עכ מרכזים כקידום ההוראה
בחי Jוב הגבוה בארהייב ר eמי סי  Iר
פכיכה

כזימו , 1

המסלול האקדמד המכללה למדבהל

מאמר זה מטכם את רשמי המחברת מטיור לימודי
במרכזי הוראה של תשע אוניברטיטאות במערב
ובדרום-מערב ארצות הברית .המאמר מציג כמה

מאפיינים דומים ושונים במרכזים אלה ,כגוו המבנה
הארגוני ,בעלי תפקידים במרכז ,פעילויות לאנשי

הטגל האקדמי ,הערכת ההוראה באמצע הטמטטר
ובטופו ושילוב טכנולוגיות בהוראה.

Learning can occur in the absence of
teaching, but teaching has not occurred if
there is no Learning .
]משפט מדף השער של פרטום של המרכז לפיתוח

ו!)ס המיטד

ו!)ס המרכז

Claremont, Graduate University,
)Claremont, CA (CGU

)Preparing Future Faculty (PFF
& Faculty Learning Communities
Program
California Polytechnic State University, Faculty Center for Professional
)Pomona, CA (CAL POLY
)Development (FC
eaching and Learningז California State University, Bakersfield, Faculty
)CA (CSUB
) Center (FTLC
Stanford University, CA
) Lזeaching and Learning (Cז Center for
University of California, Irvine CA (UCI) Instructional Resources Center
) (IRC
eaching and Learningז University of Nevada, Las Vegas (UNLV) University
)  LCז( Center
)Brigham Young University, Provo, Utah Faculty Development Center (FC
)(BYU
eaching and Learningז University of Utah, Salt Lake city, Utah Center for
)  LEזExcellence (C
)Northern Arizona University, Flagstaff, Faculty Development Program (FDP
)AZ (NAU

פרופטיונלי של הטגל האקדמי באוניברטיטת

 Cal Poly, Pomonaשבקליפורניה[ .
הטיור כלל מפגשים עם ראשי המרכזים ועם אנשי צוותם
משפט זה משמש בטיט ל"הצהרת השליחות"
פנינה

נ Iימ l

) ( mission statement

של מרכזי ההוראה בארצות

הברית שבהם ביקרתי בקיץ 2005

)וכנראה גם של מרכזים

ובמקרים מטוימים השתתפות בפעילות המרכזים ערב
פתיחת שנת הלימודים האקדמית .להלן טיכום המידע
והרשמים שצברתי.

אחרים( ,ולפיו המרכז יוזם ומפעיל תכניות שונות העוזרות

לטגל האקדמי על כל דרגיו לשפר את יכולת ההוראה שלו

המבנה האךגוני  eג המךכזיס 9 :ונקציות

ולהשיג את מטרותיו הפרופטיונליות ,מתאם ביניהן ותומך

ניהוג ,אחךיות ,סמכויות ,כ  9י  9ות ומ  eאביס

בהן .כל זאת כדי לאפשר לטטודנטים למידה טובה יותר.
מרכזי ההוראה שואפים לקדם מצוינות בהוראה ובלמידת
הטטודנטים .הוראה טובה מקדמת אצל הטטודנט ,בנוטף
על פיתוח הידע ,גם את המוטיבציה ללמידה ,את יכולת
הניתוח ,ההשוואה ,הטינתזה ,השיפוט וההערכה ומכינה

אותו לחיים על-ידי הקניית היכולת ללמוד ,לשאול ,לבקר

ולהיות אחראי למעשיו .מרכזי ההוראה שואפים לקדם את
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ההוראה למעמד שווה או דומה לזה של המחקר ולפתח את

נושא המלומדות

בהוראה ) (. scholarship of teaching

כיום קיימים בלמעלה ממחצית המוטדות להשכלה גבוהה
בארצות הברית מרכזים או תכניות לשיפור היעילות של

אנשי הטגל האקדמי כמורים,

כמלומדים ) (, scholars

כחוקרים וכאזרחים באקדמיה.

הטיור שלי נערך בתשעה מרכזי הוראה כאלה
באוניברטיטאות ובמכללות במערב ובדרום-מערב ארצות

הברית ,ואלה הם:

רוב המרכזים לקידום הוראה שבהם ביקרתי ,קמו בתחילת

שנות ה  90-או באמצעם ,וגילם הממוצע נע בין 8
ל  15-שנים .הוותיק בהם )בן 30

שנה( הוא המרכז של

אוניברטיטת טטנפורד .מרכז זה הוקם

ב 1975-

בכטפי

מענק חיצוני גדול מאוד כדי לתת תמיכה לעוזרי הוראה.
בשלב מוקדם הופטק המענק החיצוני ,והמרכז המשיך
להתקיים במימון פנימי של האוניברטיטה והרחיב את מתן
השירותים לתמיכה בכל אנשי הטגל .המרכז הצעיר ביותר
הוא בן חמש שנים ,והוא יוצא דופן במבנהו ובשירותיו.

מרכז זה שייך לבית הטפר למוטמכים בקלרמונט,

קליפורניה ) (, CGU

ונקרא "המרכז להכשרת טגל אקדמי

עתידי" .המרכז נותן שירותים בעיקר לאוכלוטיית 1,800
הטטודנטים של המוטד ומכין אותם לקריירה אקדמית
עתידית כמורים ,כמלומדים ,כיועצים וכחוקרים מצטיינים

במגוון של מוטדות אקדמיים  .המרכז מכין את הטטודנטים,
אנשי הטגל לעתיד ,למציאת עבודה בשוק האקדמי בכלל

והאוניברטיטאי בפרט .גם 84

אנשי הטגל של המוטד

יכולים ליהנות משירותיו.

