
ר אולגה ריבק"ד
ר טל אגמי"ד

אשכנזי-ר עדי רמות"ד
ר שי קרונטל"ד: מנחה



הלומד יכיר את היתרונות הבעיות והאתגרים בהוראה בסביבה -ידע 

קלינית

הלומד ילמד את שיטות ההוראה השונות וידע להתאימן ללומד  -

ולסיטואציה

הלומד יתנסה בשיטות הוראה שונות במסגרת קלינית-מיומנות 

הלומד יברור ויחליט מהן שיטות ההוראה המתאימות לו כמורה -גישה 

בסביבה קלינית



סביבת הלמידה

יתרונות וחסרונות, שיטות בלימוד הקליני

הדגמה ותרגול

המלצות ליישום

שאלות לדיון



שנצא לדרך



נתחיל עם תרגיל

כל אחת תיזכר בחוויה לימודית טובה  

וחוויה לימודית פחות טובה במהלך לימודיה

מה הצליח ומה פחות

מה הייתן משנות במה שלא הצליח



חסרונות

זמן

תגמול

מקום

טעויות רפואיות

תקשורת לקויה

  מטופל שאינו משתף

פעולה

תורים-אל, טלפונים

יתרונות

לימוד אחד על אחד

יחס אישי

קשר אישי

תגמול ריגשי

הגדרת המקצוע

ROLE MODEL



אין נושא וציפיות ברורים

במקום לפתח  , מצב נתון, התמקדות בבעיה עובדתית

מיומנות וגישה של פתרון בעיה, נושא

אופן הלימוד ברמה גבוהה עד גבוהה מדי

צפיה פסיבית במקום השתתפות אקטיבית של הלומד

מעקב הולם ומתן חיזוקים/לא תמיד פיקוח

מעט מדי הזדמנויות לדיון ומחשבה

השפלה תוך כדי לימוד

שמירה לא מספקת על פרטיות וכבוד המטופל



אווירה של אמון

הגדרה של מטרות כבר מההתחלה

בדוק והבן את צרכי וסגנון הלמידה של הסטודנט

  עודד תהליכי למידה אצל הסטודנט

דוגמא אישית

פרוצדורות  , מכשירים וציוד רפואי-דגש על הפאן הקליני
(עיקר ותפל-הגדרת ציפיות)

                                                                                                 משחקי תפקידים וצילום בוידיאו



סביבת העבודה והכנת השטח לפני הגעת התלמיד

להתאים את סביבת העבודה לתלמיד



  סביבה אנושית

ליידע את הצוות  , אפשרות להתכונן, כבוד, שיתוף

משוב חיובי, שמגיע תלמיד חדש

סביבה פיזית

רעש רקע, שינה, סדר, שתיה/אוכל, הפסקה', טמפ



TRADITIONAL MODEL
ONE MINUTE PRECEPTOR (OMP)
SNAPPS
TEACHABLE MOMENTS
ASKING EFFECTIVE QUESTIONS



https://www.youtube.com/watch?v=TJR2Afx
VHsM



PATIENT-CENTERED

 הלומד מציג את המקרה

 המדריך שואל שאלות מכוונות להבהרת והבנת המקרה

(תכנית טיפול, אבחנה מבדלת, ממצאים, בדיקה, אנמנזה)

כ  "בד, לעיתים לאחר מכן הרצאה קצרה על הנושא המדובר

אין משוב כלשהו



חסרונות

 ידע ושיקול הדעת של

הלומד לא ברורים

  את המשוב בנוגע

לעבודתו יסיק הלומד  

י ההחלטות  "בעצמו עפ

הטיפוליות  של המנחה

  העברת חומר שיטחית

יתרונות

המטופל בעדיפות עליונה

  אין צורך בהכשרה או

תרגול קודמים

  מתאים לשימוש כאשר

הזמן קצר וצרכי המטופל  

בעדיפות עליונה

 שני הצדדים מכירים את

.השיטה

מפחיתה מתח



LEARNER-CENTERED

5מיומנויות ליישום בכל מפגש עם מטופל:

לבקש מהלומד לומר מה חושב שהבעיה-

ראיות התומכות באבחנה, לגשש ולשאול על סמך מה-

לימוד מספר נקודות חשובות בנושא המדובר-

משוב חיובי על מה שנעשה בצורה טובה-

תיקון שגיאות והמלצות לשיפור-



http://www.practicaldoc.ca/teaching/practical-prof
/teaching-nuts-bolts/one-minute-preceptor/

