מוטי פרנק ,1המכון האקדמי טכנולוגי חולון
אביגיל ברזילי ,2הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל

שיעורי התרגול מהווים חלק ממערך
ההוראה בקורסים אקדמיים רבים .מאמר
זה מציג תוצאות של סקר צרכים שנערך
בטכניון במטרה לאסוף מידע אשר יסייע
בבניית תכנית הכשרה למתרגלים .הסקר
נועד לזהות את הצרכים של מתרגלים
חדשים בטכניון בנוגע להכשרתם להוראה.
מהסקר עולה ,שהמתרגלים מעוניינים
בעיקר לקבל סיוע לשיפור ההסברים,
לארגון השיעור ,ליצירת עניין בתכנים
הנלמדים ,לשיפור מיומנויות הצגה בפני
קהל וכן לקדם למידה פעילה בשיעור וניהול
יעיל של השיעור .כמו כן עולה מהסקר,
שמתכונת ההכשרה צריכה לכלול שני
מרכיבים – סדנת הוראה הכוללת התנסות
בהוראה־זוטא וליווי אישי לאורך שנת
ההוראה הראשונה.
שיעורי התרגול מהווים חלק ממערך ההוראה בקורסים
אקדמיים רבים .המתרגלים הינם לרוב סטודנטים לתארים
גבוהים המועסקים כמתרגלים במקביל ללימודים ולביצוע
המחקר (התיזה) .תפקיד המתרגלים הוא לסייע למרצה
בקורס בעיקר בנושאים האלה :לפתור בעיות ותרגילים
בשיעור ,לייעץ לסטודנטים בשעות קבלה ,לעודד למידה
אצל הסטודנטים ,לתאם בין שיעורי התרגול ושיעורי
ההרצאה ,לנהל שיעורי חזרה ,לתת ציונים על שיעורי
 .1דר’ מוטי פרנק ,ראש המרכז לקידום ההוראה ,לשעבר ראש המרכז
לקידום ההוראה בטכניון.
 .2דר’ אביגיל ברזילי ,ראש המרכז לקידום ההוראה.

ההוראה וקידומה

הכשרת
מתרגלים
חדשים
להוראה –
מצוי מול רצוי

איור :מיכל בוננו

הבית ועל עבודות ,לחבר שאלות לבחינות ,לציינן בחינות
ולהכין מצגות או שקפים עבור שיעורי המרצה.3
הסטודנטים מצפים שהמתרגלים יציגו הוראה טובה – יראו
מוכנות טובה לשיעורים ,ייתנו הסברים ברורים ושיטתיים,
יתאימו את החומר החדש לידע הקודם של הסטודנטים,
יקנו לסטודנטים אסטרטגיות וכלים לפתרון בעיות ,ינהלו
ביעילות את השיעור ויפגינו יחס חיובי כלפי הסטודנטים
– יחס של סבלנות ,כבוד ונגישות לשאלות .כמו כן,
הסטודנטים מצפים שהמתרגלים ייתנו תרגילי בית ברמה
הנדרשת במבחני הקורס ויתבססו בשיעורי התרגול על
חומר תיאורטי שכבר נלמד בהרצאה או בשיעורי התרגול
הקודמים .סטודנטים רבים מציינים ,כי המשוב שהם
מקבלים מהמתרגלים לגבי פתרון התרגילים ,בין בצורת
הערות מפורטות על העבודה שהם מגישים ובין כתדפיס
של הפתרונות ,חשוב להם מאוד.5,4
רוב המתרגלים מתחילים את עבודתם כמורים ללא ידע
וניסיון בהוראה ומבלי שהוכשרו לכך .6כתוצאה מכך הם
מתנסים מדי שיעור בבעיות בהוראה הקשורות הן להוראת
חומר הלימוד והן לניהול השיעור והכיתה .7מאחר שמרבית
התנסויות הלמידה של המתרגלים במסגרת למידתם
האקדמית עד שהגיעו למעמד זה היו שמיעת הרצאות
פרונטליות ,והתנסות זו משמשת להם כמודל להוראה ,יש
להם נטייה חזקה להרצות ,והם נמנעים משימוש בשיטות
הוראה אחרות ,כמו דיון או למידה שיתופית .8עם זאת,
למתרגלים יש יתרונות מסוימים בהוראה על פני המרצים.
מאחר שהמתרגלים הם סטודנטים בעצמם ובדרך כלל
קרובים בגילם לסטודנטים שבכיתתם ,הם נוטים להזדהות
עם התלמידים שלהם ולהבין את קשייהם .סטודנטים רבים
מרגישים נוח יותר לפנות ,לשם קבלת סיוע ,למתרגלים
ולא למרצים.10,9

