מי הם המרצים הטובים

כעיני םטודנטים?
מבט-על מפסגת הר הצופיD
הלל כזסק  lה מ סו ו ו האקד מ י המכווה ו מ י נהו

השאלה :מיהו המרצה הטוב ומהם הקריטריונים
להערכתו ככזה?

-

e

כI
המורה הטוב
טלי גרזס  1 2האוני בךסיטה העבךית

עומדת במרכז המחקר ,העיון,

הדיון והעשייה של הפועלים לקידומה של איכות

"מורה טוב הוא מורה לח ", llם זוה

אמרה  lדועה ואנ

l

l

מפרשת אותה כ,ך שמורה טוב הוא מורה שאזכור נם

ההוראה בחינוך הגבוה .מערכת "על הגובה"

בשנ  1ם הרבות שלאחר ט  1ום

ל  1מוד ,l

זהו מורה ש  l lתן ל

l

את " הכל  1ם הנכונ  1ם להתמודד עם הח  l lם"  ,השאלה

מציעה מדור חדש שיביא את דעתם של סטודנטים

הנשאלת ה  1א מה נורם למורה לה  1נצר כך בז  1כרונם של

על המרצים הטובים בעיניהם ,בשונה מביטוי

תלמ  1ד  1ם? מה נורם לו להפוך "למורה הטוב" בע  1נ  1הם,
פרט לא  1ש  1ותו שובת הלב?

דעתם במשוב ההוראה או בסקרים אחרים

תפ  1טת עולמם של לומד  1ם ,כמו טטודנט  1ם באקדמ  1ה,

שנערכים במוסדות להשכלה גבוהה.

מתעצבת ב  1ן השאר באמצעות דמו  1ות מפתח

המעודד  1ם את הא  1נטלקט

החבו , 1

-

מרצ  1ם,

את פר  1צת נבולות

המחשבה למקומות רחוק  1ם ומעמ  1ק  1ם  lותר ,מרצ  1ם

המעודד  1ם לערער על נבולות המחשבה הקונוונצ  1ונאל  1ת,
כד  lלפתוח במדור זה ,פנ  1ת  lלטטודנט  1ם מב  1ת הטפר
לתקשורת של המטלול האקדמ , lהמכללה למ  1נהל,
שהשתתפו בשנת תשט"ד בטמ  1נר שנת

l

מעמ  1קות  lותר ,מענ  llנות  lותר,

מטרתה של האקדמ  1ה ,

בנושא:

"תקשורת וקונפל  1קט ", 1ם בטמ  1נר שנערך בהנח  l lת

וכמו מענ  1ק  1ם "ט  1זר  1ם" לטטודנט  1ם להנ  1ע להבנות

רב ונרחב בטטודנט  1ם ,כ

l

השתתפו טטודנט  1ם מצט  llנ  1ם בשנה האחרונה לל  1מוד

l

l

לטעמ , 1

א  1ננה רק הטמעת  lדע

אם נם פ  1תוחה של תפ  1טת עולם

ומחשבה שא  1ננה מקבלת את הדבר  1ם כפ  lשהם ,אלא

הב  ,א  ,שלהם  ,שנ  l lם מהטטודנט  1ם הללו ,טל  lנרוט ונ  1ר

מבקשת לחקור בדבר  1ם ,להעמ  1ק בהם ולדון במשמעותם ,

מנל הלומד  1ם עתה שנה א' לתואר שנ  lבחונ לתקשורת

מצבור ,נדול ככל ש  1ה  1ה ,של  lדע א  1נו שווה דבר וחצ  lדבר

ולע  1תונאות באונ  1ברט  1טה העבר  1ת ב  1רושל  1ם ,נעתרו

אם האדם המחז  1ק בו א  1ננו  lודע להק  1ש ממנו על תופעות

לפנ  l lה והתוצאות לפנ  1כם,

חשוב להדנ  1ש שאלו הן דעות  lח  1ד  ,עם זאת אפשר,

אחרות ,ל  l lשמו ולתת לו משמעות ,תפק  1דו הע  1קר  lשל
המורה הוא הטמעת החש  1בה הזו והרצון להמש  1ך ולחקור

