
ההוראהכקידוםמרכזיםעכ
ר Iסימי eרבארהייבהגבוהוב Jבחי

למדבהלהמכללההאקדמדהמסלול , 1כזימופכיכה

לימודימטיורהמחברתרשמיאתמטכםזהמאמר

במערבאוניברטיטאותתשעשלהוראהבמרכזי

כמהמציגהמאמרהברית.ארצותובדרום-מערב

המבנהכגוואלה,במרכזיםושוניםדומיםמאפיינים

לאנשיפעילויותבמרכז,תפקידיםבעליהארגוני,

הטמטטרבאמצעההוראההערכתהאקדמי,הטגל

בהוראה.טכנולוגיותושילובובטופו

 lימ Iנפנינה
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Learning can occur in the absence of 
teaching, but teaching has not occurred if 

. there is no Learning 
לפיתוחהמרכזשלפרטוםשלהשערמדף[משפט

באוניברטיטתהאקדמיהטגלשלפרופטיונלי

Cal Poly, Pomona [שבקליפורניה. 

השליחות"ל"הצהרתבטיטמשמשזהמשפט

) mission statement ( בארצותההוראהמרכזישל

מרכזיםשלגם(וכנראה 2005בקיץביקרתישבהםהברית

העוזרותשונותתכניותומפעיליוזםהמרכזולפיואחרים),

שלוההוראהיכולתאתלשפרדרגיוכלעלהאקדמילטגל

ותומךביניהןמתאםהפרופטיונליות,מטרותיואתולהשיג

יותר.טובהלמידהלטטודנטיםלאפשרכדיזאתכלבהן.

ובלמידתבהוראהמצוינותלקדםשואפיםההוראהמרכזי

בנוטףהטטודנט,אצלמקדמתטובההוראההטטודנטים.

יכולתאתללמידה,המוטיבציהאתגםהידע,פיתוחעל

ומכינהוההערכההשיפוטהטינתזה,ההשוואה,הניתוח,

,לבקר,לשאולללמודהיכולתהקנייתעל-ידילחייםאותו

אתלקדםשואפיםההוראהמרכזילמעשיו.אחראיולהיות

אתולפתחהמחקרשללזהדומהאושווהלמעמדההוראה

 .) scholarship of teaching (בהוראההמלומדותנושא
גבוההלהשכלההמוטדותממחציתבלמעלהקיימיםכיום

שלהיעילותלשיפורתכניותאומרכזיםהבריתבארצות

 ,) scholars (כמלומדיםכמורים,האקדמיהטגלאנשי
באקדמיה.וכאזרחיםכחוקרים

כאלההוראהמרכזיבתשעהנערךשליהטיור

ארצותובדרום-מערבבמערבובמכללותבאוניברטיטאות

הם:ואלההברית,

והמחקרההוראהרשותמזנירנוימו,פנינהגב' . 1

המיטדו!(סהמרכזו!(ס

Preparing Future Faculty (PFF) 
& Faculty Learning Communities 
Program 

Claremont, Graduate University, 
Claremont, CA (CGU) 

Faculty Center for Professional 
Development (FC) 

California Polytechnic State University, 
Pomona, CA (CAL POLY) 

eaching and Learning זFaculty 
) Center (FTLC 

California State University, Bakersfield, 
CA (CSUB) 

) L זeaching and Learning (C זCenter for Stanford University, CA 
Instructional Resources Center University of California, Irvine CA (UCI) 

) IRC ( 
eaching and Learning זUniversity University of Nevada, Las Vegas (UNLV) 
) LC (זCenter 

Faculty Development Center (FC) Brigham Young University, Provo, Utah 
(BYU) 

eaching and Learning זCenter for 
) LE זExcellence (C 

University of Utah, Salt Lake city, Utah 

Faculty Development Program (FDP) Northern Arizona University, Flagstaff, 
AZ (NAU) 