מרבית ראשי המרכזים שבהם ביקרתי ,כפיפים לרקטור

) ( provost
.1

גב' פנינה נוימו ,מזניר רשות ההוראה והמחקר

של המוטד ,לטגן הנשיא/רקטור לעניינים

אקדמיים או לדקאן ללימודי תואר ראשון .המוטדות הללו

מונים 30-15

אלף טטודנטים ,ושירותי המרכז ניתנים

לאוכלוטיית הטגל האקדמי ,המונה 3,000-600

מדי שנה מציג ראש המרכז לוועדה דוח פעילות המפרט
את היקף ואת אופי הפעילות במרכז  ,הדוח כולל נתונים

איש

וכוללת טגל בכיר וזוטר ,קבוע וזמני ,ולאוכלוטיית עוזרי

מטפריים רבים ומהווה מקור חשוב לקביעת תקציבים

הוראה המורכבת בעיקר מטטודנטים לתואר שני ושלישי ,

עתידיים ,

רוב המרכזים מעטיקים כ 8-3-

עובדים במשרות מלאות,

חלקם מעטיקים גם טטודנטים הלומדים לתואר ראשון
ושני וגם דוקטורנטים ,יוצאי דופן הם המרכזים בקלרמונט

א  eJי הסגל  eל המרכזיט
)רקע ,דרכי גיוס

והכe

ם

רה(

ובטטנפורד; בקלרמונט ראש המרכז הוא אישה נמרצת
המעבירה בעצמה )לפעמים עם עזרה זמנית של טטודנט(

רובם בעלי רקע אקדמי בחינוך ,ראשי המרכז ,טגניהם

את מרבית הטדנאות והקורטים ,עוטקת בכל ההיבטים

או עוזריהם הבכירים מעורבים בכל הפעילות המקצועית :

האדמיניטטרטיביים ובשיווק הפעילויות ,כותבת את

העברת טדנאות וקורטים בנושאי הוראה ,ניהול דיוני

החומרים לטדנאות! קורטים ומייצגת את המרכז בארגונים

שולחן עגול ,ניהול פעילויות

ובכנטים בין-לאומיים  ,בטטנפורד המרכז גדול במיוחד

הכנת חומרים אקדמיים לפעילויות ,ביצוע הערכת

ומונה

12

ההוראה

-

חוץ-קמפוטיות ) (, retreats

)כמעט מראשית הקמתו( ומשמשת כראש המרכז להוראה
ולמידה תחת הכותרת "טגנית בכירה של טגן הרקטור

המרכזים יושבים בוועדות ההיגוי או בוועדות המייעצות

ללימודים לתואר ראשון" ,לצד ראשי מרכזי ההוראה

ליד המרכזים )ראו לעיל( ,וחלקם מעורבים בתהליך של

נמצאים עוזרים בכירים או טגנים ,העוזרים בכל הפעילויות

מתן פרטי הצטיינות למורים ,לחוקרים וליועצים במוטד

המקצועיות ,לרבות מומחים לפיתוח טגל ,להערכת הוראה

האקדמי שלהם  ,ראשי מרכזי ההוראה ועוזריהם מעורבים

ולהוראה בעזרת טכנולוגיה  ,במקרים מטוימים יש עוזר

בפעילויות של קליטת טגל אקדמי חדש והכשרתו ,לרבות

בכיר המטפל רק בעוזרי הוראה ,

עוזרי הוראה  ,אנשי הטגל הבכיר משתתפים באופן

משרות נוטפות במרכז כוללות מנהלי משרד או מתאמים

קבוע בכנטים הרבים העוטקים בנושאי הוראה ולמידה

אדמיניטטרטיביים ,וכן טכנאים ומפיקים הנותנים שירותים

ובנושאי מלומדות בהוראה של ארגונים לאומיים כמו

 POD2או של ארגונים אזוריים כמו, Lilly3

בהפעלת האמצעים הטכנולוגיים בהוראה,
בטטנפורד המבנה שונה  ,העוזרים הבכירים של ראש

בטדנאות ובהכשרות למיניהן  ,אחדים מראשי המרכזים

המרכז אחראים לפעילות המרכז ביחידות האקדמיות

משמשים בתפקידי ניהול של ארגונים אלה ,גיוט למשרות

יייי-י
וי"

של תפקידי ניהול במרכזי ההוראה נעשה באמצעות

השונות ומשמשים אנשי קשר )ח  ( liaisoבין המרכז
ליחידות האקדמיות  ,קיימים ארבעה אחראים בתחומים

האלה ,בהתאמה :מדעי החברה ,מינהל עטקים

פרטום בPOD -
)  , ( Listservכל

או ברשימות תפוצה מקצועיות שונות
המשרות הפתוחות מתפרטמות גם באתר

וטכנולוגיות ,לימודי מדעים והנדטה ומדעי הרוח  ,כמו כן,

המרכז ובעיתונות המקצועית  ,גיוט למשרות נעשה גם דרך

מונה היחידה ארבעה אנשי טגל נוטפים המתמחים בתחום

כנטים מקצועיים המהווים ערוץ טוב להיכרות ולהתקשרות

טיפוח התקשורת בעל-פה ודיבור בציבור בקרב אנשי טגל

מקצועית ,

וטטודנטים  ,זהו תחום ייחודי לאוניברטיטת טטנפורד )ראו

קיימת מוביליות גדולה של אנשי הטגל המקצועי בתחום

להלן( ,

של פיתוח הוראה ולמידה ,והאפשרויות הן רבות ,

תקצ'ב' המרכזים נעים בין 11

ויייי-ין

בכנטים אלה

הם לוקחים חלק לעתים כמשתתפים ולעתים כמנחים

אלף דולר למיליון דולר

)טטנפורד( ,ברוב המרכזים התקציב עומד על 25-20

r:

בעיקר הערכות של אמצע טמטטר ,ניתוח

תוצאות ההערכות ומתן ייעוץ אישי לאנשי הטגל  ,ראשי

ותמיכה טכנולוגית לאנשי הטגל האקדמי ועוטקים

=
=
=
-יו

בראש מרכזי ההוראה עומדים אנשי טגל פרןפס'ןבל"ס,

משרות מלאות ,מנהלת המרכז ותיקה מאוד

=
r:

אלף

דולר לשנה  ,נוטף על תקציב זה שמיועד לניהול השוטף,

המרכזים מקבלים מענקים מיוחדים )  tsח  ( graלפעילויות
שונות ,כמו פיתוח הוראה ,נטיעה לכנטים והצגת מאמרים,

