םI

הםןפ

הקורט והמשימות ,תכנון השיעורים

והמטלות לשיעורים ,ניהול הכיתה

הטטודנטים בשיעור ,יצירת מתח

דרמטי( ,בחירה וארגון של חומר לימודי

-

כללי טדר ומשמעת בשיעורים ,והשיעור

הראשון של הקורט .החלק השני

בסדור זה נצינ סידע עכ סקורות

שיטות ואטטרטגיות של הוראה

קריאה כנבי הוראה ,כסידה,

תכניות כיסודיס ופיתוח/קידוס

הסדור יצינ ספריס ,חוברות,

סאסריס ,עכוניס ופרסוסיס
אחריס בדפוס או באינטרנט .כסו

תוכנות וכוסדות סח  eב ,וכדוסה.

-

את הפרקים :הרצאה ,דיון ,למידה
פעילה ,למידה בקבוצות ,למידה
שיתופית ושימוש בטכנולוגיה בהוראה.

אינטלקטואלית( ,שימוש בדיון בכיתה

-

ממדי הוראה יעילה

-

לקידום הלמידה )מטרות ,טכניקות(,

כולל את הפרקים :ארגון הקורט

תכנון התוכן וטכניקות ההוראה

והשיעור ,הוראה בהירה ,מוטיבציה

למיקטום של העניין בשיעור )מטרות,

ללמידה ,הוראה מעניינת ושמירת

תכנון הקורט ,הוראה בכיתות קטנות

הריכוז ,אווירת כיתה חיובית ומקדמת

מאוד וגדולות מאוד( ,שילוב הלמידה

למידה ושימוש בהומור בשיעור .החלק

בכיתה ומחוצה לה )מה ניתן לביצוע

מיוחדים

קכטות אודיו ווידאו ,דנסיס,

כולל

לקידום חשיבה בלתי תלויה ,הצגת

ויזואליים ,הרצאות מעוררות

הרביעי והאחרון

כן נצינ סידע עכ עזרי הוראה:

-

הרצאה ,מה להציג בהרצאה ,הרצאה

התוכן ביעילות ,שימוש באמצעים

החלק השלישי

סנכ ההוראה בחינוך הנבוה.

להצגה בכיתה )צורות שונות של

-

-

כיתות ושיעורים

כולל את הפרקים  :הוראה

הטוב ביותר בכיתה ,איך לתת מטלות-
בית המקדמות למידה ,מטלות-קריאה,

בכיתות גדולות מאוד ,שיעורי תרגול או

מטלות של פתרון בעיות ,מטלות-

מעבדה על ידי עוזרי הוראה/מתרגלים

כתיבה ,ומטלות-ביצוע( ,הערכת ביצועי

והשיעורים האחרונים בקורט.

התלמידים )הערכה בקונטקטט,
אטטרטגיות בחינה ומתן ציונים( ותיאור

מורים מצטיינים :היבטים של מקצוענות
וטכניקות הוראה בהם הם משתמשים

 90ריD
טי  9יס כהיראה טיבה באיניברסיטה

יבמכככה
חטיבה ,נירה

) ( 2003

ההוצאה האקדמית לפיתוח טגל הוראה

ת.ד39396 .

תל אביב ,נמצא בחנויות

הטפרים של האוניברטיטאות והמכללות .
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Mastering the techniques of
teaching
Lowman, Joseph
Second edition ( 1995 ) .
Jossey-Bass Publishers
http//www.josseybass.com
)ISBN 0-7879-0127-x (hardcopy,
) ISBN 0-7879-5568-x (paperback
344

עמודים

המחבר מציג מודל של הוראה יעילה

עמודים

נראה כי רבים מבין אנשי הטגל האקדמי

ומודל פרקטי ללמידה .המודל להוראה

באוניברטיטאות ובמכללות ,שלא קיבלו

מבוטט על שני ממדים  :התלהבות

הכשרה להוראה במוטדות להשכלה
גבוהה ,מעוניינים בטיפים

-

אינטלקטואלית ויחטים בין-אישיים .
המודל ללמידה משווה שישה מקורות

הנחיות

לגבי הדרכים והטכניקות של ההוראה

-

)תמיכה באווירת כיתה המקדמת

למידה ,הערכת יעילות ההוראה ,שימוש
בדירוג הטטודנטים ואימון המרצים

להוראה( .

The skillful teacher
) Brookfield, Stephen D . ]( 990
Jossey-Bass Publishers
http//www.josseybass.com
ISBN 1-55542-267-5
233

עמודים

הוראה בכיתה במכללה או באוניברטיטה

של השפעה על מה ואיך הטטודנטים

דורשת מגוון כישורים ומומחיות שהם

לומדים בכיתה במכללה או

הרבה יותר מאשר ידיעת תחום התוכן.

