דכר העורכת
א ,יו Dעיוו בנו e

א

"קידוD

איבות ההוראה

בחינוך הגבוה"

לשירות טוב

-

לשירותי מנהלה יעילים ולהוראה טובה

העומדת בטטנדרטים גבוהים .חלו גם שינו  11ם מהות  11ם

יום העיוו שנערך ביוזמה ובארגוו של רשות ההוראה
והמחקר של המטלול האקדמי ,המכללה למינהל ,התק  11ם

ביום כ"ט כטלו תשט"ה ,ה' חנוכה,

, 12.12.2004

בקמפוט

בטביבת ההוראה והלמידה :הטטודנטים לומדים כיום
במגווו רחב של טביבות ותנאי למידה ,וההתקדמות שחלה
בטכנולוגיות החדישות פותחת דרכים חדשות לתמיכה
בהוראה ובלמידה.

המכללה בראשוו לציוו.
יו"ר יום העיוו ה  11תה פרופ' נירה חטיבה ,עורכת "על

רצוי שגם המוטדות להשכלה גבוהה יטגלו את עצמם

הגובה" ,ומנחהו היה דר' הלל נוטק ,ראש רשות ההוראה

לשינו  11ם שחלו בטטודנטים ובטביבת ההוראה-למידה ,ביו

והמחקר במטלול האקדמי.
יום העיוו נערך בחטות קרו חינוך ארצות הברית-ישראל

) (, Fulbrightה, British Council -

משרד המדע

והטכנולוגיה וכתב העת על-הגיבה.

השאר בהתאמת רמת השירות שהם מטפקים לתלמידיהם
באמצעות טגל המרצים ,הטגל המנהלי וראשי היחידות
האקדמיות.

להלו הצעתי להגדרת הרכיבים של שירות באיכות גבוה,

דברי ברכה נישאו על ידי פרופ' יעקב רוזנברג ,רקטור

המטלול האקדמי ,פרופ' יחזקאל טלר ,טגו יו"ר המועצה

בהיבטים הרלוונט  11ם להוראה ,שרצוי שכל מוטד אקדמי

להשכלה גבוהה ,דר' ניל שרמו ,מנכ"ל קרו חינוך ארצות

ישאף אליו:

הברית-ישראל

) (, Fulbright

נציג משרד המדע

.1

והטכנולוגיה ופרופ' נירה חטיבה.

מחויבות להוראה באיכות גבוהה ואת נכונותם
להשקיע השקעה מרובה במשימות ההוראה ,כך

בכנט ניתנו שתי הרצאות אורח:

* Prof. Brenda Smith, Programmes Directorate,
Higher Education Academy, UK
* Prof. Randall Bass, Senior Scholar, Carnegie
Foundation for the Advancement ofTeaching, USA

שתתאפשר לטטודנטים התנטות בלמידה באיכות
גבוהה .

.2

בשונות הגדלה בצורכי הלומדים ,והמשתמשת בעזרי

מומחים בנושאים" :מהי מדיניות נכונה לקידום איכות
ההוראה?"" ,הוראה אקדמית

ו"קידום איכות ההוראה

-

-

הוראה המבוטטים על טכנולוגיות בנות זמננו.

.3

הלכה למעשה".

לשקול את תכניות הלימודים ולחדשו מדי פעם
בהתאם להתפתחויות העדכניות בנושאים הלימוד  11ם,
בחשיבה ובידע על הוראה.

בחוברת זו אנו מביאים את הדברים שנישאו בהרצאות
האורח ובדיונים במושבים השונים.

לטפק לכל טטודנט הוראה באיכות גבוהה

-

הוראה

המבוטטת על פדגוגיה מצליחה ,כזו המתחשבת

כמו כו נערכו בכנט שלושה מושבים ,שבהם דנו צוותות
חינוך או הקנ  11ת ידע?"

לקדם בקרב אנשי הטגל האקדמי את התפיטה של

.4

להעריך את ההישגים הלימוד  11ם של הטטודנטים
באופו אוב"קטיבי ,הוגו ,מהימו ותקף.