מוטי פרנק

אביגיל ברזילי
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במרבית המוסדות האקדמיים בארץ לא קיימות מסגרות
פורמליות להכשרת מתרגלים חדשים להוראה .במוסדות
שבהם קיים תהליך הכשרה ממוסד ,המתכונת הינה בדרך
כלל של סדנת הוראה קצרה בת כמה שעות ,המתפרסת
על פני יום או יומיים .הסדנה כוללת בדרך כלל הוראה־
זוטא ,שבמסגרתה נותן כל משתתף שיעור קצר של כמה
דקות ומקבל לאחר מכן משוב מהעמיתים וממנחה הסדנה.
במתכונת זו ההוראה בסדנת ההכשרה מציגה אוסף של
טיפים וטכניקות שניתן ליישמן בכיתה ואשר השימוש

על הגובה  6המסלול האקדמי המכללה למינהל
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בהן עשוי לשפר את ממדי ההוראה הטובה – 11בהירות
ההסברים ,ארגון הקורס והשיעור ,הוראה מעניינת,
מעוררת חשיבה והתלהבות אינטלקטואלית ויצירת סביבה
לימודית המקדמת למידה (קשר טוב עם הסטודנטים,
הפגנת אכפתיות ורגשות חיוביים אחרים והגברת
המוטיבציה של הסטודנטים להשקיע בלמידה) .בתום
הסדנה המתרגלים נעזבים בדרך כלל לנפשם ,ועליהם
להתמודד בעצמם כמיטב יכולתם עם יישומן של הגישות
והטכניקות שלמדו בסדנה.
מחקרים רבים מעידים שאין די בידע הפדגוגי שרוכשים
מתרגלים בסדנה בת כמה שעות כדי להבטיח את הצלחתם
בתפקיד .12ככלל ,תהליך הכשרה להוראה צריך להיות
ארוך הרבה יותר ,בדומה למשך הלימודים הדרוש לצורך
קבלת תעודת הוראה לבית ספר תיכון שהינו שנת לימודים
אקדמית מלאה לבעלי תואר ראשון בדיסציפלינת התוכן
המתאימה .ואולם עקב אילוצים שונים לא ניתן במוסדות
אקדמיים להקדיש זמן כה רב להכשרת מתרגלים חדשים
להוראה ,ולפיכך עולות שאלות לגבי התכנים שבהם צריך
תהליך ההכשרה לטפל ומתכונת ההכשרה הרצויה במסגרת
האילוצים הקיימים .להלן נציג ממצאי סקר שנערך על־
ידי המרכז לקידום ההוראה בטכניון כדי לקבל תשובות
לשאלות אלה.

תכנית ההכשרה להוראה של מתרגלים
חדשים בטכניון
תכנית זו ניתנת כיום במתכונת של יומיים על־ידי המרכז
לקידום ההוראה .היום הראשון מוקדש להרצאות ולדיונים,
לניתוח שיעורים מוקלטים של מרצים מצטיינים ולמפגש
עם מתרגל וותיק .היום השני מוקדש להוראה־זוטא,
ובמסגרתה כל מתרגל נותן שיעור קצר של  15-10דקות
ומקבל מיד לאחר מכן משוב על ההוראה שלו מעמיתיו
לסדנה ומהמנחה.
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 .7מה ניתן ללמוד מהמשוב המילולי של הסטודנטים
שניתן בשאלוני ההערכה שמילאו הסטודנטים על
המתרגלים שלהם בקורס (“משאל המתרגל”) על איכות
ההוראה של המתרגלים?