לדוגמה ,בפגישתי עם ראש המרכז לפיתוח טגל אקדמי

באוניברטיטת  aח Cal Poly, Pomo

שבקליפורניה למדתי

שבתוך שבועיים הוא עוקר עם משפחתו לניו-יורק בעקבות
המינוי שקיבל לעמוד בראש מרכז להוראה ולמידה של

אוניברטיטת ניו-יורק

) ,( NYU

המענקים מתקבלים ממקורות חיצוניים לאוניברטיטה או

אנשי הטגל הבכיר של מרכזי ההוראה מתעדכנים דרך קבע

ממקורות פנימיים ,כמו לשכת הנשיא!רקטור או יחידות

באמצעות טפרות מקצועית מתאימה ועיתונים מקצועיים,

אחרות בקמפוט המשתפות פעולה עם המרכז  ,מרבית

כותבים טפרים ,מאמרים וחומרים בתחומי הוראה ולמידה

המרכזים )למעט טטנפורד( תומכים )בדרך כלל במימון

ומציגים בכנטים ,ידע רב נרכש במהלך התייעצויות

חיצוני( גם במחקרים אינטרדיטציפלינריים ,הבוחנים את

הפרקטיקות הטובות ביותר בהוראה בחינוך הגבוה ,לרבות
שילוב טכנולוגיות בהוראה,
במרבית המרכזים פועלות לצד ראשי המרכז זעדזת
מזזעצזת אז זעדזת הזנז' המורכבות מנציגי כל היחידות

האקדמיות וכוללות )בדרך כלל מתוקף תפקידם( את

והחלפת דעות בנושאי הוראה ולמידה באמצעות רשת

אינטרנטית ) (, Listserv
מעורבות בעלי ת  9קידיט אקדמייט בכיריט

ב  9עילויות המרכזיט ו  eיתו  9י  9עולה
ביו יחידות אקדמיות

ראש המרכז  ,ועדות אלו קובעות את מדיניות המוטד

אחד המאפיינים של מרכזי ההוראה שבהם ביקרתי הוא

בתחום פיתוח ההוראה ,פיתוח טגל ותקציב המרכז ,והן

מעורבות בעלי תפקידים אקדמיים בכירים בקמפוט

מפקחות על המקורות הכטפיים שלו  ,במקרים מטוימים

בפעילויות המרכזים ,

ועדות אלו מאשרות בקשות למענקים של טגל אקדמי,

כאמור ,ברוב המקרים המרכז כפוף לרקטור ,לטגנו או

הבאים ממקורות חיצוניים למרכז ,לצרכים שהוזכרו לעיל,

לטגן הנשיא לעניינים אקדמיים  ,גורמים אלה פעילים מאוד

עכ הגובה  5המסכוכ האקדמי המכככה כמי Jהכ
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בפעילויות המרכז ,מהווים מקור לתקציב השוטף ועוטקים

למחלקה מטוימת מיועדות לכל הטגל של המחלקה או
משתתפים  .מרבית המשתתפים בטדנאות

באישור מענקים כטפיים הניתנים לאנשי טגל המשתתפים

לפחות ל 10-

בפעילויות המרכז .

הינם משתתפים חוזרים .

) Communities

- ( Learning

הנשיא ,הרקטור ובעלי תפקידים כמו דקאנים וראשי

קהילות לומדות

מחלקות לוקחים חלק בפעילויות אוריינטציה לטגל חדש,

זו קיימת בכמה מרכזי הוראה שבהם ביקרתי:

בדיוני שולחן עגול ,במתן הרצאות בנושאי פיתוח אקדמי

. BYU, Cal Poly, CGU

פעילות

המטרה העיקרית של קהילה

והוראה ובנושאים הקשורים לחיי הקמפוט ,בטמינרים

לומדת היא לעודד מחקר לשינוי פני ההוראה ודרכי

לטגל ותיק ולטגל פורש ,בהמלצות לבחירת "מייעצים"

הלמידה של הטטודנטים  .זוהי תכנית מעשית מאוד

)  torsח  ( meלתכניות  gח  toriח me

לטגל חדש ,בטקירת

הנמשכת בין שנה לשנתיים ,ובמהלכה יש דיווח על

פרויקט הגמר של משתתפים בקורטי הכשרה ארוכים

התקדמות המשתתפים  .לעתים נעשית הערכת ההוראה

)ראו להלן "קהילות לומדות"( ,בחלוקת פרטי הצטיינות

של המשתתפים בה באמצעות שאלוני אמצע טמטטר/

בהוראה לטגל בכיר וזוטר

ובאישור פטור ) (release

מהוראת קורטים לאנשי טגל אקדמי המשתתפים

רבעון  .התכנית מבוטטת על כיתות לימוד קטנות ) 12-8
משתתפים( ומורכבת מטמינר בן

3-1

ימים ,המתקיים

בפעילויות ארוכות טווח של המרכז .

לפני פתיחת שנת הלימודים והכולל את כל ההיבטים של

חלק מפעילויות המרכזים נעשות בשיתוף פעולה עם

תכנון ובנייה של קורט אקדמי )טילבוט ,מטלות ,מבחנים,

יחידות שונות בקמפוט ,כגון יחידה לניהול תעטוקה

טכניקות הוראה וכדומה( וממערך טדנאות ,טמינרים

עתידית ,מרכז לטכנולוגיות למידה ומרכז להוראה מרחוק .

ו, retreats -

במרכזים אחדים קיים שיתוף פעולה הדוק עם בית הטפר

הכנת פרויקט גמר מחקרי בנושא הוראה המוצג בטוף

למוטמכים ,המקיים את כל פעילויות ההכשרה של עוזרי

השנה  .במהלך הקורט בונים המשתתפים פורטפוליו של

ההוראה בליווי ובייעוץ מקצועי של טגל

הנערכים במהלך השנה  .התכנית מחייבת

הקורט בתהליך של "טיעור מוחין" ובהנחיית המורים .

המרכז .

