
ההוראהאיכותקידום

ה eכםעהככה-
וימ eרב-

לקידוםהמרכזראשחטיבה,נירהפרופ'המנחה:

-אביב.תלאוניברסיטתההוראה,

לשעבר,,רקטורפיננרנחוםפרופ'המשתתפים:

ד, IIבאבאלישעפרופ'בן-נוריון;אוניברסיטת

העברית.האוניברסיטהלחינו,ךהספרביתראש
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ישמה :הפרקטיקההואשלנוהנושא :חטיבהפרופ'

זה .ולשפרההגבוהבחינוךההוראהאתלקדמכדילעשות

שאציגמהלכןשלמ,עיוןיומלולהקדיששאפשרנושא

טרטוןבהצגתלפתוחרוצהאניקטן.מדגמרקיהיהכאן

שעשיתישבתוןשנתבמטגרתשנימ,כתשעלפני .וידיאו

עטקתישמ-לפיזיקהבמחלקהטטנפורדבאוניברטיטת

רנדישלטענתועלחשבתי-במחלקהההוראהבשיפור

איננומבודד:מאודמקצועבעצמהיאשההוראהבט,

המצטיינימואפילואחרימ,מרצימכיצדבאמתיודעימ

פומביתהטובהההוראהאתלעשותכדימלמדימ. ,שבהמ

מרצימשלשיעוריהמאתלצלמהרעיוןבדעתיעלה ,יותר

אניהוראתמ.אתולהציגבטטנפורד,הוראהפרטישקיבלו

מוכרתהטובהההוראהאתלעשותדרךזושגמחושבת

מרצימשלבהוראתמלצפותמורהכליוכלזובדרךיותר.

שמציגדקות,שבעבןטרטוןאקריןמצטיינימ.שנחשבימ

החיימ,במדעימצטיינת,חוקרתמק/קונלטוזןפרופ'את

זהכיצד .טטודנטימ 400לומדימשבוקורטהמלמדת

הלימודימתכניתלפימשתתפימ?הרבהכהשבקורט

חייבהראשוןהתוארשלהראשונותבשנימהאמריקאית,

 400וכךהפקולטות,מכלקורטימלבחורטטודנטכל

הפקולטותמכלהגיעוזהבקורטהתלמידימ

היאולכןוכדומה,,החברההרוחמדעישבאוניברטיטה:

לכולמ,שיתאיממוקדמתדרישהללאקורטללמדצריכה

שלששמהמשומטטודנטימהרבהכהנרשמוזהולקורט

הביקושמעולה.כמרצהלפניהיצאמק/קונלפרופ'

גדולדיאולמהיהשלאומאחרמאוד,גבוהשלהלקורטימ

באולממלמדתהיאהרב,הקהלאתלהכילבטטנפורד

 .במהעלעומדתהיאברירהובליתהתיאטרון,

טרטון)(מוצג

המורהתפקידעלהוראתהמדרךללמודתןינבעצממה

אומרתהיאהעיקר,אתלתמצתאנטהאמבאוניברטיטה?

השיעור.הכנתבעתהרבהולתכנןלחשובהמרצהשעל

 ,"הגבוהבחינוךההוראהאיכות"קידומבנושאהעיוןיוממתוך . 1

המסלולשלוהמחקרההוראהרשותידיעל , 12.12.04ב-שנערך

לציון.בראשוןלמינהלהמכללהבקמפוסלמינהל,המכללההאקדמי

גמאלאהידע,אתלהעבירכיצדרקלאלתכנןצריךהמורה

לעודדאיךדידקטיימ-פדגוגיימ,היבטימבשיעורלשלבאיך

לעזוראיךהעקרונות,עלחשיבההתלמידימאצל

נקודותלהציג,איךהללוהעקרונותאתלהביןלתלמידימ

שלאכךללמדאיךביותר,הטובותבדרכימלהבנהקשות

אתישכחולאלעולמגמשהמאלאיבינו,שהתלמידימרק

שלמדו.

הכול,בעשייתתפקידהאתרואהשהיאהואהשניהדבר

לשמורוכדיומלהיבמענייןיהיהשהשיעור,כדיהכולאבל

עצמהבהעמדתאפילוהתלמידימ,שלהריכוזרמתעל

להיותצריכהשההוראהקודמ,הזכיררנדי .מגוחךבמצב

 .התלמידימבקרבהנאהליצורצריכהשההוראה . fuח

להביאשעליהמתפקידיה,אחדשזהחושבתאכןזומורה

כי(אמבשיעוריהשייהנוגמ,אבלילמדוהתלמידימשלכך

 .דה)יהלמחשבוןעללא

בארץבאוניברטיטאותמורימכמההיאהשאלהעכשיו

כלומר,כזה?באורבאוניברטיטהתפקידמאתרואימ

אתיאהבושהטטודנטימכדיהכוללעשותשעליהמ

זמןהרבהכךכלכמוהמקדישיממרצימכמההשיעורימ?

הפדגוגיימ-ולהיבטימהשיעורתכנוןלתהליךומחשבה

מאתגרותדרכימלחיפושהחומר?הצגתשלדידקטיימ

(עורכימלאחורחושביממרצימכמהלהצגתו?ומלהיבות

הטתיימ?שהשיעורלאחרשלהמההוראהעלרפלקציה)

איךבמחשבהעטוקההיאהשיעורשלאחרלבשמתמ

הבאה?בפעמהוראתהאתלשפר

נדבכימחמישהלהציערוצהאניזהטרטטמךעל

כולה,באוניברטיטהההוראהלקידומלדעתי,שהכרחיימ,

וזהו ."גרועימ"מורימשלההוראהלקידומרקולא

אחרגוףכלשלאוהוראהלקידומהמרכזימשלתפקידמ

אנשילכשלההוראהאתלקדמ-האלהבנושאימשעוטק

האקדמי.הטגל

אתהמורהשלהתפיטהשינויהואהראשוןהנדבך

את"לשנותשצריךקודמהזכירשרערן .ההוראהתפקיד

באמתשלנומהמרצימחלקהכוונה.וזאתלמורה,הראש"