הנבדקים
בסקר השתתפו שתי קבוצות :האחת כללה  107מתרגלים
חדשים ממגוון פקולטות אשר השתתפו בסדנת הוראה
למתרגלים חדשים (סדנה חובה בטכניון) .רק ל10%-
ממתרגלים אלה היה ניסיון קודם כלשהו בהוראה או
בהדרכה .הקבוצה השנייה כללה  67מתרגלים בעלי ותק
של שנת הוראה אחת לפחות ,אשר תרגלו ב 136-קבוצות
תרגול (שבהן השתתפו כ 4,000-סטודנטים).

כלי איסוף הנתונים
השתמשנו בכלים מסוגים שונים:
ׁ שאלון לזיהוי צורכי המתרגלים ביחס לתהליך
ההכשרה להוראה .השאלון ניתן למתרגלים החדשים
שהשתתפו בסדנת הכשרה להוראה והתבסס על
שאלון שבו משתמשים באוניברסיטת סטנפורד 5ועל
מידע על הכשרת מתרגלים שנאסף מסקר ספרות.
השאלון נבדק על־ידי שלושה מומחים מתחום
ההוראה בכדי לאשש את תוקף התוכן שלו.
ׁ שאלון משוב על הסדנה שמילאו המתרגלים החדשים
עם סיום הסדנה.
ׁ ניתוח תוכן של ההערות המילוליות של המנחים
בנוגע לשיעורים בני  10הדקות שניתנו על־ידי
המתרגלים החדשים במסגרת הסדנה .המטרה הייתה
לזהות בעיות בהוראה של מתרגלים חדשים.
ׁ ניתוח תוכן של ההערות המילוליות שרשמו
סטודנטים ב”משאל המתרגל” (במועד אביב.)2004 ,
המטרה הייתה לזהות בעיות בהוראה של מתרגלים
בעלי ותק של שנת הוראה אחת לפחות.

מטרות ושאלות הסקר

ממצאים

כדי לייעל את תכנית ההכשרה להוראה למתרגלים חדשים
ערכנו סקר שמטרתו לזהות את הצרכים של מתרגלים
חדשים בטכניון ביחס להכשרתם להוראה ואת הבעיות
בהוראה של מתרגלים חדשים ומתרגלים בעלי ותק של
שנת הוראה אחת לפחות .בסקר ,אשר בוצע באמצעות
כלים אחדים לאיסוף נתונים ,נבדקו השאלות האלו:

בסעיפים  5-1להלן .N=107 ,בכל שאלה ניתן היה לסמן
יותר מאפשרות אחת.

א .זיהוי צרכים של מתרגלים חדשים בנוגע להכשרתם
להוראה:
 .1מהם התפקידים המוטלים על המתרגלים?
 .2מהם סוגי ההכשרה להוראה שמקבלים מתרגלים
חדשים?
 .3באיזו מידה נתרמו המתרגלים ,על־פי תפיסתם ,מסדנת
ההכשרה להוראה שעברו בטכניון?
 .4מהם התחומים שבהם מעוניינים המתרגלים החדשים
לקבל הכשרה והכוונה?
 .5באיזה אופן מעוניינים המתרגלים לקבל סיוע לשיפור
ההוראה שלהם?
ב .זיהוי בעיות בהוראה של מתרגלים חדשים ומתרגלים
בעלי ותק של שנת הוראה אחת לפחות:
 .6מהם הקשיים בהוראה של מתרגלים חדשים (כפי
שבאו לידי ביטוי בעת מתן שיעור קצר במסגרת הסדנה
למתרגלים חדשים)?

