דכב העובכת

לשמחתי ולשמחת עמיתי למערכת ,החוברת הראשונה של

בניהול ,בראיית חשבון ובכלכלה ,מדורגים בתחתית .כל

"על הגובה" התקבלה בצורה מאוד חיובית  .קיבלנו תגובות

שאר המקצועות והתחומים מדורגים ברצף שבין שני קצוות

רבות וטובות ולמדנו הרבה מהשאלונים שנשלחו אלינו על

אלהן.

ידי קוראים רבים  .בחוברת הנוכחית הוטפנו שני מדורים

ב .נמצאו הבדלים טטטיטטיים מובהקים ב י ן ממוצעי

חדשים" :מן הנעשה במרכזים לקידום ההוראה בארץ",

הדירוגים של המרצים בהתאם לגודל הכיתה .מרצים

שבו ראשי המרכזים שכבר קיימים באוניברטיטאות

המלמדים בכיתות גדולות מדורגים בממוצע באופן נמוך

ובמכללות מדווחים על המטרות ועל הפעילויות במרכזים

יותר ממרצים המלמדים בכיתות קטנות.

שלהם ו"מנקודת מבט אישית" שבו קוראים מציגים את

ג .בממוצע ,מדרגים הבוגרים במבט לאחור את מוריהם

דעתם בנושאים רלוונטיים  .הקוראים מוזמנים להגיב על

באופן שאינו שונה מהדירוגים שניתנו למורים אלה בטוף

המאמרים שפורטמו בכתב העת ולהציע מאמרים בכל

הקורט .לפיכך ,יש לשער כי טקר הבוגרים ישקף את

נושא הנוגע למטרות כתב העת .

הדירוגים הניתנים באופן שוטף באוניברטיטאות

אציג כאן שני נושאים בעייתיים שעלו בזמן

האחרון ,

ובמכללות .

העוטקים בהוראה בחינוך הגבוה והם נוגעים לכולנו.

מה משתמע מהבדלי הדירוג בין המרצים המתבטט על

 . 1הקצאת מ  eאבי Dעכ ידיות"ת כמו Oדות
כה  eככה גבוהה עכ ב Oיס איכות ההוראה

דיטציפלינה ועל גודל כיתה? נראה שככל שלמוטד אקדמי

בחודשים האחרונים הופץ לבוגרי המוטדות להשכלה
גבוהה בארץ ,ביוזמת ות"ת ,שאלון לטקר שביעות הרצון
מהשירותים שניתנו להם על ידי המוטד בו למדו  .החל
משנת תשט"ד מתכוונת ות"ת להשתמש בממצאי הטקר

כאחת מאבני הבוחן לשם הקצאת משאבים למוטדות
להשכלה גבוהה .גישה חדשה זו מעידה על החשיבות
ההולכת וגוברת שות"ת מייחטת לנושא איכות השירותים
הניתנים לטטודנטים ,כשבמרכזם איכות ההוראה.
מדדי האיכות של ההוראה שאותם התבקשו הבוגרים

לדרג בטולם עולה והם:

.1

רמת הקורטים ,כולל התוכן ,עדכניות החומר ,ארגון
החומר ,שילוב תרגילים ,ניטויים ,טיורים וטדנאות .

.2
.3

טיב ההוראה של המרצים .
יחט המרצים לטטודנטים ,כולל נכונותם לטייע
וזמינותם.

.4

אופן קביעת הציונים ,כולל הערכת מבחנים ,עבודות,
תרגילים וטדנאות ,אובייקטיביות ההערכה ושקיפותה.

יהיו יותר בוגר י ם במקצועות ה"קשים" או מבוטטי-

המתמטיקה ,וככל שאחוז הכיתות הגדולות בו יהיה גבוה
יותר ,כך הוא ידורג על ידי בוגריו באופן נמוך יותר .היות
שבארץ יש הבדלים גדולים בין מוטדות ההוראה האקדמיים
הן בתמהיל המקצועות ה"קשים" וה"רכים" והן בממוצעי
גודל הכיתות ,הרי שהמדיניות המוצעת של ות"ת עלולה
להביא לאפליה מובנית בין המוטדות האקדמיים השונים .
מוטדות שבהם רוב הכיתות הן קטנות ובינוניות ואשר

מתמקדים אך ורק או בעיקר במקצועות ה"רכים" ,יזכו

להעדפה על פני מוטדות שחלק ניכר מהמקצועות הנלמדים
בהם הם מבוטטי-מתמטיקה וקורטים רבים לתואר ראשון