http://www.practicaldoc.ca/teaching/practical-prof


חסרונות

  יש צורך מצד המנחה
להיות מיומן ובעל יכולות  

קוגניטיביות לאבחן מטופל  
ובו זמנית לענות לתלמידו

Multitasking

יתרונות

 הערכה ואומדן ידע של
מטרות הלומד

 מותאם לרמת הידע של
התלמיד

 בדיקה בו זמנית של
.המטופל והתלמיד

  משוב חיובי

  נקודות לימוד ממוקדות
עידוד חשיבה, מחלה



LEARNER-CENTERED
שישה צעדים בהם הלומד מוביל:
-SUMMERISEמסכם בקצרה אנמנזה וממצאים

-NARROWאבחנה מבדלת מצומצמת

-ANALYSEי התאמה או שלילה של האבחנות המבדלות"לנתח ע

-PROBEלשאול את המנחה בנוגע לקשיים או אי בהירויות במקרה

-PLANהלומד מדבר ראשון-תכנית טיפול להמשך

-SELECTבחירת נושא הקשור למקרה וללמוד עצמאית



http://www.practicaldoc.ca/teaching/practica
l-prof/teaching-nuts-bolts/snapps/



חסרונות

  שיטה זו מצריכה ידע

ותרגול הן של הצוות  

המלמד והן מצד הלומדים

משחקי אגו

זמן

יתרונות

  הלימוד הינו לפי צרכי

,  הוא המתחיל, הלומד

והמוביל

  מותאם ללומדים

מתקדמים יותר



https://www.youtube.com/watch?v=O6ZnJIdgc1A

https://www.youtube.com/watch?v=O6ZnJIdgc1A


 מרכיב  -את החומר הנלמדלספרלאולשאול שאלות טובות
דומיננטי בהדרכה

השאלות מאפשרות למדריך:

לקבוע צרכי למידה-

מעודדות חשיבה -

העברת אחריות הלמידה לתלמיד-



Low level questions-

הגדרות, עקרונות, שאלות לגבי עובדות.

מה מעצבב את שרירי הפנים? ל עובדת"איך התרופה הנ?

High level questions-

בקש מהתלמיד לנתח ולהעריך את המידע ולאחר מכן להסיק מסקנות

ל"מה הן ההמלצות שלך בנוגע לממוגרפיה במטופלת הנ? מה יקרה אם?

Affective questions-

(עצב, כעס,הזדהות, שמחה)?איזה רגש מציף ועולה לך כאשר אתה דן על הנושא

איך הגבת כשהמטופל החל לבכות? איפה זה פוגש אותך?

Open questions-

מספר תשובות אפשריות. מעודד חשיבה.

תשובות ארוכות. הערכה קוגניטיבית גבוהה. משקף את תהליך הלמידה והידע של התלמיד



 (?כמה? מתי? מה)צמצום שימוש בשאלות סגורות

מה  )שאלות הבהרה , שימוש בשאלות  פתוחות

(?...מה אם? האפשרויות

לתת לתלמיד מספיק זמן לחשוב ולענות

במידה והתשובה אינה מספקת הצגת שאלה נוספת

אלא לשאול שאלות  , לא להתפתות לענות לשאלות

מנוגדות

מ לאתגר אותו"לא להוות איום לתלמיד ע, לא להתעמת



 שניות לאחר שאילת כל שאלה ולאחר שהתלמיד  3המתן

.מסיים לדבר

מאפשר זמן לאיבוד נתונים וחשיבה.

 שניות מעלה דרמטית את רמת ההשתתפות 3המתנה של

.של התלמיד ואורך התגובה

לא להעמיס הרבה שאלות בבת  . שאל שאלה אחת כל פעם

.אחת



Leading doesn't mean doing your team member's 
work. It does mean you need to take advantage 
of “teachable moments” when they appear



הזדמנות לא מתוכננת להתחבר למה שקורה לפניך

עם עיקרון או מושג רחב יותר

זה יכול לקרות בכל עת בכל מקום

הסטודנט פתוח ומוכן ללמוד

הסטודנט מחפש באופן פעיל את המידע



כשהתלמיד שואלה שאלה

 אוף למה זה  )"מצד התלמיד " פרובוקציה"כאשר מתרחשת
"(תמיד קורה רק לי

כאשר יש חוסר או דיסאינפורמציה מצד התלמיד

כשהתלמיד מביע רצון לשינוי

כאשר אתה כמדריך מבצע פרוצדורה מסוימת או טיפול



DON’T DO
להגיע לא מוכן

להיות לא בטוח בציפיות

  להגביל את הלומד
לתפקידים פסיביים

לתת משוב רק בסיום

להביך/להשפיל

DO
  קבל את הלומד בצורה

נעימה  

להגדיר מטרות ברורות

  לשים את עצמך בנעליו
הלומדים

  שאל שאלות מעניינות
ומאתגרות

תן נקודות חיזוק ומשוב

לעודד



ניהול סיכונים, טעות של מתמחה שלך

לימוד בנוכחות המטופל

ניהול זמן

עצמאי מול שכיר-תגמול מצד המערכת

למה בכלל לבחור במקצוע ההוראה

קהילה אל מול בית חולים



https://www.youtube.com/watch?v=3rTsvb2ef5k