ב ,קידו Dאיבות ה eירות כ oטודנט
במו Oדות כה בכה גבוהה

.5

e

לטפק לטטודנטים טביבה לימודית נאותה

-

מעבדות

הוראה ומחשבים מצוידות היטב ,חדרי כיתות נוחים,

בשנים האחרונות דורשת הוועדה לתכנוו ולתקצוב

נק  11ם ,ומרוהטים כדבעי עם ויטות טמפרטורה מתאים,

)ות"ת( מהמוטדות להשכלה גבוהה הנתמכים על ידה

המצוידים בציוד עזר טכנולוגי או אחר ,הנדרש לקיום

תקציבית ,לקדם את איכות השירות לטטודנט :לח"ב את

ההוראה.

מוטדות ההשכלה הגבוהה לטפק לציבור הטטודנטים

.6

הוראה איכותית לצד שירות מיטבי.

לטפק לטטודנטים נגישות נוחה לשירותים נלווים
ללמידה :שימוש בדוא"ל ובאינטרנט הקשורים לשרת
המוטד האקדמי ,שימוש במעבדות מחשבים לשם

כדי להשיג מטרות אלו ,רצוי שהטגל האקדמי והמנהלי

עבודה עצמית ,קבלת מידע שוטף ועדכני על

בכל מוטד להשכלה גבוהה יכיר בשינו"ם המהות  11ם שחלו
בעשרות השנים האחרונות באוכלוט  11ת הטטודנטים

הקורטים ,קבלת חומרי הלמידה בקורטים ,קבלת מידע

הלומדים במוטדות אלה  : lמרבית הטטודנטים כיום עובדים

על הביצועים האיש  11ם בקורט )ציונים( ,שימוש

במשרה מלאה או חלקית ,וחל גידול במטפר הלומדים
ממעמד חברתי-כלכלי בינוני ונמוך ובאלה הבאים

בטפר  11ה

.7

מתרבויות מגוונות .לכו גברה מאוד ההטרוגניות ביו

לאנשי טגל אקדמי ממלאי תפקידים ולאנשי המנהלה

הרלוונט  11ם .

הלומדים ,כולל השונות בצורכיהם בלמידה .בתכניות
לימודים שאינו דורשות טף קבלה גבוה במיוחד ,ניתו

.8

להבחיו בירידה ביכולת הלמידה הממוצעת של המתקבלים
ללימודים ,במוכנותם ללימודים גבוהים ובכישוריהם
ללמידה עצמאית

-

במוטיבציה ללמידה ,ביכולת ההתמדה

ובחומרי לימוד מקוונים.

לאפשר לטטודנטים נגישות נוחה למורי הקורטים,

לדאוג לכך שכל טטודנט יזכה ליחט אדיב ,הוגו ומכבד
מצד כל אנשי הטגל האקדמי

.9

והמנהלי .

לתת מענה הוגו ,ראוי ובתוך זמו טביר לבעיות של
טטודנטים בנושאים לימוד  11ם ומנהלת  11ם.

בלמידה ,ביכולת להתמודד עם קש  11ם בלמידה ועוד.
שינו  11ם חלו גם בטולם הערכים של הטטודנטים :גברו

ציפיותיהם להכשרה מקצועית באוניברטיטה ,נט"תם
לגישה חומרנית ותפיטתם את עצמם כצרכנים הזכאים

עב הגובה  4המסבוב האקדמו המכבבה במונהב

3

הככוe ,

כצד ככ הרכיבימ

e

e

נועדו כ פר את ה ירות

השנה(  .הש  1ווק בוצע תוך ש  1תוף פעולה מצוין בין

כ oטודנט במ oגרת ההוראה האקדמית en ,וב כהקפיד

הצוותות

עכ  eני עקרונות:

.1

בתהליך :הרקטור וטגנו ,הדקאנ  1ם וראש  1מ  1נהל

אין להור  1ד מרמת הדר  1שות האקדמ  1ות :אין לוותר על

הפקולטה ,ראשי בת  1הטפר והחוג  1ם ,צוות המרכז

אתגור הטטודנט  1ם ,על תכנ  1ם חשוב  1ם ועל מטלות

להוראה ,אנש

עקרונ  1ות ,ואין להעלות את רמת הצ  1ונ  1ם ללא הצדקה

אחד מהללו המריץ פעמ  1ם אחדות במהלך שלושת

)ראו מאמר בחוברת זו "ד  1למות בהוראה  :תרבות

השבועות של הטקר את הטטודנט  1ם למלא את הטפט  1ם,

הרייט  1נג באקדמ "( 1ה

.2

-

האקדמי ,המנהל  1והטכני שה  1ו מעורב  1ם

1

המחשוב וראש  1אגודת הטטודנט  1ם

כל

-

ואת המרצ  1ם לקדם את המוט  1בצ  1ה של הטטודנט  1ם

.

להשתתף ·

חשוב לעמוד על כך שלטטודנט  1ם  1ש לא רק זכו  1ות
אלא גם חובות :על  1הם לה  1ות נוכח  1ם במרב  1ת
הש  1עור  1ם בקורט ,על  1הם להג  1ע מוכנ  1ם כראו

ומה התוצאות? מולאו באופן מקוון כ 105,000-

1

לש  1עור  1ם )למשל ,לקרוא את חומר הקר  1אה שהוא
חובה לש  1עור( ולמטור את מטלות הב  1ת בזמן ולפ

שאלונ  1ם ,הממוצע הכולל של ש  1עור המש  1ב  1ם עומד על

, 63 .1%

1

ובחלק נ  1כר מהפקולטות מתקרב ש  1עור המש  1ב  1ם

ההנחיות  .על הטטודנט  1ם גם למלא אחר דרישות

ל 70%-

להתנהגות נאותה ,כמו כניטה שקטה וללא הפרעה

בכל אחת מהיחידות האקדמ  1ות שהשתתפו בטקר עלה

)באחת מהן הוא עומד על

!(. 73%

מתברר שכמעט

ש  1עור המשיבים בהשוואה לשנה שעברה באופן משמעות

לחדר הכ  1תה במקרה של א  1חור לש  1עור  ,א  1טור על
ש  1חה בזמן הש  1עור בנושא  1ם שא  1נם שייכ  1ם לש  1עור,

ב  1ותר  -ב 10%-

ועוד .

ובממוצע כולל הוא עלה כמעט ב . 14%-

אם שנ  1השותפ  1ם להליך ההוראה-למ  1דה  1כבדו זה את

ומעלה ,ובאחת הפקולטות אפ  1לו

ש  1עור המש  1ב  1ם בטקר זה נחשב כהצלחה גם בקנה

זה ו  1עמדו בצ  1פ  1ות אלה של אלה ,נוכל להש  1ג אוו  1רה

מ  1דה

ח  1וב  1ת ונע  1מה בכ  1תה ,כזו המקדמת את הלמ  1דה .

בדוא"ל ברשת תקשורת )  (LISTSERVשל חברי א  1גוד
מרכז

 .Jהצכ nה בהפעכת הערכה מקוונת  eכ

עולמ .1
1

לעדות  :בחודש דצמבר האחרון התקבל

ההוראה בארה"ב וקנדה דיווח מטעם האחרא  1ת על

המשוב המקוון שנערך על  1ד  1המרכז להוראה

ההוראה )באמצעות האינטרנט(

בעל הגיבה 3

. Young University

התפרטמה טק  1רת טפרות על הנעשה

בBrigham -

אונ  1ברט  1טה זו ה  1א אחת המוב  1לות

בארה"ב בש  1מוש בא  1נטרנט

בטקר 1

הוראה  .במכתבה ה  1א

גאה להצ  1ג ה  1שג שהם הג  1עו אל  1ו בטמטטר זה )זוה

בעולם בתחום הערכה מקוונת של ההוראה .המאמר הצ  1ג
את ה  1תרונות והחטרונות העיקריים של הערכה כזו על פנ

1

ב ! 23%-

1

1

השנה

הרב  1ע  1ת שהם מפע  1ל  1ם טקר מקוון ,לאחר עשרות שנ  1ם

ש  1טת ההערכה המקובלת ב  1ותר כ  1ום ,המבוטטת על

של משוב ידני( של

העברת שאלונ  1הטקר בכ  1תות .

