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התפתסויות ee

ינו את פני

ההוראה והכמודה כסונור הגכוה
בע Iכ Dב  Jeי11999-1969 D
להלן רשימת ההתפתחויות החשובות ביותר תחת שש

עליית החשיבות של הרפלקציה אצל המקצוען ולכן גמ

קטגוריות:

בהוראה.

פיתוח דרכימ שיטתיות להערכת ההוראה ,כולל

.1

התפתחויות בחברה ובתעסוקה

הערכת טטודנטימ ,תלקיט

הרחבת הנגישות לחינוך הגבוה לאוכלוטיות שקודמ

והערכת עמיתימ.

לכן לא הגיעו לכך .נוטפו לומדימ מבוגרימ וטטודנטימ

הכרה בצורך בקריטריונימ ובטטנדרטימ לעיצוב

העובדימ במשרה מלאה או חלקית.

מבחנימ ולציינונמ.

התפתחות ושינויימ דמוגרפיימ באוכלוטיית הלומדימ,
בייחוד תוטפת גדולה של לומדימ ממעמדות טוציו-

e .5

אקונומיימ בינוניימ ונמוכימ.

התפתחות ושינויימ בטולמ הערכימ של הטטודנטימ

מעבר בהדגש מההוראה ללמידה

לגבי הצורך בהכנתמ לקריירה מקצועית ומקצוענית

מעבר בהדגש מכיטוי החומר להעמקה בחומר חלקי

ולגבי יתר חומרנות וצרכנות המשקפימ את ערכי

מעבר בהדגש מזכירה ושינון להבנה
מעבר מהגישה של הוראה ממוקדת-מורה להוראה

החברה שמטביב .

(leaming

החיימ ) Life-long

עקב השינויימ במבנה התעטוקה ובתנאיה .

דרישות השוק לבוגרימ בעלי כישורימ בתחומ

ממוקדת-תלמיד.

 e .6י Jויי Dוחידו  eי Dב e

בצוות וביצוע החלטות.

יטות הוראה

בחי Jו ,הגבוה

התקשורת בכתב ובעל פה ,פתרון בעיות ,עבודה

הוראה ל:

חדירת טכנולוגיות חדישות לחיינו  :מחשבימ ועולמ

למידה פעילה Active learning
למידת שירות Service leaming
למידה מבוטטת-בעיות Problem-based leaming
למידה מבוטטת-פרוייקטימ Project-based
learning

האינטרנט.

פרטומ דוחות מדאיגימ בארצות-הברית על מצב

החינוך ) A Nation at Risk , 1983
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י Jויי Dעקרו Jיי Dבגי ות כהוראה

בחי Jו ,הגבוה

עליית ההכרח בלימוד לאורך

58

הוראה ) (portfolio

ועוד( .

התפתחויות במוסדות החי Jו ,הגבוה

למידה רפלקטיבית

ביחס כא  eJי הסגכ

הוראה-למידה התנטותית

חשיבה מחודשת על עבודת אנשי הטגל ,כולל שינויימ

Experiential teaching and leaming

בתפקידימ ובתגמולימ .

הוראה-למידה שיתופית ,למידה בצוות

שינויימ באימון ובטוציאליזציה של אנשי טגל חדשימ .

Collaborative teaching and leaming, small
group leaming team
Cross-disciplinary teaching and learning

 . 3התפתחויות בתכ Jיות  eכ מוסדות
החי Jו ,הגבוה

הוראה נתמכת-טכנולוגיה )שקפימ ,מצגות וכדומה(

הרחבת פעולות התמיכה בטטודנטימ בלמידה

Technology enhanced teaching
כתיבה לשמ למידה Writing to leam

ובתכניות המכינות תלמידימ חטרי הכנה מטפקת
ללימודימ באוניברטיטה .

כתיבה "לרוחב תכניות הלימודימ"

הוטפת שטחימ אקדמיימ חדשימ כמו :לימודי מגדר,

Writing across the curriculum

לימודי הטביבה ולימודימ

אינטרדיטציפלינריימ .

למידה בהכוונה עצמית ופיתוח לומד עצמאי

התפתחות פעילויות לפיתוח טגל ,בדרך כלל דרך

Self-regulated learning

מרכזי הוראה ,לתמיכה בהוראת אנשי הטגל ובלמידת

הערכה מעצבת בכיתה

הטטודנטימ .

הערכת ההוראה בשימוש בתלקיט
הערכת הלמידה בשימוש בתלקיט

 . 4התפתחויות בידע כגבי ההוראה
באו Jיברסיטה ובח יבה עכיה

קהיליות למידה.

e

פיתוח גוף גדול ומבוטט של ידע מחקרי על הוראה
ולמידה בחינוך הגבוה .למשל :ידע על טגנונות למידה.
התפתחות תפיטות חדשות בתחומ הידע

-

בעיקר

הללו העוטקות בבנייה חברתית של הידע ושל הבנייה
של הידע לפי הגישה הקונטטרקטיביטטית.
התפתחות התפיטה של הוראה כמלומדות.
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