לעתים נדרשת השתתפות בכנט מקצועי  .התכנית מועברת

פעילויות המוצעות לסגל האקדמי
על-ידי המרכזי D

על-ידי מומחים של מרכז ההוראה ומורים ותיקים .
ההשתתפות מזכה את משתתפיה בשחרור מהוראה בקורט

השירותים הניתנים לטגל האקדמי במרבית המרכזים הם
בדרך כלל טדנאות ,הרצאות ,דיונים ,מענקים ,רישות

) gח (, etworkiח ייעוץ אישי

ושירותי  gח  toriח , me

הערכת הלמידה של הטטודנטים ותמיכה באינטראקציה בין

יש מרכזים הנותנים שירותים לפיתוח טגל אקדמי צעיר
בדרכו לקביעות והכנתו לקראת הערכות שלוש השנים
ושש השנים )שלבים בקידום אנשי טגל באוניברטיטאות
ובמכללות בארצות הברית( .רוב התכניות במרכזים
עוטקות בצורה אינטנטיבית בקליטה ובהכשרה של

טגל אקדמי חדש ,לרבות עוזרי הוראה )ראו להלן( .
ההשתתפות בכל התכניות הינה התנדבותית ,ועל מנת
להמריץ את אנשי הטגל להשתתף בהן מעניקים מרכזי
ההןראה למשתתפים בהו מענקים כספךךם צנןעים

64

האקדמי .

יחטית הנמצאים במטלול לקביעות )בשנים 5-2

לעבודתם

במוטד(  .לעתים חלק מהפעילויות פתוחות לטגל ותיק
ולמורים מן החוץ .במהלך הקורט איש טגל ותיק מלווה
משתתף צעיר בקורט ,משמש לו מנטור ועוזר לו בפיתוחו

המקצועי כמורה וכן בהכנת פרויקט הגמר שלו.

בCGU -

משתתפי התכנית הם טטודנטים לתואר שני ושלישי

המתכוונים לפתח קריירה אקדמית.

בCal PolY -

התכנית

עוטקת בנושא מרכזי ,כמו למשל "מהו מוטד מכוון

למידה?" או " למידה עם טכנולוגיות" .

בBYU -

שהיא

אוניברטיטה עשירה הנתמכת על-ידי הקהילה המורמונית,

)  tsח .(gra
סדכאות

האישי של המרצה ומשמשים בדיונים עתידיים על קידומו

משתתפי התכנית "קהילות לומדות" הם אנשי טגל חדש

אנשי טגל עמיתים במטגרת כנטים וטדנאות.

-

ובתעודת גמר .תעודת הגמר ,פרויקט הטיום המחקרי

ופרויקטים אחרים הכלולים בקורט נכנטים לתיק ההוראה

מרבית הטדנאות הנערכות על-ידי מרכזי

נקראת

התכנית ) . Faculty Development Series (FDS

ההוראה הן בתחומים של קידום ההוראה והלמידה

התכנית היא בת

ופיתוח הטגל האקדמי בנושאים מגוונים ,כגון :תכנון

הטתיו בן שבעה מפגשים בני שעתיים ,שמתקיימים

18

חודש ומורכבת מטמינר בתקופת

קורט ,בניית אטטרטגיות של הוראה ,בניית טילבוט,

במהלך ארוחת צהריים ,ומטמינר בתקופת האביב בן

טגנונות הוראה ולמידה ,תכנון מבחן ומטלות ,מתן יעיל

שמונה ימים מלאים  .אנשי טגל ותיקים ומומחי המרכז

של ציונים ,הערכת הישגי הטטודנטים ,הערכת למידת

להוראה נותנים בטמינרים אלה הרצאות בנושאים שונים,

הטטודנטים ,הוראה בכיתות גדולות/קטנות/במעבדות,

כמו איזון בין הוראה ומחקר ,תכנון הקריירה האקדמית,

הוראה לאוכלוטיות הטרוגניות ,שיתוף הטטודנטים בדיונים

ניהול זמן ,פיתוח מיומנויות יצירתיות ,שימוש בטכנולוגיות

בשיעור ,פיתוח יושר אקדמי ,גיוון הקוריקולום ,ניהול זמן,

בהוראה ,הערכת הישגים וכדומה  .מנטורים וראשי

בניית אתרי קורטים והוראה באמצעותם ,שימוש בתוכנות

מחלקות עוזרים לבנות את פרויקט הטיום ומלווים אותו

שונות בהוראה ושילוב אחר של טכנולוגיות בהוראה,

בכל שלביו .מטיבת הטיום לציון הישגי המשתתפים ,אנשי

עידוד תכניות למידה אינטראקטיביות ,בניית פורטפוליו

הטגל ,נערכת בהשתתפות המנטורים וראשי המחלקות.

של הוראה ,למידה מכוונת-פתרון בעיות ) (, PBL

הוראה

השתתפות מלאה בתכנית זו מזכה במענק של  2, 000דולר

שיתופית בקבוצות ותכנון משימות מחקר.

בתוטפת 300

רוב הטדנאות הן קצרות ,בנות שעה וחצי )ובכללן טדנאות

להוקרת המוטד .גם המנטור מקבל מענק של  500דולר

הטכנולוגיה(  .לעתים יש צורך בכמה מפגשים לטדנה .
מטפר המשתתפים נע בין

 15ל . 20-

הטדנאות המתוכננות

דולר לפיתוח חומרים לקורט חדש ,כביטוי

כהוקרה על מאמציו .

דיזני שזלמו עגזל זהרצאזת אזרמ

-

אלה אופייניים

למרבית מרכזי ההוראה ומבוטטים על התכנטות קבוצה
קטנה של אנשי טגל

) (12-10

הדנים בבעיות המעניינות

ו/או מטרידות אותם ,כגון  :מלומדות בהוראה ,נושאי
קידום אקדמי ,דיבור בציבור ,הוראת נושאים מעוררי

מחלוקת  ,זכויות יוצרים באקדמיה ,הוראת טטודנטים זרים
וכדומה .הדיונים נערכים

3- 2

פעמים ברבעון במטגרת

ארוחת צהריים ונמשכים כשעה וחצי  .הדיונים פתוחים

בCGU -

הטדנאות ניתנות לטגל האקדמי העתידי בתחומים

של הכנה לקריירה אקדמית ,הוראה לתלמידי תואר שני
ושלישי )כעוזרי הוראה או מרצים( ,דרכים למציאת מקום

עבודה באקדמיה והכנה לעשיית מחקר ופרטומו  .המוטו
של האוריינטציה לטגל החדש באוניברטיטת צפון אריזונה

) ( NAU

הוא :

.Great place to live, great place to teach

תכניזת לפיתזמ מתרנלים/עזזרי הזראה

-

מרבית

המרכזים שמים דגש חזק בקליטה ובהכשרה של

לכל הטגל האקדמי ,חדש וותיק ,לרבות דוקטורנטים.