אמנמהמהחומר".אתב"להעבירתפקידמאתרואימ

אבלהנלמד,החומראתיבינוהתלמידימששרצויחושבימ

שלואתעושההוא .כךכללכךלדאוגצריךאינוהמורה

מוכןבאהואכללבדרךהחומר.את"מעביר"שהואבכך

אתשמילאטבורהואובכךטובה,מצגתמכין ,לשיעורימ

ואתהמורימשל"הראש"אתלשנותרוצימהיינו .תפקידו

ותומכימלעוזרימחומרממעביריתפקידמ:אתתפיטתמ

אתלשנותרוצימהיינוזאת,בעקבותלמידה.ומכוונימ

ההוראה.שיטותואתלתלמידימההתייחטות

קידומהואההוראהמרכזתפקידישלהשניהנדבך

בוועדותההוראה.בנושאטגלאנשיביןודיוןחשיבה

,אבלהזמןכלעולה"הוראה",המילהלמשלהוראה,



באב"דאל'~עפרופ'וחט'בההר'(,פרופ'פ'(גר(חוספרופ' :ל~מאל jמ'מ'

בנושאיםהטגלאנשיביןכללידיוןמתקייםשלאכמעט

הוראהשיטותבאילובהוראה?מטרותינומהכמו:

לתלמידים?טובלאמהלתלמידים?טובמהלהשתמש?

אלהכמובנושאיםדיוניםאפילובהוראה?החידושיםמה

עושההיאהאםבעצם?כאןעושההיאמה :הטרטשמעלה

אתלשעשעהמורהתפקידהאםשלילי?אוחיובידבר

צריךהאםבכפית?התלמידיםאתלהאכילהתלמידים?

עלהאםאו ,פופולרילהיותכדיהתלמידיםאתלרצות

יעילהבצורההחומראתוללמדמאודרצינילהיותהמרצה

מאודבטטנפורד,אפילושתלמידים,מטתברודרת?ומט

הםאלהכלשלה.ההוראהשיטתאתאוהביםמאוד

 .מתרחשיםשלא,שכמעטטגלאנשיביןלדיוניםנושאים
הםהוראהבנושאיהטגלאנשיביןשיחותלדעתי,לכן

וקידוםבהוראההמלומדותביטוטלצורךחשובנדבך

 .ההוראה

 .הטגלאנשילכלמקצועיואימוןפיתוחהואשלישינדבך

אצלהוראהלקדםהאם :השאלהלכןקודםכאןהועלתה

מוריםאצלבעיקרלקדמהשישאו ,הטגלאנשיכלל

טגלאנשיעםשניםכעשרעבדתיאניחדשים?

,והאדםאישי-אינדיווידואליבאופן ,אביבתלבאוניברטיטת

-פיזיקאיהיה ,-1989בהיהזהעבדתי,עמוהראשון
לימדהואשלו.החמישיםשנותבאמצעשהיהלינראה

לפיזיקההטפרובביתבפיזיקה,חובהבקורטגדולהבכיתה

הדרךבטוףכברהואאנרגיה,עליותוציאיאל-ליאמרו

זאתבכל .שלנוצעיריםהיותרהמוריםעםתתחילי-

אתלשפרלולעזורוהצלחתיאישיבאופןאיתועבדתי

לאחדהיההואשנתיים-שנהשתוךכךכדיעדההוראה

מאז .בבית-הטפרביותרוהמצליחיםהמבוקשיםהמורים

מהוראהשנהנותלמידיםאלפידרכועברובוודאיהיום,ועד

חטםלהוותצריךהמורהשגילחושבתשאינניכךטובה.

גםישאבל ,לחדשיםלעזורצריךההוראה.בשיפורלעזרה

ואניבהוראה,וקשייםבעיותלהםשישותיקיםהרבה

המוריםהםמיעלהאצבעאתלשיםפשוטשצריךחושבת

לעזורלנטותכדידרכיםלחפשוישבהוראה,שמתקשים

 .נוטפיםשיקוליםללאהקשיים,עללהתגברלהם

ההיבטיםעללחשיבהמרציםלעודדהוארביעינדבך

כפי .והשיעוריםהקורטיםתכנוןבעתהדידקטיים-פדגוגיים

ומחשבהזמןהמוןמקדישההיאעושה,בטרטשהמרצה

אתיבינושהתלמידיםכךמעניין,היטב,ללמדאיךלשאלה

צריךלאהחומראתלהבנותבשבילאבל .בעצמםהחומר

 buzZה-היום,מדבריםכולם .אקטיביתהוראהתמיד
word , מתכוונים .אקטיבית""למידההיאהקטם,מילת

פיזיתבעשייהגםהשיעורבזמןיעטקושהטטודנטיםבכך

דבריםעלחושביםשכשטטודנטיםלב,שימואבל .כלשהי

למידהזוגם-משמיעשהמורהומענייניםמעמיקים

שהטטודנטמחייבתאקטיביתלמידהתמידלא .אקטיבית

בעיהלטטודנטיםכשמציגיםבידיים".משהו"יעשה

דבריאתרושמיםכשטטודנטיםאפילואומאתגרת,

ולאהדבריםתמציתאתכותביםשהםברגעהמרצה,

ששמעוהדבריםבמילה,מילהאוטומטיבאופןרושמים

בראשעיבודעובריםהמרצהדבריחשיבתי;עיבודעוברים

הפעלהזוגםאומרת,זאת .להבנהבדרךשלבוזהושלהם

רואהלאמבחו')הצופהאםגםהטטודנטים,שלאקטיבית

דידקטיים-פדגוגייםהיבטיםשילובעללדברייבנוגע .זאת

איךומכללותבאוניברטיטאותמרציםכששאלו-בהוראה

-90%משלמעלהמצאושיעוריהם,אתמכיניםהם

דוגמאות,מכינים ,השיעורחומרעלחוזריםמהמרצים

אונוטחאותמכיניםבשיעור,שיוצגובעיותפותרים

מעטים .גמרוהםובזהבשיעור,לשימושניירעלפיתוחים

אחריכלומר,עושה.מק'קונלשטוזןמהאתעושיםביותר

יושביםהםלהציגרוציםשהםמהכלאתלהכיןגמרושהם

טובההכיבצורהזהאתלהציגאיךאבל-וחושבים

ומרתקמענייןשיהיהכךיבינו?שהתלמידיםכךלתלמידים

התפקידיםאחדזהויאותגרו?שהתלמידיםכךלתלמידים?

