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חסמים להתאמת מערכת החינוך
• כישורים רכים
המיומנויות החברתיות והרגשיות ,שהרובוטים והאוטומציה לא יכולים להחליף,
תידרשנה במקצועות שיידרשו בעתיד ,ולשכבת המנהיגים והמנהלים במשק
ובחברה הישראלית.
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יש לשנות את מבחני הבגרות ואת דרכי ההערכה והקבלה למוסדות
להשכלה גבוהה ,כך שיבדקו את כישורי המאה ה 21-של בוגרי מערכת
החינוך.

חסמים להתאמת מערכת החינוך
• כישורי המורים ירודים בהשוואה בין-לאומית
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התאמת מערכת החינוך למאה ה21-
עמדות המורים בישראל:

•  95%מהמורים חושבים שתפקידם לאפשר חקירה עצמאית.
•  88%חושבים שתלמידים לומדים באופן המוצלח ביותר בעצמם.

•  91%סבורים שתהליכים של חשיבה והבנה עמוקה חשובים יותר מהשלמת
מלוא חומר הלימוד.
בפועל במבחן הפיזה:

הסתברות כפולה לשימוש התלמידים באסטרטגיות מבוססות שינון
בהשוואה לשימוש באסטרטגיות מבוססות ניתוח.
מבוסס על מחקרי :OECD
TALIS, 2013;OECD - How teachers teach and students learn: Successful
strategies for school, 2017

התאמת מערכת החינוך למאה ה21-
עמדות המורים בישראל :

•  95%מהמורים חושבים שתפקידם לאפשר חקירה עצמאית.
•  88%חושבים שתלמידים לומדים באופן המוצלח ביותר בעצמם.

פער גדול בין ההצהרות והרצון של המורים לבין הנעשה בפועל.
•  91%סבורים שתהליכים של חשיבה והבנה עמוקה חשובים יותר מהשלמת
חייבים לתת אמון ,לאפשר אוטונומיה ל"שטח" ,לסייע ולתמוך במנהלים
מלוא חומר הלימוד.
ובקהילות מורים להוביל ולהטמיע חדשנות פדגוגית.
בפועל במבחן הפיזה:

הסתברות כפולה לשימוש התלמידים באסטרטגיות מבוססות שינון
בהשוואה לשימוש באסטרטגיות מבוססות ניתוח.
מבוסס על מחקרי :OECD
TALIS, 2013;OECD - How teachers teach and students learn: Successful
strategies for school, 2017
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חסמים להתאמת מערכת החינוך
• חוסר יציבות
ריבוי רפורמות ותכיפותן אינם מאפשרים את מיצויין ומונעים ממערכת החינוך
להתאים את עצמה ולהכין את בוגריה להתמודדות עם אתגרי המאה ה.21-
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יש להקים מועצה לאומית לחינוך שתתווה מדיניות לטווח של 10-20
שנים קדימה ,ותייצר מסגרת לשיתוף פעולה לשם כינון מדיניות אחידה
של כלל הגורמים הקשורים במערכת

פיתוח ויישום מודל שיטתי לעדכון מתמיד
של תכנית הלימודים
•

מוצע לגבש מודל לעדכון מתמיד ושיטתי לפיתוח וליישום תכניות
הלימודים.

• על התכניות לכלול את מלוא ההיבטים הנדרשים לפדגוגיה חדשנית
המתאימה למאה ה:21-
• הכישורים הנדרשים ,דרכי ההוראה והלמידה ,ההצטיידות והסביבות הפזיות
ללמידה התנסותית במעבדות ובסדנאות ,דרכי ההיבחנות ההערכה והמשוב.
• יש להגדיר מראש את העיתוי והתדירות של עדכון תכניות הלימודים של כל
מקצוע לימוד.
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