צוותםאנשיועםהמרכזיםראשיעםמפגשיםכללהטיור

ערבהמרכזיםבפעילותהשתתפותמטוימיםובמקרים

המידעטיכוםלהלןהאקדמית.הלימודיםשנתפתיחת

שצברתי.והרשמים

ונקציות 9המךכזיס:ג eהאךגוניהמבנה
אביס eומות 9י 9כסמכויות,אחךיות,ניהוג,

בתחילת,קמוביקרתישבהםהוראהלקידוםהמרכזיםרוב

 8ביןנעהממוצע,וגילםבאמצעםאו-90השנות

שלהמרכזהואשנה) 30(בןבהםהוותיקשנים.-15ל

בכטפי-1975בהוקםזהמרכזטטנפורד.אוניברטיטת

הוראה.לעוזריתמיכהלתתכדימאודגדולחיצונימענק

המשיךוהמרכזהחיצוני,המענקהופטקמוקדםבשלב

מתןאתוהרחיבהאוניברטיטהשלפנימיבמימוןלהתקיים

ביותרהצעירהמרכזהטגל.אנשיבכללתמיכההשירותים

ובשירותיו.במבנהודופןיוצאוהואשנים,חמשבןהוא

בקלרמונט,למוטמכיםהטפרלביתשייךזהמרכז

אקדמיטגללהכשרת"המרכזונקרא ,) CGU (קליפורניה

 1,800לאוכלוטייתבעיקרשירותיםנותןהמרכזעתידי".

אקדמיתלקריירהאותםומכיןהמוטדשלהטטודנטים

מצטייניםוכחוקריםכיועציםכמלומדים,כמורים,עתידית

הטטודנטים,אתמכיןהמרכז .אקדמייםמוטדותשלבמגוון

בכללהאקדמיבשוקעבודהלמציאתלעתיד,הטגלאנשי

המוטדשלהטגלאנשי 84גםבפרט.והאוניברטיטאי

משירותיו.ליהנותיכולים

לרקטורכפיפיםביקרתי,שבהםהמרכזיםראשימרבית

) provost ( לענייניםהנשיא/רקטורלטגןהמוטד,של

הללוהמוטדותראשון.תוארללימודילדקאןאואקדמיים



ניתניםהמרכז,ושירותיטטודנטיםאלף 30-15מונים

איש 3,000-600,המונההאקדמיהטגללאוכלוטיית

עוזריולאוכלוטייתוזמני,,קבועוזוטרבכירטגלוכוללת

 ,ושלישישנילתוארמטטודנטיםבעיקרהמורכבתהוראה

מלאות,במשרותעובדים-8-3כמעטיקיםהמרכזיםרוב

ראשוןלתוארהלומדיםטטודנטיםגםמעטיקיםחלקם

בקלרמונטהמרכזיםהםדופןיוצאידוקטורנטים,וגםושני

נמרצתאישההואהמרכזראשבקלרמונטובטטנפורד;