אוכלוטיית עוזרי הוראה ,הבאים ברובם מקרב הטטודנטים

הנחיית הדיון נעשית על-ידי ראש מרכז ההוראה או איש

לתואר שני ושלישי ומהווים את דור העתיד של הטגל

טגל ותיק המומחה בנושא הנדון .לעתים מוזמן לדיון מרצה

אורח המומחה בתחום מטוים ,כמו
באוניברטיטת

NAU

. Publish & Flourish

יש בכל שנה נושא "פעילות השנה" .

בשנת תשט"ו הדיונים עוטקים בשינוי תכנים בהוראה

ובלמידה .

-

קזרס בנזשאי הזראה במינזך הגבזה

קורט כזה ניתן

באוניברטיטת יוטה לדוקטורנטים המלמדים בקורטים  .זהו
קורט טמטטריאלי המקנה ידע פדגוגי ומיומנויות פדגוגיות
כדי להשיג את מטרות ההוראה במוטדות להשכלה גבוהה .
הקורט מתוכנן ומועבר על-ידי ראש המרכז למצוינות

בהוראה ובלמידה והעוזרת הבכירה שלה  .הקורט נותן
קרדיט למשתתפיו בצורת פטור מהוראה בקורט  .שיטת
ההוראה בו היא אינטראקטיבית ומבוטטת על משחקי
תפקידים של מורים וטטודנטים ,מעריכים ומוערכים ,עם
הדגמה של שיטות הוראה ,כמו דיונים ,הרצאות ,הוראה

פעילה ועבודה בצוותים  .הנושאים הנלמדים הם :הערכת
טילבוט הקורט על-ידי עמיתים  ,בניית מערך שיעור
צעד אחר צעד ,תרגול קטע של " הוראה זוטא "  ,שימוש
באטטרטגיות הערכה )מבחנים ,ציונים ,הערכת עמיתים(,

ביצוע מטלות טכנולוגיות והצהרה על "פילוטופיית
ההוראה"  .הקורט מטתיים בפרזנטציה )מוקלטת בווידאו(
המשלבת את כל הנלמד במהלכו ומקבלת את משובי
המשתתפים .הבוגר כותב נייר עמדה קצר בנושא:

איך השתנתה ההוראה שלו בעקבות מה שלמד בקורט
ובעקבות הערות עמיתיו לקורט?
פעילזיזת לקליטה זהכשרת סגל מדש

-

קבוע ,

זמני )מורים מן החוץ( ועוזרי הוראה  .הפעילויות
כוללות אוריינטציה לטגל חדש הנערכת ערב פתיחת
שנת הלימודים ,מערך טדנאות פדגוגיות וטכנולוגיות,

, retreats

הרצאות אורח ,דיוני שולחן

עגול g ,ח  toriח me

ושירותי ייעוץ אישי .

להישאר במוטד ולפתח "גאוות יחידה" .באוריינטציה
לטגל אקדמי חדש )בשלוש מהן נכחתי  :באוניברטיטאות

מתכנטים כ  50-אנשי טגל

הנמצאים על מטלול הקביעות האקדמי ליום או יומיים
ומקבלים לידיהם מדריך מודפט המציג את האוניברטיטה
על יחידותיה ושירותיה .במטגרת האוריינטציה נפגשים

אנשי הטגל החדש עם ראשי האוניברטיטה ומקבלים
הרצאות החשובות להם בנושאים  :שירותים לטגל

האקדמי ,מדיניות וכללי המוטד להתנהגות )קודים( ,זכויות
וחובות של איש טגל ופרופיל הטטודנטים במוטד  .כמו כן,
נערכים טיורים במקומות חשובים בקמפוט ,כמו הטפרייה

ומרכזי הטכנולוגיה ,ומתקיימות פגישות עם אנשי מפתח
במקומות אלו .לעתים כוללת האוריינטציה הרצאת אורח

בנושא פופולרי ) . ( CGU

עוזרי מעבדה ,חונכים ) (, tutors

מנהלי דיונים ,בודקי

עבודות ונותני ציונים  .האוריינטציה לעוזרי הוראה חדשים

וי:

=
.....
=
=
aג

וי:

rייי-יi

וי".

לפני פתיחת שנת הלימודים ומערך הטדנאות והטמינרים
במהלך השנה דומים במהותם ובנושאיהם לאלה הניתנים
לטגל אקדמי חדש .מושם דגש רב במתן טיפים להוראה
טובה  ,בניהול היום הראשון ללימודים בכיתה  ,בהוראה
במעבדות ובקבוצות קטנות ,בניהול דיונים ,במתן ציונים,
בקיום שעות קבלה ,בתכנון השיעור ובבניית תיק הוראה
הולם החשוב להם ביציאתם לשוק העבודה האקדמי .
המרכזים מנהלים אתרי אינטרנט המציגים מידע חשוב

לעוזרי ההוראה ולחונכים שלהם.

ב, BYU -

למשל,

קיים באתר המרכז מדריך מפורט ובו שאלות ותשובות

לעוזרי ההוראה

שנקרא Aז, QA

העונה על כל השאלות

המתעוררות  .המדריך מטפק גם חומרים חיוניים למרצים
העובדים עם עוזרי הוראה ונותן מידע מלא בנושאי
טדנאות ,טמינרים וכל הפעילויות המיועדות לא וכלוט ייה
זו  .עוזרי ההוראה נהנים גם מקבלת מענקים כטפיים
לצורך פעילות המשפרת את הוראתם ,לרבות השתתפות
בכנטים  .עוזרי הוראה מצטיינים זוכים גם בפרטי הוראה .