בא למלא צורך זה.

באוניברטיטה  .כמו כן מוצע איך לארגן

מחבר טפר זה שזכה בפרטים על הוראה

הטפר מקיף את מרבית ההיבטים

את הכיתה ,באיזה אופן יכולה עבודה

מצטיינת באוניברטיטה בה עבד

שבעבודת המורה באוניברטיטה

בקבוצות לקדם את הלמידה וכיצד יכול

ובמכללה אך ללא הזווית של הערכת

המרצה להעריך את ביצועיו בכיתה

(Teachers College, Columbia
) University
המורים  -מתחילים וותיקים כאחד -

וניתוחו לאחר מכן.

על איך להצליח בחיי הכיתה  .הוא מציג

עשרת פרקי הטפר עוטקים בנושאים

מדריך הישרדות מעשי שכולל טכניקות

ללא התעמקות ברקע התיאורטי ,והטפר

הטטודנטים ,והוא מונה

19

פרקים

המאורגנים בארבעה חלקים .החלק
הראשון
בקורט

-

הכנת התשתית להוראה

כולל את הפרקים :תכנון

באמצעות הקלטת שיעור בווידאו

הבאים :מה מהווה הוראה מצטיינת,

הבנת הדינמיקה בכיתה )הפטיכולוגיה

ט I Iפ  Iזו
להוואה שנה
אב Iגינן  Iי Uה
ובמנררה
Iף mח m'[l

של המרצים ושל הטטודנטים ושינויים
ביחטים בין מרצים ובין תלמידים
בכיתה( ,פיתוח כישורים בין-אישיים

וטגנון הוראה )קבלת משוב
מהטטודנטים ,מנהיגות בכיתה ,טיפול
בטטודנטים באופן אישי( ,ניתוח ושיפור
ההוראה בכיתה )הכיתה כשדה דרמט,י
שימוש ברגשות בהרצאה ,שיפור כישורי

התקשורת בכיתה  ,הפעלה של

מציג רעיונות ועצות לכלל

61

מהותיות וחדשניות להבנת בעיות

עשר פרקי הספר מציגים את הדומה

בכיתות גדולות  ,בייחוד בגישה של

בהוראה ולדרכים המובילות לפתרונן .

והשונה במחקרים העוסקים בתפיסות

למידה בקבוצות קטנות וארגון קהיליות

בהתבסס על 20

שנות הניסיון שלו

בהוראה ועל מחקר נרחב בנושא

של מורים ובגישותיהם לגבי הוראה

לומדים בכיתות

ולמידה ,ואת הקשרים בין הללו לבין

בספר שישה פרקים העוסקים בהנמקות

ההוראה והלמידה  ,מזהה ברוקפילד

ההוראה הכיתתית ובין תפיסות

תיאורטיות ופרקטיות לשימוש בקבוצות

שטחים קריטיים ביחסים בין המורה

הסטודנטים וגישותיהם ביחס להוראה

קטנות ללמידה במהלך השיעור בכיתות

והלומד ,כמו :איך לבנות אמון בקרב

ולמידה  .הספר גם עושה אינטגרציה של

גדולות ,בהכנה ובתכנון של פעילויות

הסטודנטים ואיך להתגבר על התנגדות

הממצאים במחקרים השונים .קהל היעד

אינטנסיביות ללמידה בקבוצות קטנות ,

ללמידה  .המחבר מציע למורים דרכים

כולל חוקרים ,מפתחי סגל ומרצים

בתכנון הקורס סביב למידה בקבוצות,

לשיפור כישוריהם לגבי שיתוף

בחינוך הגבוה המעוניינים להבין את

בשאלות ובדאגות שאנשי סגל מבטאים

התלמידים בכיתה באופן פעיל  .הוא

שיקוליהם בהוראה .המרצים יכולים

לגבי למידה כזו ובתש ובות לבעיות אלו ,

מציע רעיונות מקוריים בנוגע לשימוש

ללמוד על איך האמונות והחשיבה

ובסיכוי ליישום נרחב של למידה

בשיטות הוראה חדשניות ,כמו משחקי

שלהם משפיעות על הוראתם ועל

בקבוצות קטנות ובקהיליות למידה
בכיתות גדולות.

תפקידים וסימולציות .ארבעה-עשר

למידת הסטודנטים שלהם.