לדעת , lללמוד מהן ולשאוב מהן ע  1דוד למרצ  1ם הרוא  1ם

עוד ועוד  ,המורה הטוב  lצל  1ח להעב  1ר לטטודנט את

בטטודנט  1ם שותפ  1ם ללמ  1דה ול  1צ  1רת  lדע ,המשק  1ע  1ם

התחושה הח  1וב  1ת ,שככל שהוא לומד  lותר ,צורך  lותר

מחשבה ועש  l lה בפ  1תוח טקרנות א  1נטלקטואל  1ת וחש  1בה

 lדע ,הוא מב  1ן עד כמה כמות ה  1דע שהוא מחז  1ק זעומה,

ב  1קורת  1ת של הטטודנט  1ם ,וזאת בלא התנשאות ובהרבה

ו  1בקש ללמוד עוד ועוד  ,המורה הטוב  lחד  1ר בטטודנט את

אמפת  1ה לתהל  1ך הלמ  1דה בו הטטודנט  1ם מתנט  1ם ,

תשוקת הלמ  1דה,
אך לא ד  lבכך  ,ההנות והתשוקה ל  1דע הם הבט  1ט ,אך

מערכת "על הנובה" תשמח להמש  1ך ולפרטם מאמר  1ם

ט ן י נרוס

של טטודנט  1ם על א  1כות ההוראה באקדמ  1ה ,כפ  lשה  1א
מוערכת על  lדם,

אופנ  lהחש  1בה חשוב  1ם לא פחות ,והם הם "הכל  1ם
לח  l lם" האקדמ  llם

-

כלומר ,לקר  1אה וכת  1בה נכונה ,

זכורות ל  lה  1טב עבודות שכתבת  lבמהלך התואר
הראשון ,שלא ה  1ו אלא "הנ  1נ

l

נפש " l

עם ש  1מוש מועט

במטנרת ת  1אורט  1ת ואמ  1רות חטרות ב  1טוט אמפ  1ר

l

באשר

הוא  ,בטופו של התואר הראשון ,לאחר כת  1בת טמ  1נר
אמפ  1ר

l

"אמ  1ת , " l

מצאת

ושואלת שאלות כמו

-

l

את עצמ

l

קוראת מחקר  1ם רב  1ם

מה התקפות שלהם? האם הם אכן

מע  1ד  1ם על תופעה מטו  1מת? מה ט  1בן של ההנדרות
האופרצ  1ונאל  1ות? מה ט  1בו של הנ  1תוח

]יר מנן

ו,

דר ' הלל נוטק  ,בית הטפר לתקשורת  ,ראש רשות ההוראה
והמחקר ,

,2

לכל

-

הטטט  1טט ?l

ומעל

מה ערכו המדע  lשל המחקר?

הח  1נוך לאופן חש  1בה זה ,שהוא הוא חש  1בה מדע  1ת,

טלי גרוט  ,טטודנטית לתואר שני בחוג לתקשורת ועיתונאות,

הנו אחד האלמנט  1ם החשוב  1ם בח  1נוך הנבוה; שאם לא כן,

האוניברט י טה העברית ,

אנו עת  1ד  1ם למצוא חוקר  1ם צע  1ר  1ם שא  1נם כותב  1ם

=
....
=
~

ויב.

מחקרימ כי אמ "טיפורימ" ,יפימ ככל שיהיו ,מעניינימ ככל

וי-

שחוויתי ,ייתכן שנדרשימ כישורימ אחרימ דווקא .

שיהיו ,אך חטרי משמעות מחקרית אמיתית ,חטרי יכולת
הכללה בטיטית .

אז מה צריך כדי להיות מורה טוב באמת באקדמיה? האמ
מדובר בתכונות אופי  ,או אולי בגישה? בדיבור  ,בתוכן או

המורה הטוב  ,לא זו בלבד שעליו ללמד שיטות מחקר
מדעיות ,כי אמ עליו לחנך לתפיטת עולמ מחקרית מטוג

בהצגה? מחשבה מעמיקה על כל אלה הביאתני להאמין כי
דווקא המחשבה המקורית היא המפתח ליצירת עניין

השראה ...

-

עניין

זה ,תפיטת עולמ המקדשת את המדע בכל הקשור למחקר .

שהוא בעצמ

אין כל פטול במחשבות והגיגימ ,אך על המורה לחזור

להמשיך ולחשוב מחשבות משלהמ על נושאי השיעורימ ,גמ

המורה הטוב צריך לגרומ לתלמידימ

ולהדגיש שעל מנת שיהיה להמ ערך מדעי כלשהו יש

כשהמ יוצאימ מאולמ ההרצאה.

מרצימ רבימ מדי חוטאימ בחטא ההיבריט; ממרומ

הקתדרה המ רואימ עצממ כיודעי כול ,אטומימ לכל שיג

יש להחשיב את בקיאותו בחומר הנלמד ,ביטחונו העצמי,

ושיח העולה מצדמ של הטטודנטימ .לעתימ רעיונות
מעניינימ או אפילו טעויות מעניינות עלולימ כך

ם.

=
יייי

eו

כמובן שמרצה טוב נדרש לכישורימ בטיטיימ מטוימימ כדי
לתפקד כראוי וליצור עניין אמיתי בקרב תלמידיו .בין אלה

להיגנז .

ויייייייין

=!:

לאששמ באמצעימ אמפיריימ .

אך מעל לכול ,המורה הטוב קשוב ומחובר לטטודנטימ .

י=

יכולתו לשמור על ריכוז במהלך השיעור ,כושר התנטחות
ועוד.

הדיאלוג הוא חלק מתהליך הלמידה  .אל להמ למורימ

לעמוד על הקתדרה מול קהל חטר פנימ ,להקריא מן הדף

מעבר לאותן יכולות בטיטיות נדרשת גמ גישה מועילה

ולצאת את האולמ .המורה הטוב לא זאת בלבד שיעודד

בהתנהלות עמ הטטודנטימ  .על המורה לשאוף לכבוד הדדי,

דיאלוג ,אלא בו בזמן יהיה פתוח לרעיונות חדשימ  ,ואף

גמ אמ לא תמיד הדבר ייצא אל הפועל .אל למורה באקדמיה

לביקורת מצדמ של הטטודנטימ על הרעיונות שהוא מציג .