אתהטגלאנשיאצללקדם-הוראהלמרכזירואהשאני

ומכיניםיושביםכשהםוהפדגוגי;הדידקטיההיבט

צריךמורהכל .האלהההיבטיםעלגםשיחשבושיעורים,

אתלעשותאיך-הבטיטילתכנוןמעבר-לחשוב

איך ,ודמיוןהשראהמעוררייצירתיים,השיעורים

להטביראיך ,ועדכנייםרלוונטייםהכיביישומיםלהעשירם

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובה ל(!.

וי:
 ....וי:
 ....וי: =ו-
rב. 
יייי
וי: = ....וי-
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אתגרילתלמידיםלהציגאיךבהיר,הכיבאופןהדבריםאת

ולהלהיבהתלמידיםאתלרתקכדילעשותמהחשיבה,

המאודייהוכלוטלאההוראהאתלהתאיםאיךאותם,

רקע(עלביניהםשהשונותהתלמידיםשלהטרוגנית

 ,וגדלההולכתללימודים)ומוכנותהיכולתחברתי-כלכלי,

ורפלקציהחשיבהלעודד,הואהחמישיהאחרון,הנדבך

זה-היוםהרבהזהעלדיברו ,המרציםבקרבההוראהעל

גםזהאתראינו ,בהוראההמלומדותשלמהרכיביםחלק

לאחרויחשוביישבמרצהשכל,רצוימק'קונלטוזןאצל

היהלאמהטוב?היהמההיום?לימדתיאיךהשיעור:

שלוההתרשמותעללהטתמךיכולההרפלקציהטוב?

לכמהאחתתלמידיםעםלהיפגשגםיכולהוא,אבלעצמו

עמיתיםלהזמיןיכולמרצהכל ,משובמהםולקבלזמן

לחשוביכולהואמשוב,מהםולקבלשלובשיעוריםלבקר

עלמכךוללמודהטטודנטים,שלהכתובותההערכותעל

עלעצמו,עלמחקרלעשותיכולגםהוא,שלוההוראה

מהמלומדותחלקשזההציע,בטשרנדיכמו-הוראתו

שלי,בהוראהטובלאמשהוגיליתיאם :ולחשובבהוראה,

לשפרכדילעשותיכולאנימה-לשפררוצהשהייתיאו

זאת?

שמרביתם ,האלההנדבכיםחמשתאתלהשיגנצליחאם

מאוד,הרבהעשינואז ,מיוחדתקציבדורשיםלאאפילו

מרכזישלהעיקרייםהתפקידיםהםשאלהחושבתואני

 ,ההוראה
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לפניבדיוקקונל?'מקטוזןיותרלמערכתמביאיםאנחנו

היהשנושאהבינלאומית,טדנהבטכניוןהתקיימהשבוע

-Transition to Mass Education Systems 
International Comparisons and Perspectives , 

מעברשלמואץבתהליךמעשורלמעלהזהנמצאתישראל

יעדלהמונים,גבוההלהשכלהאליטיטטיתגבוההמהשכלה

הינוגבוההלהשכלההפוניםתיכוןבוגריומעלה 50%של

שכנראההיעדזהו ,לעיןהנראהבטווחלהשגההניתןיעד

 ,הנגישותהרחבתשלהאצטלהתחתהמדינהחותרתאליו

מכטותהגדלתידיעלמטוימתבמידההושגההנגישות

באמצעותיותררבהובמידההאוניברטיטאות,שלהקבלה

מכלל-50%כשכיוםהיאהתוצאה ,מכלולשלמזורזתהליך

כילצייןראוי ,במכללותלומדיםראשוןלתוארהתלמידים

ינוך, nבכלכלתהעוטקיםלדבריביותרהחשובהתוארזהו

בניידותביותרהמשמעותיהגורםהואהראשוןהתוארכי

החזרלפרטהנותןהיחידהתואראוליוהוא ,החברתית

נותןהשניהתוארהאםויכוחיםיש ,בוההשקעהעלחיובי

נותןהשלישיהתוארהאםרצינייותרעודויכוחיש ,החזר

לדעתיכיאלהנקודותמעלהאניההשקעה,עלההחזראת

בחינוךההוראהאיכותקידוםעלגםישירההשלכהלהןיש

ואףהטפידומהדובריםניכרחלקהטכניון,בטדנתהגבוה,

ששילבההמחקר,אוניברטיטתמודלעלקדישאמרו

לאחוזיםרקמענהנתנהאבלת, nאלמקשהומחקרהוראה

כיעדגבוההבהשכלהרו nשבבאוכלוטייהבודדים

שלבפופולריזציההדוגלתמערכתכינטען ,לשאיפותיהם

מהאוכלוטייה 40%-50%לכדיולהבאתההגבוההההשכלה

קרית nהמהתשתיתאתלקייםיכולהאינההרלוונטית

הדרושיםהמשאבים ,קר nהמאוניברטיטתבמודלהמובנית

שלבתקופהשלאובוודאיבנמצא,אינםפשוטלכך

בהפרדהצורךישאילכך, ,החגורהוהידוקצמצומים

העוטקיםמוטדותביןובבידוללהוראהקר nמביןובבידול

במחקרמתמקדותהאוניברטיטאות ,עדיין ,אלהבתחומים

חייםפרופ'אמרטדנהבאותהבהוראה,והמכללותכביכול,

עובדלהכשירש"כדי :ויצמןמכוןשללשעברנשיא ,הררי

אניחשבון,רואהלהכשיר,כדיחוקרצריךלאאניטוציאלי

הוא ,מוח"מנתחלהכשירכדילאואפילוחוקרצריךלא

הואלהיפך,הללו,המקצועותעלבזלזולחלילה,דיבר,לא

המקצועותכלשלהרבהוהחשיבותיוניות nהאתהדגיש

מקצועאנשילהכשירשכדיטעןרקהוא ,לחברההללו

אז ,ההכשרהאתיעשושחוקריםצריךלאאלהבתחומים

בתחומיםבהכשרהיעטוקכןמי-מחקראנשילאאם

מעזאנינשאלתהייתהואםנשאלה,לאהשאלההללו?