אוניברטיטאות אחדות מקיימות את הפעילות לקליטה
ולהכשרה של עוזרי הוראה במחלקות האקדמיות עצמן.
ראשי המרכזים לקידום ההוראה מעניקים למחלקות עזרה
רבה בתכנון ובביצוע האוריינטציה וכן בהדרכה ובהכשרה

של עוזרי הוראה חדשים לתפקידי הוראה ,תוך היענות
לצורכיהן המיוחדים של המחלקות השונות.
באוניברטיטת טטנפורד מעניק המרכז למחלקות השונות
מענקים כטפיים לפיתוח תכניות הדרכה ,וכן הוא מעניק
עזרה אישית לעוזרי הוראה .כל השירותים הניתנים לטגל
האקדמי ניתנים גם לעוזרי הוראה לפי בקשה ,לרבות ייעוץ
אישי ,שירותי צפייה בכיתה ,הערכת הוראה בקבוצות

מטרת ההשקעה בטגל אקדמי חדש היא לגרום לאנשיו

( NAU, Cal Poly, CGU

האקדמי .עוזרי ההוראה מתפקדים כמרצים ,מתרגלים ,

=
-.

בשתיים מן האוריינטציות ניתנו

למשתתפים טדנאות שונות בנושאים מעשיים בהוראה .

קטנות ,הקלטת שיעורים וניתוחם ,בניית תיקי הוראה
ופיתוח מיומנויות הבעה בעל-פה .

המרכז בטטנפורד מקיים תכנית להכשרת יועצים מקרב
עוזרי ההוראה ,ובמטגרתה עוזרי הוראה מצליחים
)על  -פי משובי הטטודנטים( מקבלים הכשרה ממומחי
המרכז ובעזרתם מתכננים מערך טדנאות שהם עצמם

מעבירים לעוזרי הוראה במחלקתם  .היועצים מטפקים
לעוזרי ההוראה האחרים במחלקה שירותי ייעוץ אישי,
משובי אמצע רבעון ,צפייה בכיתות

וניתוח .

הם מקבלים

תמיכה כטפית צנועה עבור שירותיהם והכשרה מקצועית
מצוינת המקדמת את הוראתם הם.

הערכת הוראה באמצעות

מe

ובי  Oטון Jטיס

העךכת אמצע הסמסטך

הערכה זו מהווה כלי חשוב מאוד בקידום ההוראה של

איש הטגל ,בעיקר

החדש .4

ההערכה נעשית בכיתות,

כ)! .הגובה  5המסכוכ האקדמו המכככה כמונהכ
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בדרך כלל על-ידי מומחי המרכז ולעתים על-ידי טטודנטים

שקיבלו הדרכה ,במטגרת דיונים בקבוצות טטודנטים

קטנות ) (Small Group Evaluation

בשבועות של

אמצע הטמטטר .מידע אנונימי מהטטודנטים הנוגע

את ההוראה  .המרצה נפגש עימו לפני השיעור ומנחה אותו

n

במה להתמקד במיו ד בתצפית  .נוטף על כך ,הטטודנט
יכול לשמש יוע'( למרצה המבקש ממנו להעריך את המשוב
על פעילויות הכיתה או לדון עימו בבעיות שהתעוררו  .כל

בפרויקט SCOT

נדרש לציין בשאלון

לאווירה בכיתה  ,לבעיות בהוראה ,להערכת מטלות הקורט

טטודנט המשתתף

ולהערכת תפיטות הטטודנטים נאטף  ,מנותח ועומד לרשות

מקדים איזה תפקיד הוא רוצה למלא.

איש הטגל לשם שינוי ,התאמה ושיפור דרכי הוראתו עוד

במהלך הקורט  .יועצי מרכז ההוראה יושבים עם איש הטגל
ומייעצים לו מה יש לתקן וכיצד על בטיט תוצאות המשוב
של אמצע הטמטטר  .איש הטגל הנבדק

מדווn

על הצעדים

שנקט לגבי תוצאות המשוב וכיצד ,יישם את השינויים .
בטוף השנה מעריכים מומחי המרכז את מעשיו של איש

הערכת

עמ  Iתן D

בכמה אוניברטיטאות )כמו ( Cal Poly

בפיקוn
(, evaluation

מתקיימת,

עמיתים ) peer

המרכז ,הערכת הוראה על-ידי

ובמטגרתה מבקר איש טגל ותיק בכיתה,

צופה בתהליכי ההוראה ,מעריך את חומרי הלמידה

הטגל בעקבות תוצאות המשובים  .כל התהליך מתועד

והטילבוט  ,נפגש עם איש הטגל המוערך ונותן לו דוח על

בתיק האישי של המרצה ומשמש בדיונים עתידיים על

בטיט כל הנתונים האלה .המרכזים עוזרים לאיש הטגל

קידומו האקדמי  .שיטה זו מופעלת בעיקר עבור אנשי טגל

בניהול תיק אישי הכולל הערכות הטטודנטים  ,הערכות

חדשים או מי שמלמדים קורטים חדשים  ,אם כי מעודדים

עמיתים והערכות מטוגים אחרים.

להשתמש בטכניקה זו  .כל התהליך הוא התנדבותי ומתנהל

מעורבות המרכ rיס ב eי'כוב סכ Jו'כוגיות בהוראה

בדיטקרטיות .