טטודנט)שלזמניתעזרהעם(לפעמיםבעצמההמעבירה

ההיבטיםבכלעוטקתוהקורטים,הטדנאותמרביתאת

אתכותבתהפעילויות,ובשיווקהאדמיניטטרטיביים

בארגוניםהמרכזאתומייצגתקורטיםלטדנאות!החומרים

במיוחדגדולהמרכזבטטנפורד ,בין-לאומייםובכנטים

מאודותיקההמרכזמנהלתמלאות,משרות 12ומונה

להוראההמרכזכראשומשמשתהקמתו)מראשית(כמעט

הרקטורטגןשלבכירה"טגניתהכותרתתחתולמידה

ההוראהמרכזיראשילצדראשון",לתוארללימודים

הפעילויותבכלהעוזריםטגנים,אובכיריםעוזריםנמצאים

הוראה,להערכתטגללפיתוחמומחיםלרבותהמקצועיות,

עוזרישמטוימיםבמקרים ,טכנולוגיהבעזרתולהוראה

 ,הוראהבעוזרירקהמטפלבכיר

מתאמיםאומשרדמנהליכוללותבמרכזנוטפותמשרות

שירותיםהנותניםומפיקיםטכנאיםוכןאדמיניטטרטיביים,

ועוטקיםהאקדמיהטגללאנשיטכנולוגיתותמיכה

בהוראה,הטכנולוגייםהאמצעיםבהפעלת

ראששלהבכיריםהעוזרים ,שונההמבנהבטטנפורד

האקדמיותביחידותהמרכזלפעילותאחראיםהמרכז

המרכזבין ) liaiso(חקשראנשיומשמשיםהשונות

בתחומיםאחראיםארבעהקיימים ,האקדמיותליחידות

עטקיםמינהלהחברה,מדעיבהתאמה:האלה,

כן,כמו,הרוחומדעיוהנדטהמדעיםלימודיוטכנולוגיות,

בתחוםהמתמחיםנוטפיםטגלאנשיארבעההיחידהמונה

טגלאנשיבקרבבציבורודיבורבעל-פההתקשורתטיפוח

(ראוטטנפורדלאוניברטיטתייחודיתחוםזהו ,וטטודנטים

 ,להלן)

דולרלמיליוןדולראלף 11ביןנעיםהמרכזיםתקצ'ב'

אלף 25-20עלעומדהתקציבהמרכזיםברוב(טטנפורד),

השוטף,לניהולשמיועדזהתקציבעלנוטף ,לשנהדולר

לפעילויות ) graח ts (מיוחדיםמענקיםמקבליםהמרכזים

מאמרים,והצגתלכנטיםנטיעההוראה,פיתוחכמושונות,

אולאוניברטיטהחיצונייםממקורותמתקבליםהמענקים

יחידותאוהנשיא!רקטורלשכתכמופנימיים,ממקורות

מרבית ,המרכזעםפעולההמשתפותבקמפוטאחרות

במימוןכלל(בדרךתומכיםטטנפורד)(למעטהמרכזים

אתהבוחניםאינטרדיטציפלינריים,במחקריםגםחיצוני)

לרבותהגבוה,בחינוךבהוראהביותרהטובותהפרקטיקות

בהוראה,טכנולוגיותשילוב

זעדזתהמרכזראשילצדפועלותהמרכזיםבמרבית

היחידותכלמנציגיהמורכבותהזנז'זעדזתאזמזזעצזת

אתתפקידם)מתוקףכלל(בדרךוכוללותהאקדמיות

המוטדמדיניותאתקובעותאלוועדות ,המרכזראש

והןהמרכז,ותקציבטגלפיתוחההוראה,פיתוחבתחום

מטוימיםבמקרים ,שלוהכטפייםהמקורותעלמפקחות

אקדמי,טגלשללמענקיםבקשותמאשרותאלוועדות

לעיל,שהוזכרו,לצרכיםלמרכזחיצונייםממקורותהבאים

המפרטפעילותדוחלוועדההמרכזראשמציגשנהמדי

נתוניםכוללהדוח,במרכזהפעילותאופיואתהיקףאת

תקציביםלקביעתחשובמקורומהווהרביםמטפריים

 ,עתידיים

המרכזיטל eהסגלי eJא
רה) eוהכגיוסדרכי(רקע,

פרןפס'ןבל"ס,טגלאנשיעומדיםההוראהמרכזיבראש

טגניהםהמרכז,ראשיבחינוך,אקדמירקעבעלירובם

 :המקצועיתהפעילותבכלמעורביםהבכיריםעוזריהםאו

דיוניניהולהוראה,בנושאיוקורטיםטדנאותהעברת

 ,) retreats (חוץ-קמפוטיותפעילויותניהולעגול,שולחן
הערכתביצועלפעילויות,אקדמייםחומריםהכנת