 .1מהם התפקידים המוטלים על המתרגלים?
התפקידים בסדר שכיחות יורד הם :מתן ייעוץ לסטודנטים
( ,)70%הוראה בשיעורי תרגול ( ,)66%כתיבת תרגילי
בית ו/או בדיקתם ( ,)61%הדרכה במעבדה (,)46%
בדיקת מבחנים ( ,)45%השגחה במבחנים ( ,)33%בנייה
ועדכון של אתר הקורס (.)25%
ממצאים אלה דומים לתפקידי המתרגלים המוצגים בספרות
ומלמדים על הצורך בהכשרת מתרגלים חדשים לא רק
להוראה פרונטלית אלא גם למתן ייעוץ ,חיבור ובדיקת
תרגילי בית ,חיבור ובדיקת מבחנים והדרכה במעבדה.
 .2מהם סוגי ההכשרה להוראה שבהם מתנסים
מתרגלים חדשים בטכניון?
סוגי ההכשרה בסדר שכיחות יורד הם :סדנת הוראה
במרכז לקידום ההוראה ( ,)100%מפגשים עם מרצה
הקורס ( ,)42%מפגשים עם מתרגלים מנוסים (,)33%
קבלת מידע ממרצה הקורס לגבי מטרות הקורס ותוכני
ההרצאות ( ,)32%הפניה לספרות עזר בנושא הקורס
( ,)32%צפייה במתרגלים אחרים ( ,)25%מפגש עם
מתרגלים ואנשי סגל בפקולטה ( ,)17%הגשת תרגיל כתוב
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מהממצאים ניתן לראות ,כי למעלה משליש מהמתרגלים
קיבלו הכוונה מסוימת בפקולטה ,אך רק מעטים קיבלו
משוב על הוראתם מהמרצה או מהמתרגל האחראי.
ניתן להסביר זאת בכך שבפקולטות השונות סומכים על
ההכשרה הניתנת במרכז לקידום ההוראה ולא רואים צורך
בהכשרה או בהכוונה נוספת.
 .3באיזו מידה נתרמו המתרגלים ,על־פי תפיסתם,
מסדנת ההכשרה להוראה?
כל המשיבים ציינו ,כי נתרמו מתהליך ההכשרה שעברו.
בנוגע ליום הראשון של הסדנה ,הכולל הרצאות ודיונים,
ציינו  68%מהמתרגלים את תרומתו ואת חשיבותו של
המפגש עם המתרגל הוותיק .כל המשתתפים – 100%
– ציינו שתהליך ההוראה־זוטא שנערך ביום השני ,תרם
להם רבות  -הן באמצעות קבלת המשוב על הוראה והן
באמצעות מתן משוב למשתתפים האחרים ושמיעת
המשובים שניתנו לאחרים .כל המשיבים ציינו ,שבנוסף על
סדנה ,הם מעוניינים בליווי אישי במהלך שנת הלימודים
ובקבלת משובים באופן שוטף מאנשי המרכז לקידום
ההוראה וממתרגלים ותיקים.
לסיכום ,המתרגלים מבקשים להרחיב את החלק של
ההוראה-זוטא במסגרת הסדנה ולקבל כהמשך לסדנה
זו ליווי ומשוב אישי ,וזאת באופן שוטף לאורך השנה.
המשוב יינתן על־ידי אנשי המרכז לקידום ההוראה (מומחי
הוראה) ומתרגלים ותיקים (מומחי תוכן).
 .4מהם התחומים שבהם מעוניינים המתרגלים
החדשים לקבל הכשרה והכוונה?
התחומים בסדר יורד של צורך המתרגלים הם :שיטות
ליצירת עניין בשיעור ( ,)71%מיומנויות הרצאה בפני
קהל ( ,)70%שיטות למתן הסברים ברורים (,)59%
שיטות להפעלת הסטודנטים בשיעור ( ,)55%מידע על
עקרונות פדגוגיים ועל טכניקות להוראה יעילה כלליים
 שאינם מיוחדים לתחום תוכן (מקצוע) מסוים (,)52%ארגון השיעור והצגת התכנים ( ,)52%שיטות הוראה
להגברת המוטיבציה של הסטודנטים ללמידה (,)46%
כתיבת מבחנים ובחנים ( ,)45%שיטות של ניהול וארגון
כיתה ( ,)45%ניהול דיון כיתתי ( ,)43%תקשורת נכונה
עם סטודנטים והתמודדות עם בעיות סטודנטים (,)39%
שיטות הוראה ייחודיות למקצוע ( ,)38%שילוב אמצעים
טכנולוגיים בהוראה ( )36%ולמידה שיתופית בקבוצות
(.)16%
לסיכום ,הממדים הנדרשים ביותר שבהם הרגישו
המתרגלים צורך לקבל סיוע היו יצירת עניין ,בהירות
ההסברים ושיטות להפעלת הסטודנטים .ממצא זה איננו
מפתיע .ניתוח של סקרי הוראה בטכניון לאורך שנים
מלמד ,כי הדירוג הממוצע של המתרגלים על־פי ממדים
אלה נמוך בהשוואה לממוצע הדירוג שלהם על־פי ממדים
של ידע ,מוכנות לשיעור ,ארגון השיעור ויצירת אווירת
כיתה המועילה ללמידה.
רק כשליש מבין המשיבים מעוניינים לקבל סיוע בשילוב