שאלונ  1ם )באונ  1ברט  1טה זו

64%

מש  1ב  1ם ,שמ  1לאו

כ 30,000-

כ 120,000-

טטודנט  1ם

-

מעט

 1ותר מזה של אונ  1ברט  1טת תל אב (. 1ב

4

ה  1תרונות שזוהו רב  1ם ומשמעותיים ,ומתבטא  1ם בש  1פור

אנ  1מקווה שהצלחה זו תעודד מוטדות נוטפ  1ם להשכלה

מרש  1ם במה  1רות וב  1ע  1לות של ב  1צוע המשוב ושל קבלת

התוצאות ,בח  1טכון גדול מאוד בעלו  1ות ובמאמץ ,בנג  1שות

גבוהה בארץ לה  1עזר בא  1נטרנט בטקר  1הערכת ההוראה

לכל הקורט  1ם ,ללא  1וצא מהכלל ,לשם הערכת המרצ  1ם,

בטוף הטמטטר ,ול  1הנות מה  1תרונות הגדול  1ם של משוב

בחיטכון בזמן ההוראה בכ  1תות ,במנ  1עת ההפרעה שכרוכה

מקוון כמתואר לע  1ל .

בהעברת השאלונ  1ם בש  1עור ,וגם במהות

-

נמצא כ

1

התשובות של הטטודנט  1ם לשאלות הפתוחות הן ארוכות

כירה חטיבה

ומפורטות ,ולכן מוע  1לות למרצה  1ותר מאשר הערכה
ה  1דנ  1ת .החטרונות התבטאו בעיקר בבע  1ות טכנולוג  1ות
בהפעלה ובש  1עור מש  1ב  1ם שהוא נמוך משמעות  1ת

ן.

ש י נויים כאלה חלו גכל הארצות המפותחות

בהשוואה לש  1טה המקובלת  .הבע  1ה של ש  1עור מש  1ב  1ם

)ראו מאמר המטוכם "בעל הנובה

נמוך  1חט  1ת דווחה ממוטדות אקדמיים רב  1ם בעולם ובארץ

אינו שונה.

שבהם נוטתה הערכה מקוונת .

אונ  1ברט  1טת תל אב  1ב מקיימת זו השנה השנייה טקר

הערכה מקוון  ,הכולל את כל הפקולטות )פרט לרפואה ,
המתפקדת בנושא

1

הוראה באופן נפרד( וכל התאר  1ם.

בשנה הראשונה להפעלה מקוונת )תשט"ד( אכן התעוררו
בע  1ות טכנ  1ות לא מעטות ,אך בכל זאת הושג בטמטטר אי
ש  1עור מש  1ב  1ם  1פה להפעלה ראשונה

-

קרוב

ל . 50%-

בשנת תשט"ה נלמדו הלקח  1ם מהשנה הקודמת ,נפתרו
מרב  1ת הבע  1ות הטכנ  1ות והמנהל  1ות ונעשה ש  1ווק נמרץ
שכלל את כל הה  1בט  1ם המוצע  1ם במאמר הנ"ל ,כולל מתן
תמר  1צ  1ם לממלא  1ם את השאלונ  1ם )אגב ,תמר  1צ  1ם נ  1תנו

גם בשנה הקודמת ,כך שזו א  1נה הט  1בה ה  1ח  1דה לש  1פור

(, 58 , 2

וגישראל המצג