בשומ פנימ ואופן לחטוא בזלזול כלפי הטטודנטימ בשומ

ייתכן כי דבר אחרון זה עומד בבטיטמ של הדברימ

צורה  .לעתימ נראה שהמרצימ נדרשימ לטבלנות שאינה

שאמרתי עד כה  .שכן רק תחושת פתיחות רעיונית ואף

יודעת גבולות ,וכנראה שאכן כך הוא הדבר  .עמ זאת ,אציין

מנטאלית ,ביכולתה להביא את הטטודנט " לקחת " מן

כי בעניין זה לא עלתה בדעתי אלטרנטיבה יעילה כלשהי .

המורה את הטוב שיש לו להציע  .מורה ,גמ אמ יש
מורימ טובימ ,מניטיוני ,המ אלה שיכולימ להטביר

באמתחתו את כל האמור עד כה ,אך שלא יציע לטטודנטימ
את תחושת הפתיחות לדיאלוג  ,אין ביכולתו לחנך את

בטבלנות עניינימ מורכבימ מאוד באופן הפשוט ביותר .בדרך

הטטודנטימ לדפוטי החשיבה שהצעתי .כל אלה יידחו על

כלל אופן ההצגה של עניין שכזה הוא דרך דוגמה טובה.

הטף ,שכן הטטודנטימ יראו במרצה דמות "טגורה"

חשוב להשתדל שהדוגמה "תדבר" בשפתמ של הטטודנטימ ,

ומקובעת ,שאין ביכולתה להוות להמ למודל.

תפנה אל עולממ ,חלומותיהמ .למשל ,דרך דימויימ המוכרימ
להמ כבר באיזה שהוא אופן .ככלל ,על המורימ לשאוף
לאמפתיה ,הן במובן המנוגד לניכור והן במובן העמוק יותר

הרהורי  Dעכ דמותו  eכ המורה הטוב

של המילה ,שמנטה לראות את העניינימ לרגע דרך עיניהמ .

באקדמיה

כ 7ד

מגל ,3

האונ 7ברס  7טה ה ע בר  7ת

לשמ המחשה ,מורה מוכשרת במיוחד שהייתה לי הזכות
להימנות בין תלמידיה ,הטבירה לנו בשיעור הראשון לקורט

להלן מחשבותי על המורה הטוב באקדמיה .אקדימ

בשיטות מחקר את מגבלות הכלימ המדעיימ באמצעות

ואומר שאין לי כל ניטיון בהוראה באקדמיה ,וכי כל הכתוב

שאלת צבעמ האמיתי של הדינוזאורימ .טפק רב כי מי

כאן נובע מניטיוני כטטודנט בארבע השנימ האחרונות

מאיתנו חשב טרמ בואו לשיעור כי צבעמ היה שונה מזה

בתחומ מדעי החברה .אני מודע לכך שלא ניתן להכין

שהוצג לנו בטרטימ הוליוודיימ שונימ כגון "פארק היורה",

"רשימת מכולת" ובה כל התכונות הדרושות ממורה

אך יצאנו משמ כשבליבנו טפקות רבימ ומועילימ .

באקדמיה .יתר על כן ,בתחומי לימוד שונימ מאלה
השראה ,צריכה להיות ,לדעתי ,שאיפתו של כל מורה

רציני באקדמיה  .מעבר לטבלנות אינטופית ושאר כישוריו,
~עם ראשןכה אזם לןמז ןמב·ו ~ .עם שכיה לןמז

שאין לזלזל בחשיבותמ ,הוא גמ צריך להשתדל לראות את

ןתןהה :משטה הייתי בי שזימיתי מביו  ,הרי איככי מביו

פני הדברימ שבכוונתו להציג דרך עיניהמ של תלמידיו  .אמ

ןלא כלןם~ .עם שלישית מביו ןאיכן מביו~ ,עם רביעית

יוכל לדבר אליהמ בשפתמ ,דרך דוגמאות מפשטות ,אך לא

מביו את שלא הביו ןאיכן מביו את שהביו ,ןכו על זרך

פשטניות ,שיקלו על עיכול החומר של הקורט

זה ~עם אחר ~עם .ןאם ייגע הרבה ןחזר הרבה עז

את גלגלי השיניימ במוחותיהמ במידה מטפקת להצית

ששןכח כמה ~עמים חזר ןיש לן  Dיןע מו השמיים,

מחשבות משלהמ על הנושא הנלמד.

-

אפשר שיזיז

הןא מתחיל להביו  ,ןזן תחילה של חןכמה

)עננו , /בשעה אמת מתון  :עיד ומלואה(

.3

ניר מגל ,סטודנט לתואר שני בחוג לתקשורת ועיתונאות,
האוניברסיטה העבר י ת .
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