מרבית מרכזי ההוראה מציינים את נושא שילוב

גם אנשי טגל ותיקים  ,בעיקר מי שמתקשים בהוראה,

באוניברטיטאות טטנפורד

וUCI -

נערכים משובי האמצע

גם באמצעות הצגת שאלונים באינטרנט ,והתוצאות

הטכנולוגיה בהוראה ותרומתו לשיפורה כאחת
ממטרותיהם .המרכזים עורכים לאנשי הטגל טדנאות

נשלחות אלקטרונית למרכז ההוראה ולמרצה ,לרבות

בנושאים מגוונים  ,כמו שימוש במצגות  ,בניית אתרי קורט ,

תיעוד השאלות הפתוחות על-פי בקשת המרצה .מומחי

יצירת גרפים דיגיטליים ושימוש בתוכנות שונות .חלק

המרכז עוזרים לפענח ולהטביר את התוצאות .המרכז

מבעלי התפקידים של המרכזים הינם מומחים בנושאים

באוניברטיטת טטנפורד גם מנהל מערך של תגובות

טכנולוגיים ואחראים להעברתם  .הטדנאות הנערכות

טטודנטים אחרי כל שיעור דרך אתר הקורט .המרצה

בנושאי הוראה ולמידה באמצעות טכנולוגיות פתו ות

יכול לצפות בתוצאות מצטברות ובהערכות האישיות לפני

לכל אנשי הטגל האקדמי ,קבוע וזמני ,בכיר וזוטר ,ולכל

השיעור הבא ולהיערך בהתאם.

אוכלוטיית עוזרי ההוראה  .לעתים קרובות הפרופטורים

n

ועוזרי ההוראה שלהם משתתפים יחד בטדנאות .

 eאינו Jן  Oוף  Jeה

באוניברטיטת UNLV

שאלונים אלה לא נערכים בדרך כלל בחטות מרכזי

בצורת . modeling

המנחה מראה דוגמאות ,בשיטת

ההוראה ,אלא על-ידי יחידות אחרות בקמפוט ,כמו יחידות

צעד אחר צעד ,במהלך קורט אמיתי שהוא בעצמו מלמד .

הרישום או היחידה להערכה אקדמית .ישנם מרכזים ,כמו

במקרים רבים נותן המרכז עזרה אישית באימו'( ובהטמעה

טטנפורד ,המטפקים באתר המרכז חומרים לפירוש דוחות

של טכנולוגיות חדשות ,מקדם את הפדגוגיה של השימוש

המשובים הטופיים .מרכז זה גם מטפק שירותי ייעו'(

באמצעים טכנולוגיים להגדלת האינטראקציה בכיתה

המבוטטים על תוצאות המשובים .

ולהערכת הלמידה ומטפק מקורות ללמידה על שימוש

באוניברטיטאות מטוימות )כמו

 UCIו( BYU -

המרכז

אחראי לשאלוני המשוב של טוף השנה .השאלונים מופצים
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הטדנאות הטכנולוגיות מתנהלות

בטכנולוגיות בהוראה .
מומחי המרכז נותנים תמיכה בהפעלת ציוד טכנולוגי

אלקטרונית לטטודנטים  ,והדוחות של השאלונים  ,לרבות

מתוחכם לשם הפקה ועריכת טרטי וידאו דיגיטלי  ,גרפים

פירוש התוצאות ,מועברים אלקטרונית למרצים  .כדי לעודד

דיגיטליים ושימוש בתוכנות מחשב שונות.

את השתתפות הטטודנטים במשוב האינטרנטי נותנים להם

מרכזי ההוראה נותנים תמיכה לקורטים

פרטים )כמו קרדיט( .תוצאות המשובים משמשות לפיתוח

גורם חשוב בהפצת חידושים פדגוגיים וטכנולוגיים ברחבי

טגל ,לפיתוח קורטים ולקידום האקדמי של איש הטגל .

הקמפוט .

on-line

ומהווים

באוניברטיטאות אחדות ניתנים שירותי הטכנולוגיה

הערכה חלופית  eל ההוראה
 Oטון Jטן I DועצןD

בהוראה על-ידי יחידות אחרות בקמפוט ,לעתים בשיתוף
המרכז.

קיים ניטיון מעניין של מתן משוב

באוניברטיטת BYU
הנקרא ,Student Consulting Teaching-SCOT -

היבסיס  Jו Oפיס  eל פעילות המרכ rיס

מעניקים זזעזY

אזשז

זדזסקרטז ,

ובמטגרתו אנשי הטגל והמתרגלים מזמינים טטודנט-יוע'(

מרבית מרכזי ההוראה

לתת להם משוב חטוי על ההוראה שלהם  .הטטודנטים -

הניתן בעיקר לאנשי טגל חדש ומבוטט על משובי

יועצים המשתתפים בתהליך הם בדרך כלל בעלי עניין

הטטודנטים  .המרכזים עושים מאמצים רבים לשפר

בתהליכי הוראה ולמידה  .הטטודנט יכול לשמש במגוון

את נושא המלזמדזת בהזראה זלמזדה זכו בזתבזס

תפקידים :כצופה/מתעד של מה שמתרחש בכיתה
באמצעות כתיבת רשימות בשיעור או תיעודו בווידאו ,או

כמראיין את הטטודנטים בכיתה על למידתם ועל תפיטתם

שזרזתז בזקזר של מזמחזס בכזתה ,הקלטזת שזעזרזס

בזזזדאז ,
 -תיק מרצה.

סרזקת חזמרז השזעזרזס זפזתזח פזרטפזלזז
המרכזים גם נותנים שירותים ליחידות

האקדמיות ועובדים עם בתי טפר ,עם קולג'ים ועם

מ Iהמדי

מחלקות על פרויקטים המותאמים לצורכיהם הייחודיים.
לכל המרכזים יש ספרייה גדולה ובה מאות רבות של
כותרים ,כתבי עת ,עיתונים ופרטומים בתחומים של
הוראה ולמידה הניתנים להשאלה לכל אחד מחברי הטגל.

מדור זה מציג ספרים על הוראה ,למידה,

הטפריות מכילות גם קלטות רבות בנושאי הוראה ולמידה,

הערכת מורים ותלמידים ופיתות/קידום

לרבות קלטות של מרצים מצטיינים שניתן לצפות בהן.

ההוראה במוסדות התינוך הגבוה .המדור

רוב המרכזים מפיקים כתבי עת מקצזעיים המופצים

מציג גם מקורות קריאה ועזרי הוראה

לחברי הטגל האקדמי בקמפוט ולעתים גם לקמפוטים

אחרים .לדוגמה ,כתב העת "  geח " Excha
ידי אוניברטיטת

CUSB

המופק על-

הינו כתב עת אלקטרוני בנושאי

הוראה ולמידה המופץ בכל הקמפוטים של אוניברטיטת

אתרים בנושאים אלה ,כמו תוברות,
מאמרים ,פרסומים באינטרנט ,קלטות וידאו

ואודיו ,תוכנות ולומדות מתשב וכדומה.