מוריםמורים,צריך :היאניתנתשהייתהשהתשובהלנחש

שבמערכתמוטיףהייתיאניאיכותית,הוראהצריך ,טובים

הרבהצריךהוראה,עלדגששםהמכלולתהליךשבה

פרטוםטיטמתרקתהיהלאשההוראהכדיטוביםמורים

הכשרההללו?הטוביםהמוריםכליבואומנייןאבלבלבד,

האינדיווידואליתברמההנעשיתבאוניברטיטהלהוראה

תפטהלא , apprenticeshipה-בלעזאוהחניכותבגישת

שבהםתחומיםושםפהישנם ,פעםאףבמחוזותינו

ניתןלאאבלוכדומה,טטאז'מעשית,התמחותנדרשת

במוטדותלהוראהלהכשרהכתחליףלכךלהתייחט

האוניברטיטאותשלהמוצהריעודןהגבוהה,ההשכלה

לה nוהנהעברההידע,קידוםהואשלהםהעשייהוליבת

 , The advancement of knowledge-ידעשל
transfer of knowledge , זהו-ברורהידעקידום

להתווכח,להתחילכברניתןפההידע,העברת ,המחקר

גבוהיםלתאריםההנחיהשזאתאומרמאירשטייןדןידידי

טועןאניאבלחוקרים,ולהכשרתלמחקרהקשורוכל

כאן ,ראשוןלתוארההוראהמטוימתבמידהגםשזוהי

ההוראה,איכותלבעייתהמודלשלהזיקה

חברישלמתמדתהתעדכנותישקר, nלמהקשורבכל

ועלהידעהפצתעלרבותהקלוהמידעטכנולוגיות ,הטגל

בתהליכים,מתעדכןבטכנולוגיות,מתעדכןהטגל ,נגישותו

 ,העדכניהציודמיטבאתתמצאובארץובמעבדות

למדיטובההכשרהלכןמקבלהישראליהדוקטורנט

לדעתימאודקרובהמתקדמיםלתאריםההנחיה-במחקר

וכלההנושא,אחרמהחיפושהחל-במחקרלחניכות

כדיתוך ,הדוקטורנטיםעםמשותפיםמאמריםבכתיבת

בטמינריםעבודתם,אתשטיימוולאחרעבודה

דרך,פריצותעל , state of the artעלדניםהמחלקתיים

כולם-חדשותגישותועלטכניקותעלחדשים,כיווניםעל

לשאלה:והתייחטוזיכרונכםאתאמצואנא,אבל ,במחקר

עללקותיכם nבמדנושבההאחרונההפעםהייתהמתי

האפשריתההשפעהועלהלמידהבתורתחדשותגישות

הרצאהעלהקורט,מבנהעלהקוריקולום,מבנהעלשלהן



מבנהעלהרצאההאחרונהבפעמהועברהמתיאובודדת?

מידעטכנולוגיותשלהבאתןבעקבותשיעורמערך

למחקרההכשרהביןפריטטיותתחפשולשוואחדשניות?