ההוראה וקידומה

למרצה הקורס (מערך שיעור) ומתן משוב לגביו על־ידי
המרצה או מתרגל אחראי ( ,)4%מתן שיעור לדוגמה
וקבלת משוב על־ידי מרצה הקורס ( )2%וסדנת הוראה
במסגרת המחלקה או הפקולטה (.)2%

אמצעים טכנולוגיים בהוראה ,ייתכן משום שחלקם כבר
מכירים את נושא ההוראה המתוקשבת .אחוז נמוך
יחסית של מתרגלים מעוניינים לקבל סיוע בנושא למידה
שיתופית ,כנראה משום שעקב היעדר השכלה פדגוגית
אינם מכירים את יתרונות הגישה ,או משום שרובם
חושבים שאיננה מעשית ליישום באקדמיה.
 .5באיזה אופן מעוניינים המתרגלים לקבל סיוע
לשיפור ההוראה שלהם?
הסיוע המבוקש ביותר הוא צפייה של המתרגל האחראי
בשיעור שלהם ומתן משוב על השיעור ( ,)46%ובאותה
מידה  -מפגשים לא פורמליים עם מתרגלים אחרים
( .)46%סוגי סיוע מבוקשים אחרים הם :צפייה של
מומחה הוראה מהמרכז לקידום ההוראה בשיעור שלהם
ומתן משוב על השיעור ( ,)39%סדנאות קצרות במרכז
לקידום ההוראה ( ,)39%סדנאות קצרות בפקולטה
( ,)30%מפגשים שבועיים עם המרצה ( ,)29%צפייה של
מרצה הקורס בשיעור שלהם ומתן משוב ( ,)25%הנחיה
מתוקשבת ( )23%ועלון הוראה פקולטטי (.)21%
מהממצאים עולה ,שרוב המתרגלים החדשים מעוניינים
לקבל משוב שוטף על ההוראה שלהם ממתרגלים-עמיתים,
ממומחי הוראה ,ממרצה הקורס או משילוב של כל הללו.
החשיבות שבמתן משוב על שיעורים על־ידי מתרגלים
וחברי פקולטה ותיקים הודגשה גם בספרות.13
 .6מהם הקשיים בהוראה של מתרגלים חדשים (כפי
שבאו לידי ביטוי בעת מתן השיעור הקצר במסגרת
הסדנה)?
כאמור לעיל ,היום השני של סדנת ההכשרה להוראה
בטכניון מוקדש להוראה־זוטא ,ובה כל מתרגל נותן
שיעור קצר של  15-10דקות ומקבל מיד לאחר מכן משוב
מהמנחה ומהעמיתים .מרבית ההערות השליליות התייחסו
לחוסר בהירות ,כמו למשל אי־מתן הדגשים לנושאים
חשובים ,עומס מידע בשיעור אחד ,היעדר רצף לוגי
בשיעור ואי־בדיקת ההבנה של השומעים 28% .מההערות
התייחסו לאי־שיתוף הלומדים על־ידי שאילת שאלות או
לאי־מתן די זמן כדי להשיב על שאלות 23% .מההערות
התייחסו לסדר ולארגון השיעור .מרביתן התמקדו ברישום
לא מסודר על הלוח ,ברישום בכתיב קטן מדי או גדול
מדי ובתכנון לקוי של הקצאות הזמנים לנושאים השונים
בשיעור .הערות אחרות התייחסו למיומנויות הצגה בפני
קהל ,כמו דיבור לא ברור ,דיבור ממושך לכיוון הלוח ואי־
שימוש מספק בעזרי הוראה.
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 .7מה ניתן ללמוד מהמשוב המילולי של הסטודנטים
על איכות ההוראה של המתרגלים?
כדי לענות על שאלה זו נותחו ההערות המילוליות שרשמו