נערכים בכיתות גדולות ואפילו גדולות מאוד .
ייתכן שיש גורמים מתערבים נוטפים הנובעים מהקונטקטט

של הלימודים במוטד האקדמי ושאין מידע מחקרי לגביהם,
המשפיעים על ההערכות ברטרוטפקט של הבוגרים את
ההוראה במוטד בו הם למדו  .לדוגמה :ייתכן שבוגרים של
מקצועות פרופטיונליים משתמשים בשיקולים שונים
להערכת ההוראה מאשר בוגרים של מחלקות תיאורטיות .
בנוטף להבדלים הפוטנציאליים העלולים לגרום להטיה
מובנית בהערכת ההוראה ,יש פריטים אחרים העשויים

כמו רבים מאיתנו שאיכות ההוראה במוטדות להשכלה

לעורר מחלוקת בין חברי הטגל .למשל :האם יש בידי

גבוהה חשובה להם ,אני מברכת על כל פעילות שתקדם

הטטודנטים כלים שבאמצעותם יוכלו להעריך את

איכות זו  .ואולם ,על בטיט הידע המחקרי המצטבר מאלפי

"עדכניות החומר" המועבר ,אפילו במבט לאחור כבוגרים?

מאמרים שנערכו בארצות שונות בנושא הערכת טטודנטים

האם אנו מצפים לאותה מידת שיפור ביכולת ההבעה

את המרצים ,עולות בעיות אחדות בעניין השימוש

בכתב ובעל פה כתוצאה מהלימודים אצל בוגרי הפקולטות

בהערכה כזו לשם השוואה בין מוטדות הוראה אקדמיים

למדעים מדויקים והנדטה לעומת בוגרי הפקולטות למדעי

שונים ,גם אם לא יהא זה המדד היחיד.

הרוח והחינוך או בוגרי המכללות להוראה?

להלן ממצאי המחקר העיקריים הרלוונטיים לטקר ות"ת :

בתקשורת שקיימנו בנושא זה עם אנשי ות"ת האחראים

א  .קיימים הבדלים טטטיטטיים מובהקים בממוצע הדירוג

על הטקר מטתבר שהם ערים להטיות הפוטנציאליות ,וראו

של המרצים בפקולטות השונות  .המרצים במקצועות
ה"רכים"

-

אמנויות ,מדעי הרוח וחינוך

-

מדורגים בראש

הטולם בעוד שהמרצים במדעים מדויקים ,בהנדטה,

ובקורטים מבוטטי-מתמטיקה בפקולטות אחרות כמו

ו.

ראו מאמרי בחוברת זו "האמ המרצימ במדעי

הרוח "...

בע'
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3

את תגובתם המצורפת כאן .בעקבות זאת,

אנ 1

מקווה

לכמד

שהבע  1ה ת  1פתר מבל  1לחטל את היוזמה הברוכה של

פרופ' נירה חטיבה

ות"ת.

עורכת יי על הנובה"
שלום רב,
אני מודה לך על ששלחת אלינו קודם פרטומו את מאמרך

על טקר הבונרים שאנו מקיימים לצורך מרכיב האיכות
בתקצוב ות"ת  ,ועל הצעתך לפרטם את תנובתנו בצד
המאמר שלך.
לאחרונה קבלנו את התוצאות של טקר הבונרים שערכה
עבורנו הלשכה המרכזית לטטטיטטיקה  .שיעור המשיבים
לטקר הניע

ל 90%-

מהמדנם  ,ומכאן שיש בידינו תוצאות

לפנ  1זמן מה צפ  1ת  1בטדנה לש  1פור ההוראה במטגרת
המרכז לק  1דום ההוראה באחת האונ  1ברט  1טאות בארץ.
טדנאות מטוג זה נערכות למטפר קטן  1חט  1ת של מרצ  1ם-

משתתפ  1ם ,עד 15

איש ,וכל אחד מהם מכין מראש קטע

של הוראה שנמשך

דקות ומצ  1ג קטע זה לפנ

10-5

1

האחרים ,בדרך כלל עם הקלטת ו  1דאו של הוראתו .ש  1טה

זו נקראת "הוראה זוטא" ) (microteaching

והיא מקובלת

המייצנות היטב את מנרי כלל המוטדות על תחומי הלימוד

ב  1ותר בפע  1לו  1ות להכשרת מור  1ם .כדי שהטדנה תוע  1ל

שלהם .בשלב זה אין אנו יכולים להביא את הממצאים של

למשתתפ  1ם בש  1פור הוראתם ,תפק  1דו של מדריך הטדנה

הטקר ,העורבים עתה עימדים וניתוחים .נוכל לתת פרטום
לתוצאות רק לאחר שנביא אותן לידיעת ראשי המוטדות
ונקבל את הערותיהם.