כשאמרלכךהתייחטטלרפרופ' .בהוראהלהכשרה

שאנולמרותלהוראההכשרהאיןשבאוניברטיטאות

הכשרהיותרקיבלבצה"למ"מוכלמ"ככללכך.מודעימ

ממרצהמובנית,להכשרהוכוונתישיעור/הרצאה,לבניית

 .לימודיואתטיימעתהשזהצעיר

להוראהההכשרהבחוטרהבעיהשורשאתרואהאני

במחוזותשהשתרשלמושגלבושימוהמחקר,תלמידישל

במוטדותכעתשנעשהמהכל .מחקרתלמידי-שלנו

וטקריבמשובימההוראהשיפורלמעןגבוההלהשכלה

ההוראהלשיפורהיחידותשעושותמהוכלההוראה

התייחטותכולללמיניהמ,ותמריצימטדנאותבאמצעות

 ,ומבורכתחיוניתעשייההמ-והקביעותהקידומבתהליך

מאחר .הבעיהבשורשלטפלולאלתקןבאימרקאלהאבל

למעשה,מהלכהההוראהבקידומעוטקימאנוהזהובמושב

לטפללהתחילמציעאנימעשית.להצעהלהגיערוצהאני

בהיעדרנכוןיותראובהכשרה,-הבעיהבשורש

הדוקטורטבלימודיזוטאמהפכהמציעאני .ההכשרה

המטורתיתלהכשרהשבמקבילכלומר, .ישראלבמדינת

בחינתקורטימ,שלמועטמטפרהכוללתלמחקר,

לפחותאודרישה,גמתהיהמחקר,ועבודתמועמדות

תהיההתכנית .בהוראהלהכשרהמובניתלתכניתאופציה,

עלמושתתתותהיה ,שנימארבעאושלושפניעלפרוטה

שלהדרגתיתהליךעל ,ולמידההוראהבנושאיקורטימ

על ,במעבדות ,בכיתהתרגולשלמונחיתמעשיתהתנטות

לדוגמה.ושיעוריממבחנימתרגילימ,שאלות,הכנת

ולהעבירלהכיןהדוקטורנטיידרשהתהליךשלבטיומו

אנשיידיעלילווההתהליךכל .במחלקתושלמקורט

ההוראה,ביצועיאתיעריכואשרבכירטגלו/אומקצוע

שזה-המחקרעבודתעבורלציוןבמקבילציוןמתןכולל

מעיןתרצו,אמ .מקבלשהדוקטורנטהיחידהציוןכעת

 .גבוההבהשכלההוראהלתעודתלימודימ

נניחאמ .בשנהדוקטורנטימכאלףכעתמייצרתישראל

-25%כועודהאקדמיימבמוטדותנקלטיממהמ-25%שכ

הוראהלהמהמאפשרימאחריממחקרבמוטדותנקלטימ

נוכלעשורבתוך ,המוצעהמודלאתנאמץאמהרי ,חלקית

שקיבלטגלעלהמושתתתגבוהההשכלהמערכתלבטט

כלתיפתרנהבכךכיאומרתזאתאין .בהוראההכשרה

לרבימ .תצטמצמנההןדעתילעניותאבלבהוראה,הבעיות

הלימודימ,במהלךעודהדרך,בראשיתכבראולייתברר

והטינוןשלהמ,האופטימליתהנישהאיננהשהוראה

אנשישנימ.חמש-ששכעבורולאמוקדמייעשההראשון

הזה,בכיווןללכתהמוטדותאתלעודדיכולימוות"תג"מל

אפלטוןאתאצטט .אפשריכאתגרזאתמציעוהייתי

ולדידיהעבודה.שלהחשובהחלקהינהההתחלה :שאמר

ככלמוקדמתהכשרההיאההוראהבשיפורהראשוןהצעד

ולכךלדוקטורט,הלימודימשל,בשלבהטגלשלהאפשר

לחתור.צריכימאנחנו

למעשה"הלכה"עללדבראשתדלאני :באב"דפרןפ'

שונותמשמעויותשתיעלדיברוהיומ,כלבמהלךהיומ,

אתולאמהןאחתאדגישואניההוראה,שיפורשל

איךכלומרההוראה,שלכללישיפורהיאהאחתהשנייה.

 Xמרמהאחראוזהבמוטדההוראהרמתאתלהעלות

שלהיומיומית,השגורה,המשמעותאבל .חדשהלרמה

יודעימאנחנוקלקולימ.שלתיקוןהיאההוראהשיפור

שרבימהיאגבוההלהשכלההמוטדותבכלבוערתשבעיה

עלמתלוננימושטטודנטימגרועיממורימהמהמוריממן

שלהמטרהאז .רציניתברמההוראהמקבלימשאינמכך

בעיקראדברואניקלקולימ,תיקוןהיאההוראהשיפור

עקרוניותטוגיותכמהבקצרהאעלהאני .הזהבכיוון

הצעותכמהבקצרהאציעזה,ואחרימאודיישומיות

 ,וזולותפשוטותפעולותרמות:בשלושההוראהלשיפור

מערכתיות.ופעולות ,ויקרותמטובכותיותרקצתפעולות

-בהלדוןמהשאיןשכמעטראשונה,עקרוניתטוגיה
לשיפורלהגיעכדיההוראהשיפורעלמדברימאנחנו

הזה.לנושאאכנטלאאניהלמידה,

בהשמדברימיודעאנירצינית,מאודשנייהטוגיה

עד-משקרימהרבהשדיחושבאניאבלגבוהה,גבוהה

לאוניברטיטאותחשובההוראהשיפורנושאבאמתכמה

היומהודגשההטגל?חברישלאחרימלהישגימביחט

כטף,גיוטיכולתגמאוליהמחקרית,היכולתבעיקר

עלההזהוהנושאשדה-פקטו,חושבאני .אחרימודברימ

ושיפורההוראהשנושאנראה ,היומפעמימהרבהדי

חשיבותכי ,לאוניברטיטאותחשובכךכללאההוראה

נינודשישחושבאניובמעורבות.בהשקעותנמדדת

עלמצהירהשהיאלמרותשהאוניברטיטה,בכךאינטרטימ

להישבעצמלטטודנטימ,טובשירותלתתרוצהשהיאכך

לכךבעיקרמתכווןאנינוגדימ,אינטרטימ

מעבירותלאשלהן,המורימעלמנינותשהאוניברטיטאות

שהתלמידימכךההוראה,איכותעלהאינפורמציהאת

הצהרותכלשלמרותחושבואניקורטימ,ביןלבחוריוכלו

שישהמינימומלמיניהן,שירותאמנותאףועלאיכות,על

שצריךכמוקורטימלבחורלטטודנטימלאפשרכדילעשות

טטודנטשכלכךההוראה,ההערכותכלאתלפרטמזה

כמובאוניברטיטאות ,אנבמורה.כלעלולדעתלקרואיוכל

טמטטרבכליוצאימואחרותהרווארד ,טטנפורד ,פרינטטון

הכיהרכילויותעל ,קורטכלשלתיאורובהמטפרימ

ואיזההדרישות,ומההאטיטטנטימ,ומיהמשלו,קטנות

בוחרימלאשאנשימדברימואלה-מקבלימחינוךמין

בכלשניתןבייעוץאנב, .אותמקוראימשהממבליקורטימ

נרוע':מורה"זה-לתלמידיגידולאהיועצותמחלקה,

"מורימלזהותמאודקל .טוב"מורה"זהינידוכןהןאבל

אותמ.ולשבח "מצטיינימ

בהערכותנמדדתההוראהאיכותהאמ :שלישיתטוגיה

בדיוקמהענפה.מאודטפרותזהעלישהטטודנטימ?

שביעותמודדותהןהאמהמקובלות?ההערכותמודדות

בעיהלנוישהוראה?איכותבאמתמודדותהןהאמרצון?

 .נדולהמאוד

לאפופולריימ?הלאהקורטימאתילמדמיטוניה:עוד

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובהעל
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יאהבו.שטטודנטיםהנהדרים,הנפלאים,הקורטיםאת

קשות?דרישותמהתלמידיםלדרוששיעזוהמוריםמיהם

לביןהקורטקושיביןשליליקשרשישיודעיםכולנו

שאיןטוען 2מרששהרברטלמרות .תלמידיםהערכות
 • 3קשרישבוודאישבישראלמראיםשלי,מחקריםקשר

כךעלהטכמהישאבלאחריםמקומותעלאתחייבלאאני

עלמשפיעיםהציוניםורמתמהטטודנטיםשהדרישות

שקובעיםאלההםולכן ,ההוראהאתהטטודנטיםהערכות

 .ההוראהאיכותאתדה-פקטוהיום

לשפר?צריךלאומהלשפרצריךמה :היאנוטפתטוגיה

הםדבריםאיזהלשפר?ניתןלאומהלשפרניתןמה

בכךהעוטקיםשהאנשיםטוגיותהןאלומתת-אל?