סטודנטים ב”משאל המתרגל” (במועד אביב.)2004 ,
נותחו טופסי משאלים של  67מתרגלים בעלי ותק של שנת
הוראה אחת לפחות ( 3,956טפסים של סטודנטים מ136-
קבוצות תרגול שונות) .יש לציין ,שהציון הממוצע של
המתרגלים במשאל במועד זה היה ( 4.29על סקלה של .)5-1
ממוצע זה דומה לממוצעים בסמסטרים האחרים ,והוא
מלמד ,כי באופן כללי הסטודנטים מרוצים מאוד מההוראה
של המתרגלים .הציונים הנמוכים יחסית ,בהשוואה לשאר
המדדים ,היו ביצירת עניין ( ,)3.92בלמידה פעילה ()3.95
ובבהירות ההסברים (.)4.09
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 1,054הערות התייחסו לאיכות ההוראה של המתרגלים.
חלק הארי של ההערות עסקו במתן שבחים למתרגל/ת.
כאן נתייחס רק להערות השליליות 23% .מההערות הללו
התייחסו לקצב מהיר מדי של שיעורי התרגול התורם
אמנם לפתרון מספר רב של תרגילים ,אך עם זאת מקשה
על ההבנה .הסברים אפשריים לממצא זה הינם תכנון לקוי
של השיעור ודרישות מהמתרגלים להציג הרבה תרגילים.
 19%מההערות התייחסו לאווירה בשיעורי התרגול .רוב
ההערות ציינו אווירה חיובית ואהדה כלפי המתרגל/ת,
ומיעוטן טענו שהמתרגל ממורמר ולחוץ ומשרה אווירה
שלילית בשיעור 10% .מההערות נגעו להתייחסות
המתרגל לשאלות הסטודנטים .חלקן ציינו גישה טובה
וחיובית במתן תשובות לסטודנטים ומעטות ציינו
יחס לא נאות וזלזול מצד המתרגלים .הערות אחרות
התייחסו לחוסר בהירות בהסברים ,לאי-בדיקה של הבנת
הסטודנטים את חומר הלימוד ,למוכנות לא מספקת של
המתרגל לשיעורים ,לארגון לקוי של השיעור ולחוסר
סדר בהצגת הנושאים ולניהול כיתה לקוי (כמו טיפול
לא מתאים במאחרים ,התמקדות יתר במענה לשאלות
של סטודנטים ,רעש וחוסר שליטה בכיתה) .ממצאים
אלה מלמדים ,כי בסדנאות ההכשרה רצוי לשים דגש גם
במניעת “רעשים” בשיעור – רעש חזותי (כמו לוח לא
מסודר) ,רעש שמיעתי (הפרעות להקשבה כמו דיבור לא
ברור) ורעש לוגי (כמו דילוגים מנושא לנושא).4
כ 40%-מההערות התייחסו לתרגילי הבית .סטודנטים
רבים סבורים ,כי התרגילים צריכים להיות מסוגים שונים
ובדרגות קושי שונות ,אך בחלקם הם צריכים להיות
ברמה הנדרשת במבחני הקורס .הטענות העיקריות
בנוגע לתרגילי הבית הינן חוסר תיאום בין תרגילי הבית
ושיעורי ההרצאה והתרגול וביסוס חלק מהתרגילים על
חומר תיאורטי שלא נלמד עדיין בקורס .הערות אחרות
התייחסו לחוסר תיאום בין ההרצאות לשיעורי התרגול,
לפתרון “טכני” של תרגילים על־ידי המתרגלים ללא הצגת
הרעיונות המרכזיים ודרכי החשיבה ולמגוון דל מדי של
תרגילים.