לדון  1חד עם המשתתפ  1ם בז  1הו  1ובצ  1ון התנהגו  1ות הוראה
 1ע  1לות וגם בז  1הו

1

הללו שהן בלת

1

מוע  1לות ,ובהצעת

התנהגו  1ות חלופ  1ות להללו כד  1לטפק למורה המלמד משוב

בהכירנו היטב את טפרות המחקר  ,היו לננד עינינו כל
הבעיות שהעלית במאמרך  .אנו בודקים את ההבדלים בין

מקצועות יירכים" ו " קשים "  ,ועל פי תוצאות הבדיקה נחליט
אם יש צורך במקדם כלשהו למניעת אפליה של מוטדות

4

 . 2מח Oור במדריכימ בעכי ידע מקצועי ראוי
ב Oדנאות כ  eי  9ור ההוראה הכיתתית

מוע  1ל  .האוו  1רה בטדנה כזו ה  1א ח  1וב  1ת ונותנת מקום

לתגובות אוהדות של המדריך ושל המשתתפ  1ם האחר  1ם .
במטגרת הטדנה בה

צפ  1ת 1

הצ  1ג מרצה צע  1ר

ממדע 1

החיים

)שנה שנייה באונ  1ברט  1טה( בפנ  1קבוצה של כעשרה מרצ  1ם

שבהם יש משקל רב יותר למקצועות יי הקשים '.י

צע  1ר  1ם אחר  1ם ממקצועות המדע  1ם חלק מש  1עור שהוא

השאלון לבונר מתייחט לכלל הלימודים שלו בהיותו

העביר לפנ  1זמן מה באחד הקורט  1ם שלו ,וביקש לקבל

טטודנט  ,וחזקה עליו שהשתתף בקורטים עם מטפר

משוב על הוראתו באותו א  1רוע .ה  1ו אלה ,לדבר  1ו ,עשר

תלמידים נדול וכאלה עם מטפר תלמידים קטן  ,כך שמרכיב

הדקות הראשונות בשיעור הראשון של הקורט שהינו

זה אמור להיות מנוטרל .אבל ,אם יתרבר כי במוטדות

המשך לקורט שהוא ל  1מד בשנה הקודמת לאותם תלמ  1ד  1ם.

מטוימים שיעור נדול במיוחד של הקורטים הם בכיתות
נדולות מא,ד הרי שיש בכך ללמד על איכות ההוראה )ועל
היחט שבין מורה לתלמיד( וראוי שזה יתבטא בתקצוב
המוטדות.

המרצה התח  1ל את הש  1עור בהצגת שקף של צורה ב  1ולוג  1ת
כלשה

הטתיים במ  1לה לט  1נ  1ת ארוכה שציינה את שמו של אותו

חלק .

האמירה שלך כי הערכתם של הבונרים אינה שונה מן
הדירונים שהטטודנטים נותנים למורים בטוף כל קורט

1

שמחלק  1ם שונ  1ם שלה  1צאו

כ 20-10-

ח  1צ  1ם .כל חץ

]התרשמות :1

השקף ה  1ה עמוט מאוד והשמות

הארוכ  1ם נכתבו באות  1ות קטנות שכן בקוש

1

ה  1ה מקום

לכולן  [ .מ  1לות הפת  1חה של המרצה ה  1ו בערך כך " :שלום

נותנת משנה תוקף להחלטתנו לערוך טקר בונרים על מנת

תלמ  1ד  1ם ,אנ  1שמח להמשיך את הקורט

שלא להיות מעורבים בהערכה השוטפת של הטטודנטים ,

זוכר  1ם מהש  1עור האחרון ]שהתקיים לפני למעלה מארבעה

חודש  1ם  [ ...זהו .. ..

שהיא מעניינם של המוטדות .

ואלה הם

חלקיו " ...

....

כמו שאתם

]כאן הוא הקר  1א

אחד לאחד את מרב  1ת השמות הרשומ  1ם ללא הטבר  1ם
צדקת בהנחתך כי טקר הבונרים הוא רק אחד המרכיבים

של תקצוב האיכות  .מרכיב אחר הוא שאלון הערכה עצמית
המופנה למוטדות  ,בו אנו שואלים ,בין השאר  ,אם מתקיים
טקר שוטף של הערכת ההוראה ועל השימושים הנעשים
בתוצאות הטקרים בקידום חרבי טנל אקדמי ובפעילות
לשיפור ההוראה .