ניתוחטמטטר,אמצעשלהערכותבעיקר-ההוראה

ראשי ,הטגללאנשיאישיייעוץומתןההערכותתוצאות

המייעצותבוועדותאוההיגויבוועדותיושביםהמרכזים

שלבתהליךמעורביםוחלקםלעיל),(ראוהמרכזיםליד

במוטדוליועציםלחוקריםלמורים,הצטיינותפרטימתן

מעורביםועוזריהםההוראהמרכזיראשי ,שלהםהאקדמי

,לרבותוהכשרתוחדשאקדמיטגלקליטתשלבפעילויות

באופןמשתתפיםהבכירהטגלאנשי ,הוראהעוזרי

ולמידההוראהבנושאיהעוטקיםהרביםבכנטיםקבוע

כמולאומייםארגוניםשלבהוראהמלומדותובנושאי

POD2 כמואזורייםארגוניםשלאוLilly3 , אלהבכנטים

כמנחיםולעתיםכמשתתפיםלעתיםחלקלוקחיםהם

המרכזיםמראשיאחדים ,למיניהןובהכשרותבטדנאות

למשרותגיוטאלה,ארגוניםשלניהולבתפקידימשמשים

באמצעותנעשהההוראהבמרכזיניהולתפקידישל

שונותמקצועיותתפוצהברשימותאו PODב-פרטום

) Listserv (, באתרגםמתפרטמותהפתוחותהמשרותכל

דרךגםנעשהלמשרותגיוט ,המקצועיתובעיתונותהמרכז

ולהתקשרותלהיכרותטובערוץהמהוויםמקצועייםכנטים

 ,מקצועית

בתחוםהמקצועיהטגלאנשישלגדולהמוביליותקיימת

 ,רבותהןוהאפשרויותולמידה,הוראהפיתוחשל

אקדמיטגללפיתוחהמרכזראשעםבפגישתילדוגמה,

למדתישבקליפורניה Cal Poly, Pomoח aבאוניברטיטת

בעקבותלניו-יורקמשפחתועםעוקרהואשבועייםשבתוך

שלולמידהלהוראהמרכזבראשלעמודשקיבלהמינוי

 ,) NYU (ניו-יורקאוניברטיטת

קבעדרךמתעדכניםההוראהמרכזישלהבכירהטגלאנשי

מקצועיים,ועיתוניםמתאימהמקצועיתטפרותבאמצעות

ולמידההוראהבתחומיוחומריםמאמריםטפרים,כותבים

התייעצויותבמהלךנרכשרבידעבכנטים,ומציגים

רשתבאמצעותולמידההוראהבנושאידעותוהחלפת

 ,) Listserv (אינטרנטית

בכיריטאקדמייטקידיט 9תבעלימעורבות
עולה 9י 9יתו eוהמרכזיטעילויות 9ב

אקדמיותיחידותביו

הואביקרתישבהםההוראהמרכזישלהמאפייניםאחד

בקמפוטבכיריםאקדמייםתפקידיםבעלימעורבות

 ,המרכזיםבפעילויות

אולטגנולרקטור,כפוףהמרכזהמקרים,ברובכאמור

מאודפעיליםאלהגורמים,אקדמייםלענייניםהנשיאלטגן

הכ Jכמיהמכככההאקדמיהמסכוכ 5הגובהעכ

= r: 
ם =-יו
r: 
יייי-י =ויייי-ין
 =וי"
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ועוטקיםהשוטףלתקציבמקור,מהוויםהמרכזבפעילויות

המשתתפיםטגללאנשיהניתניםכטפייםמענקיםבאישור

 .המרכזבפעילויות

וראשידקאניםכמותפקידיםובעליהרקטורהנשיא,

חדש,לטגלאוריינטציהבפעילויותחלקלוקחיםמחלקות

אקדמיפיתוחבנושאיהרצאותבמתןעגול,שולחןבדיוני

בטמינריםהקמפוט,לחייהקשוריםובנושאיםוהוראה

"מייעצים"לבחירתבהמלצותפורש,ולטגלותיקלטגל

) tors חme ( לתכניותg חtori חme בטקירתחדש,לטגל

ארוכיםהכשרהבקורטימשתתפיםשלהגמרפרויקט

הצטיינותפרטיבחלוקתלומדות"),"קהילותלהלן(ראו

 ) release (פטורובאישורוזוטרבכירלטגלבהוראה
המשתתפיםאקדמיטגללאנשיקורטיםמהוראת

 .המרכזשלטווחארוכותבפעילויות

עםפעולהבשיתוףנעשותהמרכזיםמפעילויותחלק

תעטוקהלניהוליחידהכגוןבקמפוט,שונותיחידות

 .מרחוקלהוראהומרכזלמידהלטכנולוגיותמרכזעתידית,

הטפרביתעםהדוקפעולהשיתוףקייםאחדיםבמרכזים

עוזרישלההכשרהפעילויותכלאתהמקייםלמוטמכים,

 .המרכזטגלשלמקצועיובייעוץבליוויההוראה

האקדמילסגלהמוצעותפעילויות
 Dהמרכזיעל-ידי
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הםהמרכזיםבמרביתהאקדמילטגלהניתניםהשירותים