סיכום
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המטרה העיקרית של הסקר שמוצג כאן הייתה לזהות
את הצרכים של מתרגלים חדשים בטכניון ביחס לתהליך
הכשרתם להוראה .מממצאי הסקר עולה שתהליך ההכשרה
צריך לעסוק לא רק בהוראה פרונטלית אלא גם בחיבור
ובבדיקת תרגילי בית ,בחיבור ובבדיקת מבחנים ובהדרכה
במעבדה .בדירוג ההיבטים שבהם המתרגלים הרגישו צורך
לקבל סיוע ,ההיבטים של יצירת עניין ובהירות ההסברים
הם הנדרשים ביותר .ואולם המתרגלים מעוניינים לקבל
סיוע לשיפור היבטים נוספים של הוראה טובה :ארגון
השיעור ,התאמה לידע הקודם של הסטודנטים ,מיומנויות
הצגה בפני קהל ,יצירת תנאים ללמידה פעילה ,הדגשת
הרלוונטיות של התכנים הנלמדים ,ניהול מיטבי של
השיעור והפגנת יחס חיובי כלפי הסטודנטים – יחס
של סבלנות ,תקשורת הוגנת ונגישות לשאלות .תהליך
ההכשרה צריך לטפל גם בנושאים של מניעת “רעשים”
בשיעור – רעש חזותי (כמו לוח לא מסודר) ,רעש שמיעתי
(הפרעות להקשבה או דיבור לא ברור ,למשל) ורעש לוגי
(דילוגים מנושא לנושא ,למשל).

לדעת המתרגלים שהשתתפו בסקר ,מתכונת ההכשרה
הנדרשת כוללת שני מרכיבים .המרכיב הראשון הינו סדנת
הוראה אשר תכלול מספר מצומצם של הרצאות מבוא
קצרות ,שהיסוד המרכזי בה יהיה הוראה-זוטא – מתן
הרצאות קצרות בפני העמיתים ומנחה הסדנה וקבלת
משוב מיד לאחר מכן .המרכיב השני הינו ליווי אישי לאורך
שנת ההוראה הראשונה – קבלת משובים על שיעורים
‘אמיתיים’ ממתרגלים ותיקים וממומחי הוראה אשר
יבקרו בשיעורים .הליווי האישי יכול לאפשר את התאמת
תהליך ההכשרה לצרכים הספציפיים של כל מתרגל/ת
בהתאם לשלב ההתפתחות בהוראה שאליו הגיע/ה .בצד
תהליך ההכשרה שבאחריות המרכז לקידום ההוראה צריך
להתקיים גם מנגנון סיוע בפקולטה/מחלקה אשר יכלול
קיום פגישות הכוונה וייעוץ עם מרצים ועם מתרגלים
ותיקים ומצטיינים .לאחר סיום שלב ההכשרה הראשוני
(שיימשך כאמור לאורך שנת ההוראה הראשונה) צריך
המרכז לקידום ההוראה להציע סדנאות הוראה נוספות
המתאימות לשלבי התפתחות מתקדמים יותר .בסדנאות
אלו ניתן להרחיב את ההכשרה הפדגוגית-דיסציפלינרית
ואת הדיון בתיאוריות למידה והוראה עכשוויות.
בעקבות ממצאי הסקר הוחלט במרכז לקידום ההוראה
להרחיב את תכנית ההכשרה הקיימת כיום .עקרונות
התכנית המורחבת וממצאי הערכה לגבי יעילותה יוצגו
במאמר המשך בגיליון הבא של “ על הגובה”.
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