה של מורים
מתחילים ,לצורך או בקשר עם תהליך הסמכתם או הרשאתם נספחים לסקירה ומסומנים "נספח "1
ו"נספח ."2
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טבלה 3
טבלה מסכמת תהליכי רישוי של מורים חדשים
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טבלה 4
טבלה מסכמת הערכת מורים
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סיכום
תכנית כניסתם של מורים למקצוע ההוראה כמו גם הקריטריונים להרשאתם מהווה מוקד עניין וחשיבה
מרכזיים במערכות חינוך רבות .לתהליך הכניסה ואופן עי צובו ישנה השפעה משמעותית על התמדתו
בעיסוק ,על המשך פיתוחו המקצועי על זהותו האישית והמקצועית ,ועל תהליכי החברות שאותם יעבור
במשך הקריירה המקצועית .לכל אלה השלכות לעניין איכות ההוראה ,הישגי התלמידים ,וביצועי
המערכת בכלל.
סקירה זו בחנה תהליכי רישוי והערכה של מורים חדשים בעולם ודנה בהם .כן היא כללה דיון בתכניות
ההתמחות למורים חדשים ,המהוות צוהר לעולמם המקצועי כמו גם מסגרת פורמאלית שהצלחה בה
משמשת קריטריון להענקת רישיון הוראה ,בחלק מהמקומות.
בכל הנוגע לתהליכי רישוי ,הסקירה מעלה ,שקיימת שונות מבחינת הגופים המעניקים רישיון הוראה.
אלה כוללים את המדינה ,הרשות המקומית ,האיגוד המקצועי או מוסד ההשכלה ,המעניק את התואר.
מודל ייחודי הקיים בכשליש מהמדינות בארה"ב מאפשר למורים לקבל רישיון הוראה מגוף חיצוני .מודל
זה טרם נבחן בספרות ,והאפקטיביות של מורים שהורשו באמצעותו אינה ברורה.
באשר לדרישות למתן הרישיון ,הרי שרוב המדינות דורשות מהמועמדים להוראה השכלה בהיקף של
תואר ראשון לצד השלמת קורסים מעשיים בתחום החינוך .צרפת היא המדינה היחידה המחייבת מעבר
בהצלחה של תואר שני ,הכולל כתיבת תיזה.
נראה ,שבעוד שבמדינות שונות בעיקר בארה"ב ישנה דרישה לבחינות ארציות ,במרבית המדינות
שנסקרו ,רישיון לעיסוק בהוראה אינו כולל דרישה לבחינות כאלה .עם זאת ,דרישה המופיעה בחלק
גדול מהמדינות היא עמידה בתקופת ניסיון של הוראה הנעשית לאחר הלימודים .בחלק גדול מהמדינות,
תקופת ניסיון זו נעשית במסגרת תכנית התמחות מובנית ,שחלק מרכזי בה כולל הנחייה של מורה,
המלווה את התפתחותו המקצועית של המורה החדש .כך ,למשל בארה"ב ,כמחצית מהמדינות ()22
דורשות התמחות של מורים חדשים כתנאי למעבר בין רישיון התחלתי להוראה לרישיון מקצועי
להוראה .ניתן להצדיק דרישה כזו מכמה היבטים .ראשית ,דרישה זו מכבדת את החשיבות של פיתוח
מורים חדשים ומקדמת פיתוח מקצועי מתמשך שלהם וגיבוש האוריינטציה שלהם לקראת למקצוע.
היא אף יוצרת אחריותיות הדדית עבור מורים חדשים ,בתי ספר והמדינה בתכנון תכנית ההתמחות.
מבחינת המורים ,דרישה כזו יוצרת מחויבות להיות מעורבים בתכנית ההתמחות כתנאי לרישיון.
מבחינת המדינה ובתי הספר ,היא מקימה חובה לספק ,לתמוך ולפקח על תכניות הערכה כדי לאפשר
מתן רישוי.

210

בכל הנוגע לתהליכי הערכה של מורים חדשים במסגרות התמחות לפני או לקראת מתן רישיון ,תהליכי
ההערכה הבולטים של מורים חדשים כוללים הערכה על-ידי מנחה (בעיקר ,במדינות אירופה אך גם
בארה"ב) ,הערכה באמצעות מנהל בית הספר ,בשילוב נדיר יותר עם הערכת עמיתים (בעיקר ,במדינות

NTC, 2012, p. 26 210
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באירופה) ומרכיב משמעותי של הערכה עצמית (בעיקר ,באוסטרליה) .הסקירה מעלה ,שפנייה
למעריכים חיצוניים אינה נפוצה ,וככל שהיא קיימת (למשל ,בארה"ב) ,היא חלה על מורים בשלב
מתקדם יותר ,קרי בעלי שלוש שנות ניסיון בהוראה ובעלי רישיון הוראה.
הסקירה מעלה עוד ,שבחלק קטן ביותר מהמדינות כמו למשל פלורידה ,ישנן הנחיות הנוגעות להכשרתו
של הגורם המעריך ולקוי דמותו לצורך ביצוע משימת ההערכה .מסמכי מדיניות ממליצים גם על תגמול
מיוחד של המנחה ,והבטחת זמן פנוי להנחייה .לעומת זאת ,במדינות רבות אחרות לא קיימת התייחסות
מפורשת להיבטים חשובים אלה ,שמבטיחים את איכות ההנחיה והתכנית .כן עולה מהסקירה ,כי לא
קיימת הכשרה מיוחדת להעריך מורים שישמשו מנחים ומכאן שפעולת ההערכה שלהם מבוססת על
השוואה הנעשית לניסיונם האישי של המעריכים בהוראה במקום להבנה עמוקה יותר של רמת הביצוע
הנדרשת ממורים מיומנים.
בכל מקרה ,נראה שיש בספרות הסכמה רחבה לכך ,שקיימת בעייתיות רבה בדרישה שמי שמנחה
בתכנית ההתמחות ישמש גם גורם מעריך בהערכה ,המביאה להחלטות בדבר מתן הרישיון והמשך
העסקתו של המורה במוסד .דרישה זו עלולה להכשיל תקשורת חופשית ופתוחה בין המורה המתחיל
והמנחה ,ועל-ידי כך לסכל הזדמנויות פוריות ללמידה ולצמיחה .היא גם מעלה את הסיכון ,שמה
שייחשף בפני המנחה הם אותם יתרונות מדומים ,שהמורה החדש מבקש להרשים באמצעותן ועל-ידי
כך יובילו להמלצות שגויות בדבר סיכויי המורה החדש לשרוד בשנים הראשונות למקצוע תוך תפיסה
מוטעית בדבר התאמתו להוראה.
בכל מקרה ,הסקירה מצביעה על כך ,ש מעורבותם של מורים וגופים המייצגים אותם בתהליכי ההערכה
היא הכרחית להבטיח שמדיניות הנוגעת לתהליכי הערכה ולאיכות ההוראה תהיה מותאמת והגיונית
עבור המורים .הכרה כזאת ,היא למעשה הכרה במקצועיותם ובאחריותם,
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ויש בה כדי להביא

לתחושת בעלות על התהליך ולשי תוף פעולה איתם .מכאן ,שכל בחירה בתהליך רישוי ,שאליו נלווית
גם תכנית התמחות והערכה הולמים ,חייבת לקחת בחשבון את שיתופם של המורים ,נשוא תהליכים
אלה.

Nusche, et al., 2014, p. 104; Hess, F., & West, M. (2006). A Better Bargain: Overhauling Teacher 211
Collective Bargaining for the 21st century. Cambridge, Mass. Harvard University Program on Education
Policy and Governance
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