רישותמענקים,דיונים,הרצאות,טדנאות,כללבדרך

) g חetworki ושירותיאישיייעוץ ,)חg חtori חme , 
ביןבאינטראקציהותמיכההטטודנטיםשלהלמידההערכת

וטדנאות.כנטיםבמטגרתעמיתיםטגלאנשי

צעיראקדמיטגללפיתוחשירותיםהנותניםמרכזיםיש

השניםשלושהערכותלקראתוהכנתולקביעותבדרכו

באוניברטיטאותטגלאנשיבקידום(שלביםהשניםושש

במרכזיםהתכניותרובהברית).בארצותובמכללות

שלובהכשרהבקליטהאינטנטיביתבצורהעוטקות

 .להלן)(ראוהוראהעוזרילרבותחדש,אקדמיטגל

מנתועלהתנדבותית,הינההתכניותבכלההשתתפות

מרכזימעניקיםבהןלהשתתףהטגלאנשיאתלהמריץ

צנןעיםכספךךםמענקיםבהולמשתתפיםההןראה

) ts חgra (. 
מרכזיעל-ידיהנערכותהטדנאותמרבית-סדכאות

והלמידהההוראהקידוםשלבתחומיםהןההוראה

תכנוןכגון:מגוונים,בנושאיםהאקדמיהטגלופיתוח

טילבוט,בנייתהוראה,שלאטטרטגיותבנייתקורט,

יעילמתןומטלות,מבחןתכנוןולמידה,הוראהטגנונות

למידתהערכתהטטודנטים,הישגיהערכתציונים,של

גדולות/קטנות/במעבדות,בכיתותהוראההטטודנטים,

בדיוניםהטטודנטיםשיתוףהטרוגניות,לאוכלוטיותהוראה

זמן,ניהולהקוריקולום,גיווןאקדמי,יושרפיתוחבשיעור,

בתוכנותשימושבאמצעותם,והוראהקורטיםאתריבניית

בהוראה,טכנולוגיותשלאחרושילובבהוראהשונות

פורטפוליובנייתאינטראקטיביות,למידהתכניותעידוד

הוראה ,) PBL (בעיותמכוונת-פתרוןלמידההוראה,של

מחקר.משימותותכנוןבקבוצותשיתופית

טדנאות(ובכללןוחצישעהבנותקצרות,הןהטדנאותרוב

 .לטדנהמפגשיםבכמהצורךישלעתים .הטכנולוגיה)

המתוכננותהטדנאות .-20ל 15ביןנעהמשתתפיםמטפר

אוהמחלקהשלהטגללכלמיועדותמטוימתלמחלקה

בטדנאותהמשתתפיםמרבית .משתתפים-10ללפחות

 .חוזריםמשתתפיםהינם

פעילות- ) Learning Communities (לומדותקהילות

ביקרתי:שבהםהוראהמרכזיבכמהקיימתזו

BYU, Cal Poly, CGU . קהילהשלהעיקריתהמטרה

ודרכיההוראהפנילשינוימחקרלעודדהיאלומדת

מאודמעשיתתכניתזוהי .הטטודנטיםשלהלמידה

עלדיווחיש,ובמהלכהלשנתייםשנהביןהנמשכת

ההוראההערכתנעשיתלעתים .המשתתפיםהתקדמות

טמטטר/אמצעשאלוניבאמצעותבההמשתתפיםשל

 12-8 (קטנותלימודכיתותעלמבוטטתהתכנית .רבעון

המתקייםימים, 3-1בןמטמינרומורכבתמשתתפים)