באשר למשמעו  1ות  1הם ,מה שהיה מ  1גע ב  1ותר  [ .מכאן

הפל  1ג המרצה לת  1אור תכונות נוטפות של אותה צורה  .לא
הייתה הצגה של הקורט או מבט כלל  1על נושא  1ו  ,לא הצגת
ט  1לבוט וד  1ון בו ,לא טק  1רה כלל  1ת של הנושא  1ם שנלמדו

בשנה שעברה ושעל  1הם בנו
קצרה של נושא  1ם אלה ,כפ

הופעת כתב העת ייעל הנובה "  ,כמו נם הנדלת היקפו של
מרכיב האיכות בתקצוב ות " ת  ,מעידים על החשימת הנדלה

הש  1עור הראשון של הטמטטר  .כמו כן ,לא ה  1ה מבוא
כלשהו לש  1עור הנוכח
מטרות  1ו כפ

של איכות ההוראה במערכת ההשכלה הנבוהה .

1

1

הקורט או לפחות תזכורת
שה  1ה ראו  1לעשות בתח  1לת

1

1

ולא הוצגו מראש נושא  1ו או

שראו  1לעשות בדרך כלל בתח  1לת ש  1עור וכך

לא ה  1ה ברור לאן המרצה הולך ומה הוא מתכוון ללמד .
בברכה

שלמה הרשקוביץ
טמנכ " ל לתכנון ולמידע
הוועדה לתכנון ולתקצוב

בהמשך הש  1עור הוצגו הנושא  1ם "ללא כותרות"

-

לא ה  1ה

ברור על א  1זה נושא מדבר המרצה ,מת  1התח  1ל או הטתיים
נושא מטו  1ם או מת  1הוא עבר מחלק אחד של הש  1עור

לחלק אחר .ההטברים לא היו ברור  1ם דיים  ,לא ה  1ה ש  1תוף

של הקהל )למשל  :הצגת שאלות למשתתפים( ,ובאופן

ובמיומנויות הוראה והערכה יעילות  .כמו כן רצוי שאדם זה

כולל השאירה ההרצאה מקום רב להצעות לשיפור  .המרצה

יהיה בעל ניטיון הוראה בקורט אקדמי רגיל באוניברטיטה,

הצעיר התנצל שהוא התבלבל מעט בטדר שבו הציג את

ושיקרא באופן שוטף את הטפרות המקצועית המתפרטמת

הדברים בהשוואה לתכנון המוקדם  .המשוב של מדריך

כדי להכיר גישות ודרכי חשיבה עדכניות ,וממצאי מחקרים

הטדנה היה שההוראה שהודגמה על ידי המרצה הצעיר

בהקשר לדרכים הטובות ביותר להביא את הטטודנטים

הייתה מצוינת ושיש לו רק הערה אחת ויחידה לגביה

ללמידה הרצויה .

והיא  :רצוי שהמרצה יכין מראש ובכתב את רשימת

לטיכום  ,נראה לי שהעלות לעומת התועלת של טדנאות

הנושאים שהוא עומד להציג כדי שלא יתבלבל בטדר.

מהטוג המתואר לעיל ,הללו הניתנות על ידי מדריכים ללא

המדריך פנה לקהל לשאול אם יש הערות ,ונענה בשתיקה.

הידע המתאים ,עשויה להיות נמוכה  .היות שטדנאות אלו

ייתכן שהמשתתפים האחרים לא הגיבו היות שכולם היו

בדרך כלל אינן מוערכות בשיטות מדעיות תקפות ,לא

מורים צעירים ללא ניטיון בהוראה או עם ניטיון מועט ולכן

ידוע כלל אם הן אמנם משפיעות במידה משמעותית על

הם לא זיהו את התנהגויות ההוראה הבעייתיות וייתכן גם

איכות ההוראה של כל או של רוב המשתתפים ומה מידת

שהם לא העזו להציג את חברם באור שלילי ,בייחוד לאחר

העלות/תועלת שלהן .

שבעל הטמכא התפעל מהוראתו  .לפיכך ,מנהל הטדנה

הבעיה היא שמדינת ישראל לא נערכה מראש באופן

עבר מיד למרצה הבא ובכך הוחמצה הזדמנות פז למציג

מטודר להפעלה פרופטיונלית של מרכזים לקידום ההוראה

עצמו ולשאר המרצים הנוכחים ללמוד מהתנהגויות

באוניברטיטאות ובמכללות ועקב כך יש באר'( מחטור

ההוראה הבלתי מועילות שהודגמו כדי לא לחזור עליהן,

באנשים בעלי הידע המקצועי הדרוש להובלת טדנאות

וגם כדי ללמוד לעצב דרכים ושיטות איך להתגבר עליהן.