פרקי הספר עוסקים באחריות המורה,

פרקי הספר מתארים תהליך שעבר

הבנת המתחים והרגשות בלמידה,

מרצה ובו השתנתה תפיסתו את

יצירתיות בהרצאה ,הכנה וניהול של

ההוראה וגם הוראתו בכיתה ,תפיסות

דיון ,מתן הערכות מועילות לביצועי

ההוראה של מרצים שזכו בפרסי הוראה,

התלמידים ,ועוד .

מקום הרפלקציה בשיפור ההוראה
והלמידה ,חשיבה בהוראה מקוונת ,איך

התוכן שמרצים מלמדים קשור

טפריD

לתפיסותיהם את ההוראה ,חשיבת

בעריכה

מרצים בתכנון ההוראה ,תפיסה עצמית

Teacher thinking, beliefs and
knowledge in higher education
Hativa, Nira and Goodyear, Peter
)(Eds.) (2002
Kluwer Academic Publishers
http://www.wkap.nl/book.htm/
ISBN 1-4020-0094-4
367
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כאלו .

של המרצים והקשר בינה לבין הממדים
המרובים של יעילות ההוראה ,הקשר

בין גישות מרצים להוראה לבין תפיסתם

Motivating from within:
Approaches for encouraging
faculty and students to excel
)Theall, Michael (Ed.) (1999
New Directions for Teaching and
Learning, 78.
Jossey-Bass Publishers
http//www.josseybass.com
ISBN 0-7879-4875-6
109

את ההוראה הטובה ,הקשר בין תפיסות

עמודים

של למידה ושל פתרון בעיות והנסיונות

ספר זה עוסק במוטיבציה של אנשי

לשיפור ההוראה דרך שינוי בתפיסות

האוניברסיטה )מורים ,סטודנטים

ובעמדות של המרצים.

ואדמיניסטרטורים( בהקשר לתהליך
הלמידה וקידום המוטיבציה מצריך

עמודים

המחקר ברמת בית-הספר מראה באופן

בראש ובראשונה את הגדרת המטרות

שיטתי ומבוסס שקיימים קשרים חזקים

שרוצים להשיג.

בין החשיבה של המורים )הפילוסופיה
האישית שלהם( ,אמונותיהם והידע
שלהם לגבי הוראה ולמידה בין
התנהגותם ההוראתית בכיתה ובין

למידת תלמידיהם  .ספר זה הוא הראשון
הבוחן קשרים אלה ברמת החינוך
הגבוה  .הספר מציג נקודות מבט על
הוראה ולמידה בחינוך הגבוה של קבוצה
בינלאומית של חוקרים מובילים מצפון
אמריקה  ,אירופה  ,המזרח התיכון,

אוסטרליה ודרום  -מזרח אסיה .ארבעה-

Strategies for energi:zing large
classes: From small groups to
learning communities
MacGregor, Jean, Cooper, James
L.; Smith, Karl A. and Robinson,
)Pamela (Eds.) (2000
New Directions for Teaching and
Leaming, 81 .
Jossey-Bass Publishers
http//www.josseybass.com
ISBN 0-7879-5337-7

מחשב ובהוראה מרחוק ,המוטיבציה

עמודים

ללמידה המבוססת על פתרון בעיות ,

97

מעורבות אקטיבית של הסטודנטים

בספר עשרה פרקים העוסקים בנושאים

הבאים  :איך לקדם מוטיבציה בכיתות
עם שונות/הטרוגניות רבה בין
הלומדים ,הקשר בין המוטיבציה של

הלומדים לבין האמונות
האפיסטמולוגיות שלהם ,קידום
המוטיבציה ללמידה הדורשת חשיבה
ברמה גבוהה והמוטיבציה ללמידה
מתמדת במהלך החיים  ,שיטות להגברת
המוטיבציה ללמידה בהוראה מבוססת -

המוטיבציה ללמידה בקבוצות קטנות,

בלמידה בזמן השיעור מעמיקה את

המוטיבציה של אנשי הסגל ליצירת

הבנתם את הנושאים הנלמדים  .רוב

אווירה תומכת בכיתה ,המוטיבציה

הגישות החדשות ללמידה פעילה שנהגו

הפועלת בתכניות אינטרדיסציפלינריות

בשנים האחרונות יושמו בכיתות קטנות

וקידום המוטיבציה של אנשי הסגל

ובינוניות  .ספר זה עוסק בהפעלת

להשתתף בהכנסת שינויים וביישומם

הסטודנטים בכיתות גדולות  ,הללו של

במוסד האקדמי בו הם עובדים.

100

תלמידים ויותר  ,בהן שולטת כיום

שיטת הוראה אחידה והיא ההרצאה .

אולם יש מרצים חלוצים אחדים שפיתחו

וניסו גישות חדישות להוראה אקטיבית