שלההיבטיםכלאתוהכוללהלימודיםשנתפתיחתלפני

מבחנים,מטלות,(טילבוט,אקדמיקורטשלובנייהתכנון

טמינריםטדנאות,וממערךוכדומה)הוראהטכניקות

מחייבתהתכנית .השנהבמהלךהנערכים , retreatsו-

בטוףהמוצגהוראהבנושאמחקריגמרפרויקטהכנת

שלפורטפוליוהמשתתפיםבוניםהקורטבמהלך .השנה

 .המוריםובהנחייתמוחין""טיעורשלבתהליךהקורט

מועברתהתכנית .מקצועיבכנטהשתתפותנדרשתלעתים

 .ותיקיםומוריםההוראהמרכזשלמומחיםעל-ידי

בקורטמהוראהבשחרורמשתתפיהאתמזכהההשתתפות

המחקריהטיוםפרויקטהגמר,תעודתגמר.ובתעודת

ההוראהלתיקנכנטיםבקורטהכלוליםאחריםופרויקטים

קידומועלעתידייםבדיוניםומשמשיםהמרצהשלהאישי

 .האקדמי

חדשטגלאנשיהםלומדות""קהילותהתכניתמשתתפי

לעבודתם 5-2(בשניםלקביעותבמטלולהנמצאיםיחטית

ותיקלטגלפתוחותמהפעילויותחלקלעתים .במוטד)

מלווהותיקטגלאישהקורטבמהלךהחוץ.מןולמורים

בפיתוחולוועוזרמנטורלומשמשבקורט,צעירמשתתף

 CGUב-שלו.הגמרפרויקטבהכנתוכןכמורההמקצועי
ושלישישנילתוארטטודנטיםהםהתכניתמשתתפי

התכנית Cal PolYב-אקדמית.קריירהלפתחהמתכוונים

מכווןמוטד"מהולמשל,כמומרכזיבנושאעוטקת

שהיא BYUב- .טכנולוגיות"עםלמידה"אולמידה?"

המורמונית,הקהילהעל-ידיהנתמכתעשירהאוניברטיטה

 . Faculty Development Series (FDS (התכניתנקראת
בתקופתמטמינרומורכבתחודש 18בתהיאהתכנית

שמתקיימיםשעתיים,בנימפגשיםשבעהבןהטתיו

בןהאביבבתקופתומטמינרצהריים,ארוחתבמהלך

המרכזומומחיותיקיםטגלאנשי .מלאיםימיםשמונה

שונים,בנושאיםהרצאותאלהבטמינריםנותניםלהוראה

האקדמית,הקריירה,תכנוןומחקרהוראהביןאיזוןכמו

בטכנולוגיותשימושיצירתיות,מיומנויותפיתוחזמן,ניהול

וראשימנטורים .וכדומההישגיםהערכתבהוראה,

אותוומלוויםהטיוםפרויקטאתלבנותעוזריםמחלקות

אנשיהמשתתפים,הישגילציוןהטיוםמטיבתשלביו.בכל

המחלקות.וראשיהמנטוריםבהשתתפות,נערכתהטגל

,2שלבמענקמזכהזובתכניתמלאההשתתפות דולר 000

כביטויחדש,לקורטחומריםלפיתוחדולר 300בתוטפת

דולר 500שלמענקמקבלהמנטורגםהמוטד.להוקרת

 .מאמציועלכהוקרה



אופיינייםאלה-אזרמזהרצאזתעגזלשזלמודיזני

קבוצההתכנטותעלומבוטטיםההוראהמרכזילמרבית

המעניינותבבעיותהדנים ) 12-10 (טגלאנשישלקטנה

נושאיבהוראה,מלומדות :כגוןאותם,מטרידותו/או

מעוררינושאים,הוראתבציבור,דיבוראקדמיקידום

זריםטטודנטיםהוראתבאקדמיה,יוצריםזכויות ,מחלוקת

-3נערכיםהדיוניםוכדומה. במטגרתברבעוןפעמים 2

פתוחיםהדיונים .וחציכשעהונמשכיםצהרייםארוחת

דוקטורנטים.לרבותוותיק,,חדשהאקדמיהטגללכל

אישאוההוראהמרכזראשעל-ידינעשיתהדיוןהנחיית

מרצהלדיוןמוזמןלעתיםהנדון.בנושאהמומחהותיקטגל

 . Publish & Flourishכמומטוים,בתחוםהמומחהאורח
 .השנה""פעילותנושאשנהבכליש NAUבאוניברטיטת