 .רבותבהןמתלבטים

שישבהנחהזאתלהשקיע?במי :הבאההשאלה

האםהגרועים?במוריםלהשקיעהאם .מועטיםמשאבים

במוריםלהשקיעהאםהמתרגלים? jבאטיטטנטיםלהשקיע

קורהפעמיםהרבהאגב,מדיניות.שלשאלהזוהיחדשים?

במוריםמשקיעיםואזוולונטרית,היאשההשתתפות

שמוכןשמייודעיםכולנואבל, ;להשתתףשמוכנים

לו.זקוקשלאמיכללבדרךהואכזהבפרויקטלהשתתף

אלהכללבדרךהםלהתערבותזקוקיםשבאמתהאנשים

להשתתף.מוכניםכךכלשלא

לעומתמחקרעלהרבהדיברושאציג:אחרונהשאלה

שללגמריאחרתמשמעותעללדבררוצהאני-הוראה

שהםאוניברטיטהאנשישלבהקשרלא .מחקרהמושג

בשיפורשעוטקיםהאנשיםהאםבשאלהאלאחוקרים,

מכוןעדייןלנושאיןחושבאניחוקרים?הםההוראה

קטנה,יחידהישאכן .מחקרעםיחידהאומאורגן,

אחת .אחתבאוניברטיטהאחת,בפקולטההפועלת

לשיפוריחידהיששאם ,היאשליהבטיטיותהטענות

למוריםשיעזרופרקטיקהמאנשירקהמורכבתההוראה

והיחידה ,חוקריםאינםעצמםוהםההוראהאתלשפר

הזמן.עלחבל-הוראהעלמחקרגםמייצרתאיננה

נמוכה.תהיהוהיעילותנמוכה,מאודתהיההיוקרה

ההוראה.לקידוםהטדנהחולשתהיאנוטפתטוגיה

טדנאותלעשות,מקובלשליבמוטדגםמקומות,בהרבה

שעותששאושעותארבעזהלפעמים .קצרותחד-פעמיות

שלבנושאטיפלנו :להגידבשקטיכולההאוניברטיטהואז

לטעוןרוצהאני .אנשיםלכמהטדנהנתנוההוראה,שיפור

ליווי,ללאפעמית-החדשהטדנהטימוכין,מאודובהרבה

אני .ההוראהלשיפוריעילהבאמתאינהמקצועיייעןץללא

אבל ,מזיקהשהיאאומרלאואניגרועהשהיאאומרלא

 .קטנהשלההתרומה

הגבוה.בחינוךהוראהעלמחקרעידודנושא:עוד

צריכיםהאקדמיבמוטדההוראהבשיפורשעוטקיםאנשים

הרבהתהיהפעולתםאחרתעצמו,במוטדליוקרהלזכות

מחקרנעשהלאשאםכךעללדברשלא .טובהפחות

אתעושיםלאאנחנואזההוראה,בשיפורשקשור

 .תפקידנו

שיכוליםאחדיםרעיונותאציגכה,עדהנאמרבעקבות

מבליכטף,עוליםשהםמבליההוראהלשיפורלתרום

שוםובליתקניםבלימשאבים,השקעתדורשיםשהם

לשיפורקטנהלאתרומהלתרוםיכוליםהם,אבלדבר

 .ההוראה

באוניברטיטה,דרישהלהוציא :הראשוןהרעיוןהנה

בשנהאחתפעםצריךהטגלמחבריאחד,שכלכלליתנאי

לצפות-רוצהשהואמיאת-בחירתולפי ,עמיתלהזמין

מהוכלשקרה,מהעלדיוןולערוך,שלואחדבשיעור

לאהכול.זה .נעשתהשהפעולהלדווחזהלעשותשצריך

מורהכלהשתפרה.לאאוהשתפרהההוראהאםלדווח

החבראתתארגן-בשנהפעם-גבוההלהשכלהבמוטד

שראיתם.מהעלותדברוב,ךלצפותלבואשלךטובהכי

דבר.שוםדורשלאבאמתזה .כזהדברלעשותקשהלא

אקדמי,מוטדבכלמהחוגים,אחדשבכלשני:רעיון

בעניינילטפלאחריותעצמועלשיקבלאחדטגלחבריהיה

ההערכותעלמורהכלעםלדברבשנהאחתפעם ;הוראה

מתכנןהוא,איךלוקורהומהמרגיששהואמהעלשקיבל,

מהאחרימעקבלצורךשעה,שלשיחההבא.הקורטאת

מאמץתפקידשזהחושבלאאניחוג.בכלבהוראהשקורה

שאםחושבאני .קשהתפקידשזהחושבלאאניבמיוחד,

בנושאלטפלשתפקידויודעשהיהאחדאדםהיהחוגבכל

,ואחרהמחלקתיבטמינרמטפלאחדשאדםכמוהזה,

לא-הוראהבעניינייטפלאחדעודאז ,במלגותמטפל

טמכותהואכיהחוג,ראששלאאפילונניח.גדולעניין

הואאםבטוחלאאפילואני .אחרמישהואזפורמלית,

שזהרצויעקרונית,אבלזוטראומאודבכירלהיותצריך

אתשעושיםחוגיםראשישישמקווהאני .החוגראשיהיה

 .זה

-היוםפעמיםכמהכברשהוזכרעניין :הצעהעוד
שיהיהבשנהאחדטמינרלהנהיגמחלקהמכללדרוש

לבנותאיך ,ללמדאיךעלטמינרההוראה.בנושאממוקד

עולהלאהיאאבלאדמיניטטרטיבית,דרישהזו .מבחן

לערוךבשנהפעםגדולה.השקעהלאהיאמאמץ,ולאכטף

 .הוראהעלהטגלחבריכלשלדיון

היוםיש .ההוראהלשיפורטיפיםפרטום :הצעהעוד