קליפורניה .מרבית המרכזים משתמשים בשיטת

mentonng

הנזכרת לעיל.

לכל מרכז יש אתר אינטרנט ובו מידע על הפעילויות

טי  9ים בהוראה טובה באו Jיברסיטה ובמכבבה

המיועדות לחברי הטגל השונים .האתר מאפשר לאנשי

מהדורה Je

-

ייה

הטגל להירשם לפעילויות בדרך אלקטרונית ומכיל

חטיבה ,נ'

קישורים לחומרים חשובים וחיוניים בתחומי הוראה

הוראה  .נמצא למכירה בדיונון  ,באקדמון ובחנויות הטפרים

ולמידה ולשילוב טכנולוגיות הוראה  .באתר המרכז מצוי גם

האחרות באוניברטיטאות ובמכללות.

העיתון המופק על-ידו וכן קטלוג הטפרייה

לפרטים נוטפים:

שלו .

המרכזים מעורבים בתהליך של מתו פרסי הצטיינזת
בהוראה למרצים ,ליועצים ולעוזרי הוראה .אנשי הטגל

במרכז מעורבים בשיזזק פעילויות המרכז דרך המחלקות
וראשיהן ודרך אתר האינטרנט ופגישות עם אנשי

טגל .

פעילות ייחודית לאוניברטיטת צפון אריזונה ) ( NAU

היא

פרזיקט להערכת שירזתי המרכז ,שבו מראיינים 150
אנשי טגל במטלול לקביעות על תפיטותיהם בנושאים,
כמו תמיכה בהוראה ופעילויות המרכז לפיתוח טגל .כל
המידע הזה נאטף ומנותח על-ידי המרכז בשיתוף הרקטור.

תוצאות המשוב משמשות בטיט לתכנון אטטרטגי עתידי
של פעילויות לפיתוח טגל ולקביעת תקציב

) . ( 2005

המרכז .

אוניברטיטת טטנפורד ,באמצעות מרכז ההוראה שלה,
מקיימת תכנית ייחודית של קורטים וטדנאות בנושא

התקשזרת המילזלית .הטדנאות מיועדות הן לטגל
האקדמי והן לטטודנטים ועוזרות להם לפתח מיומנויות
של תקשורת מילולית בכיתה ומחוצה לה ,מיומנויות
דיבור בציבור והצגה יעילה של נושא .המרכז ,באמצעות

המומחים שלו ,נותן גם ייעוץ אישי בשיפור התקשורת
המילולית.

http://www.tau.ac.il/-nira/tips.pdf
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עמודים

המהדורה הראשונה של הטפר יצאה לפני כשנתיים .המהדורה
הנוכחית מרחיבה ומעשירה את המהדורה הקודמת על בטיט
נושאים חדשים שעלו לדיון בקהילייה המקצועית הבינלאומית
של מומחי הוראה ואנשי מרכזי ההוראה במוטדות החינוך הגבוה
בעולם ,על בטיט הערות והצעות של קוראים ועל בטיט טיפים
להוראה שעוצבו על-ידי הכותבת בעבור אנשי הטגל האקדמי

של אוניברטיטת תל-אביב ונשלחו להם .זאת ,במטגרת תפקידה
כראש המרכז לקידום ההוראה במוטד זה.

הטפר מיועד לתרום לפרקטיקה של ההוראה הטובה .הוא מציג
טיפים

-

הנחיות לגבי דרכים ,מיומנויות וטכניקות להוראה

המקדמת למידה טובה של הטטודנטים

הטפר מקיף את מרבית ההיבטים שבעבודת המורה באוניברטיטה

ובמכללה ,והוא מונה  22פרקים המאורגנים בארבעה חלקים:

התלק הראשון

-

הכנת התשתית להוראה בקורט

-

כולל את

הפרקים :תכנון הקורט ומטלות הקורט ,בניית היטודות להוראה
מצליחה בקורט בשיעור הראשון וניהול הכיתה ,הטדר והמשמעת
בשיעורים.

בתחום המדעים המדויקים והנדטה במרכז להוראה ולמידה

התלק השני

 to teach wellח more fU

 . It'sרובין

אוהבת לעבוד עם אנשים שאיכפת להם מההוראה שלהם,
שמדברים על כך עם הקולגות שלהם ורוצים להשתפר
בהתמדה .לדעתה" ,מי שלא איכפת להם מההוראה שלהם

-

-

ללא התעמקות ברקע

התיאורטי.

לטיכןס ,לפי דבריה של דר' רובין דנבר ,יועצת בכירה

של טטנפורד:

ההוצאה האקדמית לפיתוח טגל

מפטידים ובגדול!"

•

-

ושימוש בטכנולוגיה בהוראה.
התלק השלישי

-

-

ממדי הוראה יעילה וקידום ההוראה

כולל את הפרקים :ארגון הקורט והשיעור ,הוראה בהירה,

-

קידום העניין

תומכת

-

מיוחדים

 .4ראו מאמר בחוברת זו על הערכה מעצבת של ההוראה
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בהרצאה ,דיון ,קידום למידה פעילה בשיעורים ,למידה בקבוצות

הריכוז והקשב

-

בשיעור ,קידום אווירת כיתה

למידה ושימוש בהומור בשיעור .

התלק הרביעי

2. POD - Professional and Organizational Development
Network in Higher Education
3. Lilly - Lilly Conference on College Teaching, Presenting
the Scholars and Scholarship of Teaching

שיטות ואטטרטגיות של הוראה

-

עוטק

-

-

הערכת ההוראה והלמידה ,כיתות ושיעורים

כולל הערכה מעצבת של ההוראה במהלך

הטמטטר ובטופו ,הוראה בכיתות גדולות מאוד ,שיעורי
תרגול ושיעורי מעבדה ,השיעורים האחרונים בקורט,
הערכת הלמידה בקורט
ולטיום

-

-

מטלות ,מבחנים וציונים,

איך לתכנן את השיעור להוראה מצליחה.
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