יעילות ולמתן הדרכה אישית יעילה למרצים .דרך אחת

גרוע מכ,ך התנהגויות הוראה בלתי מועילות קיבלו חיזוק

להתמודד עם הבעיה היא להשאיר את המצב כמות שהוא ,

כאילו היו טובות ורצויות  .ללא טפק ,ההשתתפות בטדנה

בתקווה שהעניינים יטתדרו מעצמם

-

שהאנשים העוטקים

זו ,שנמשכה שעות אחדות ,הועילה במידת מה

בהדרכה ילמדו את הנושא תוך כדי התנטות ,בדרך של

למשתתפים שכן עצם הקדשת זמן לצפייה בהוראה של

ניטוי וטעייה ,ושכל מוטד ינטה לעשות את המיטב

אחרים ולדיון בקבוצה בנושאי הוראה הינו מעשיר בפני

במגבלות הזמן ,התקציב והמומחיות המקומית  .אולם

עצמו  .החטרים בידע של המרצים באוניברטיטה בנושאי

נראה לי כי דרך זולה ויעילה הרבה יותר היא לטפל בבעיה

הוראה ,בייחוד של מרצים מתחילים ,הם כה גדולים

באופן כלל-ארצי )בדומה למיט"ל

וחמורים ,עד כי כל מידע רלוונטי תורם משהו לידע שלהם .

ברשת האינטרנט המאגד מוטדות רבים להשכלה גבוהה,

אולם ללא טפק ,התועלת מטדנה זו הייתה יכולה להיות

שאורגן באמצעות ות"ת( ,כלומר ,להקים מסגרת

-

פרויקט הלמידה

רבה עשרות מונים אילו המדריך בה היה בעל ידע ראוי

שתכשיר יועצי הוראה מקצועיים לאוניברסיטאות

בנושא אותו הוא לימד את המרצים  .מטתבר שאדם זה,

ולמכללות וגם תארגו את כולם בתקשורת שוטפת .

המדריך בטדנאות רבות לקידום ההוראה של אנשי טגל

זאת ,לשם התעדכנות בידע תיאורטי ופרקטי ,לשם

אקדמי )ואולי גם אחרים העוטקים בכך( לא התנטה

התוויית מדיניות ושיטות  ,לשם קיום דיונים בפתרון בעיות

מעולם בהוראה של קורט אקדמי רגיל באוניברטיטה וגם

משותפות וכדומה .כמו כן ,תעטוק מטגרת זו בפיתוח

לא עבר כל התמחות מטודרת  ,שיטתית ויטודית בנושאי

דרכים להערכה תקפה ומהימנה של הפעילויות לקידום

הוראה אוניברטיטאית הכוללת גם תיאוריה ומחקרים

ההוראה במוטדות השונים ולשיפור היעילות של פעילויות

בנושאים אלה.

אלו.

ומה מקובל בארצות אחרות בנושא של "יועצי הוראה"
הנותנים למרצים הדרכות ,הרצאות ,טדנאות וייעו'( אישי
לשם שיפור ההוראה?
בחוברת הראשונה של " על הגובה " הבאתי טקר שערכתי
במרכזים לקידום ההוראה באוניברטיטאות ובמכללות
בעולם .מהטקר עולה כי היועצים הללו הם בדרך כלל
מומחים שעוברים הכשרה בדרך של השתלמות והדרכה
יטודיים וממושכים המתפרטים על חודשים ואף על שנים,
וכי יש כיום דיון בחוגים המקצועיים בצורך להעטיק רק
יועצים בעלי הטמכה ותעודה ,שיצטרכו להוכיח לשם כך
שהם עומדים בטטנדרטים של הידע והמיומנויות הדרושים

למקצוע  .כל אדם הנותן השתלמות למורי אוניברטיטה
ומכללה בנושאי הוראה צריך שיהיה לו בהכרח ידע

מעמיק ,הן תיאורטי והן פרקטי ,בפדגוגיה כללית המקדמת
למידה ובדרכים להערכת תלמידים בחינוך הגבוה ,ידע
פדגוגי טפציפי המתמקד בהוראה בדיטציפלינות השונות

]'רה חט'בה
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