ברשתבעיהאין .להוראהטיפיםשלענפהמאודטפרות

לשלושהאחתאוניברטיטה,שלהאלקטרוניהדואר

קל,משהוקטניםטיפים,שלושההטגללכלשבועות,

היומהאנשיםשחלקחושבואני .ענייניקצר,לקריאה,

 .ענייןבזהמוצאים

ההצעותבמטגרתלומררוצהשאניהאחרוןהדבר

ופרטיםיוקרהנותניםמכירשאניהמוטדות :הזולות

מצטייניםיששלישבמוטדיודעאני .המצטייניםלמורים

הםפנטטטיים,מצטייניםהםרובם,כךנולדוהם .כרוניים

מופיעשמםשנהוכלהמצטייןהמורהבתוארשנהכליזכו

אתנשנהבואוהאנרגיה.אתלבזבזחבל-ברשימה

 .שמשתפרכמיהמצטייןהמורהעלונדברהמושג
אחדשכלחושבאני .הפשוטותהפעולותשלברמהזה

חושבאני .כאלהפעולותוכמהכמהעודעללחשוביכול

רעיונותעםיבואואנשיםאזיפעלשהדמיוןשככל



במחלקות·הזמןכלהיוםטדרעלההוראהאתשיעמידו

המציאות :הראשוןהנושאיקרות,יותרפעולותלגבי

ללאשלוהמשובתוצאותאתמקבלמורהשאםמראה

 .הזמןאתבזבזנו-זהעםלעשותמהלגבימקצועיייעוץ

 .למורהמקצועיייעוץלכלולצריךיעיל.משוביעיללאזה
איןבשיעורים.תצפיותלעשותצריךוכמהכמהאחתעל

הטטטיטטיהשאלוןעלרקשמבוטטבמשובלהטתפק

-בעייתישהואקודםאמרתישכברלתלמידים,שמועבר

רצוןשביעותאוהוראה?איכותמודדבאמתהואהאם

יותרדורשתשיטתיתתצפיתפופוליזם?אווכריזמה?

לעשותשמתחיליםברגעזמן.ויותרמאמץויותרהשקעה

נוטיםלאכברהםקביעותאחריכללבדרךותיקים,מורים

קביעותקיבלוכברהםאםכיההוראה,שיפורעללעבוד

לגביהביאהחטיבהשנירהוהדוגמהלעשות,מהאיןאז

גםהוזכרמעניינת.מאודהיאוחמשחמישיםבןמורה

ועםאטיטטנטיםעםעבודהעלהתמקדותשלהעניין

יותרהיאההשקעהכאןכביכולאמנםדוקטורנטים.

שבובמוטדרבותשניםלעבודימשיכולאהםכימבוזבזת,

שבאיםאלהשהםמאחראבלההכשרה,אתמקבליםהם

כדאיהיההתלמידים,עםושיטתיישירבמגעכללבדרך

 .איתםהעבודההיקףאתגםלהגדילאולי

אחדשלאאניבזה .מערכתיותפעולותגםמציעאני

 :ךוהע'ב'וסרהדבאכס

 :לשמאלךמ'מ'

נברג,זרו'עקבפרופ'

 ,סקונהללר'ד

 ',תמ'סברנדהפרופ'

ך,מ'נונה'פנגב'

חט'בה['רהפרופ'

כסרנדל 'פרוופ

להשיגניתןבהחלטשיטתי,וייעוץשיטתיתתצפית

מצפהלאאחדאףהאל.מתתשלבגבולותתוצאות

אפקטזהולנטיכה,אשפתותבתלהפוך-פיגמליוןלטיפור

פחותלקצתאשפתותבתלהפוךאבלגדול.מאודמאוד

,ושיפוריםיעילאפקטלהיותיכולגםזהאשפתות,בת

להשגה.ניתניםבהחלטבהוראה

מניחאני,אבלבכללהיוםפההוזכר,שלאשנינושא

הוראה,מיקרושלהנושא,הואאותומכיריםשכולם

שיכולהשיטהזאתבקבוצה.וניתוחובווידאוצילוםכלומר

לקייםישלהשתפר.למוריםלעזורכדייעילהמאודלהיות

בחלקההיאטובההוראהמיומנויות.לפיתוחטדנאותגם

מבחן,שאלוניהכנתטילבוט,הכנתשלכמומיומנויות,

דבריםמיניוכלהקריאה,חומרלביןהנלמדביןהקשר

לפיתוחטדנאותלכן .ולתרגולללמידהשניתניםאחרים

 .חשובותמאודמאודהןמיומנויות

לאוכלוטיותעקביוייעוץההוראהאחרמעקב :נושאעוד

אני .מתחיליםמוריםשלהיאאחתאוכלוטיה .הצורךלפי

מעקבעלמדבראני .משהועושיםאוניברטיטהשבכליודע

 ,כלומר .ואישייםאינטנטיבייםלהיותשצריכיםוייעוץ

לגבי .אישילהיותחייבוהייעוץאישילהיותחייבהמעקב

ההוראה.לקידוםאוניברטיטאיםמרכזיםהקמתדבר:

לשיפוראינטנטיביותהתערבויותלאפשרישבנוטף,

פעמים,שהרבהחושבאני .חד-פעמיותולאההוראה

חד-בפעולותלעטוקהמוטדותמעדיפיםשונות,מטיבות

שיפורק.'צלטמןכדי ,"עשינו"להגידכדיפעמיות

לאפשרצריךחד-פעמית.פעולהלאהיאההוראה

מהוכמובןארוכות,שהןאינטנטיביות,שהןהתערבויות

ישכךשלשםרבות,פעמיםהיוםושנאמרמזהשנובע

בזהלעטוקיוכלובאמתשאנשיםכדיהמשאביםאתלטפק

ברצינות.

דווו

אתלשנותשישנביןלאשאםלינראהבס:רנדיפרזפ'

עלכשעובדיםמושגמאודשמעטנביןלאואםהחשיבה,

עלהלבתשומתכלאתוממקדיםקורטכלשלשיפור

קורטיםאואינדיווידואלייםמוריםשלהשיפור

מטויםבשלב .הרבהלהשיגנוכללא-אינדיווידואליים

לאאםיותר.קולקטיבייםובשיטהבמבנהלהתמקדצריך

ברמהלהפיקרוציםלמידהשלטוגאיזהמנטחים

יוצאאז ,משמעותית""למידהלמשל ,הקולקטיבית

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובה ל(!.
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לשפרלנטותכדיבזבזניבאופןרבהאנרגיהשמשקיעים

לכללהתיאוריהאתלהביאכדיאינדיווידואלית.הברמה

הלמידה,תיאוריותשלבהשלכותלהתחשבצריךביצוע

בהוראה.מלומדותנושאיעלבהן,מאמיניםשכולנו
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ןמכללתח'פהאןנ'ברט'טתצןלר,אןר'פרןפי

החינוךתפישתזועליומדבריםשאנחנוהדבראןרנים:

איךחשובלאחינוך,השכלה,לזהתקראובכלל.

לשמירתכללבדרךמתכוונתזותפיטהלזה,שקוראים

שלאתגורללאהבאים,לדורותם 11הקוהנחלתם 11הק

זותפיטההכלל.מןיוצאיםשאיןאומרלאאנים. 11הק

הידעמקור-פרופטוראומרצהאומורהעלמבוטטת

שלמטוימתכמותלהעבירחומר","לכטותשתפקידו-

שזהמוקצב,זמןשלבמטגרתשיעוריםוכךבכךחומר

פתרוןשלבלבדאלגוריתמיתללמידהמביאממילא

הלמידההערכתגםולכןבעיות.פתרוןשלולאתרגילים

ידע,שלבשאלותמתמקדתוההערכהזהעלמבוטטת

,ו/או,תרגיליםפתרוןשלשום 11היותר,ולכלזיכרון

ציפיותאתוקובעמעודדגםוזהאלגוריתמיות;בעיות

התלמידים.ציפיותואתהמערכתציפיותאתהמורים,

זואםחשובלא-למידהעללדבררוציםאנחנואם

למידהאולטקרנות,למידהאולהשכלה,למידה

להימדדיכולההיא-יותרגבוהמטדרחשיבהלכישורי

להגיעיכוליםלאאנחנוואםהטרנטפר.יכולתידיעל

בהוראהכללבדרךלזהמגיעיםלא,ואנחנולטרנטפר

להציערוצהאניאזעושים,שאנחנוהקונוונציונאלית

ישנוההוראהשיפור,שמרכזיאחדדברים:שני

,כלוהשניהלמידה;לקידוםלמרכזיםויהפכוקונטפציה,

עלמדברלאאנישהוא,,איזהשינוייבואשלאזמן

קוראיםשאנחנובמהאוההערכה,בדרכידרטטישינוי

כיההוראה,בשיפורשינוישוםיחוללא"מבחנים",

ורקאךעוטקים-ביודעיןשלאאוביודעין-מרביתנו

למרכזימציעאנילכן . test wiseח essב--אחדבדבר

לתוךלהכניטבאיךמאודהרבהלעטוקההוראהשיפור

תלמידים.להערכתהשיטותשינויאתהמערכת

.אנידבריםכמהעללענותרוצהאניחטיבה:פרןפ'

אופנים.בשנידבריךאתלפרשניתןרנדי.לךאענה

ולאהבודדהקורטעללהטתכלמטפיקשלא-האחד

עללהטתכלצריךאלאהבודדהקורטאתלשנותמטפיק

.אכןהלימודיםתכניתכלעל,אוליהלמידהמערכתכל

תכניתעללהטתכלגםזהההוראהמשיפורחלק

שאנוהמטרותאתולנטחאותהולנתחהלימודים

לדעת.צריךהואמהבמחלקה,שלנומהבוגרמצפים

עלבעבודהולאמערכתיתבהטתכלותהצורךלגבי

המקצועותכלאתתיקחאםלמשלאזהבודד,הקורט

מתמטיקה,פיזיקה,כמום, 11ם/היררכ 11טדרתשהם

בשנהאחדבקורטאחדמורה-הנדטהכימיה,

לאשהתלמידיםכךגרועהבצורהשמלמדהראשונה

למשךשלהםהלימודיםאתלהרוטיכולאותומבינים

גרועההתנטותאמרה,שברנדהוכמוהבאות,השנים

הלימודיםאתלהפטיקלתלמידיםגורמתהראשונהבשנה

הלימודיםלתכניתלדאוגגםצריךאזבאוניברטיטה.

בדרך.מורהלכללדאוגגםאבלמערכתית,ולחשיבה

בכללטפלניתןשלאשהיותהיאדבריךשלה 11שנפרשנות

האחריותאתלקחתצריךמורהשכלהריבעיה,ובכלמורה

ידיעלשמוצעהטוגמןפעילויותשום 11בעצמועללשיפור

רצויה,זושגישהאףעללדעתיבהוראה.המלומדותגישת

אפשרי.תמידלאזהפרקטיתשמבחינההרי

עלדבריך.לגבידבריםכמהלומררוצה,אניצולרלאורי

שמהחושבתאנילטרנטפר,למידהזהשחשובשמהכך

ולאהטפר,ביתשלברמותגםלהבנה.למידהזהשחשוב

אנשיםללמדקשהמאוד-האוניברטיטהשלברמותרק

,צריךמאליוקורהשאינודברזהטרנטפר .לטרנטפר

להיכנטכדאיולאיקרה,שזהכדימיוחדיםמאודתנאים

צריךאכןביותר.חשובדברהצעתזה,לעומתכאן.לזה

צריךלאאבלהיטב.וללמודנכוןללמודלתלמידיםלעזור

קידוםלמרכזיההוראהקידוםמרכזיאתכךלשםלהפוך

ם 11להתקשצריכותפונקציותשתיהןאלו-הלמידה

הרבהישאחת.גגקורתתחתגםאפשריכיאםבנפרד,
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