בהוראהתכניםבשינויעוטקיםהדיוניםתשט"ובשנת

 .ובלמידה

ניתןכזהקורט-הגבזהבמינזךהזראהבנזשאיקזרס

זהו .בקורטיםהמלמדיםלדוקטורנטיםיוטהבאוניברטיטת

פדגוגיותומיומנויותפדגוגיידעהמקנהטמטטריאליקורט

 .גבוההלהשכלהבמוטדותההוראהמטרותאתלהשיגכדי

למצוינותהמרכזראשעל-ידיומועברמתוכנןהקורט

נותןהקורט .שלההבכירהוהעוזרתובלמידהבהוראה

שיטת .בקורטמהוראהפטורבצורתלמשתתפיוקרדיט

משחקיעלומבוטטתאינטראקטיביתהיאבוההוראה

עםומוערכים,מעריכיםוטטודנטים,מוריםשלתפקידים

הוראההרצאות,דיונים,כמוהוראה,שיטותשלהדגמה

הערכתהם:הנלמדיםהנושאים .בצוותיםועבודהפעילה

שיעורמערךבניית ,עמיתיםעל-ידיהקורטטילבוט

שימוש ,"זוטאהוראה"שלקטעתרגולצעד,אחרצעד

עמיתים),הערכתציונים,(מבחנים,הערכהבאטטרטגיות

"פילוטופייתעלוהצהרהטכנולוגיותמטלותביצוע

בווידאו)(מוקלטתבפרזנטציהמטתייםהקורט .ההוראה"

משוביאתומקבלתבמהלכוהנלמדכלאתהמשלבת

בנושא:קצרעמדהניירכותבהבוגרהמשתתפים.

בקורטשלמדמהבעקבותשלוההוראההשתנתהאיך

לקורט?עמיתיוהערותובעקבות

 ,קבוע-מדשסגלזהכשרתלקליטהפעילזיזת

הפעילויות .הוראהועוזריהחוץ)מן(מוריםזמני

פתיחתערבהנערכתחדשלטגלאוריינטציהכוללות

וטכנולוגיות,פדגוגיותטדנאותמערךהלימודים,שנת

retreats , עגול,שולחןדיוניאורח,הרצאותg חtori חme 
 .אישיייעוץושירותי

לאנשיולגרוםהיאחדשאקדמיבטגלההשקעהמטרת

באוריינטציהיחידה"."גאוותולפתחבמוטדלהישאר

באוניברטיטאות :נכחתימהן(בשלושחדשאקדמילטגל

NAU, Cal Poly, CGU ( טגלאנשי-50כמתכנטים

יומייםאוליוםהאקדמיהקביעותמטלולעלהנמצאים

האוניברטיטהאתהמציגמודפטמדריךלידיהםומקבלים

נפגשיםהאוריינטציהבמטגרתושירותיה.יחידותיהעל

ומקבליםהאוניברטיטהראשיעםהחדשהטגלאנשי

לטגלשירותים :בנושאיםלהםהחשובותהרצאות

זכויות(קודים),להתנהגותהמוטדוכללי,מדיניותהאקדמי

כן,כמו .במוטדהטטודנטיםופרופילטגלאיששלוחובות

הטפרייהכמובקמפוט,חשוביםבמקומותטיוריםנערכים

מפתחאנשיעםפגישותומתקיימותהטכנולוגיה,ומרכזי

אורחהרצאתהאוריינטציהכוללתלעתיםאלו.במקומות

ניתנוהאוריינטציותמןבשתיים .) CGU (פופולריבנושא

 .בהוראהמעשייםבנושאיםשונותטדנאותלמשתתפים

בתחומיםהעתידיהאקדמילטגלניתנותהטדנאות CGUב-

שניתוארלתלמידיהוראהאקדמית,לקריירההכנהשל

מקוםלמציאתדרכיםמרצים),אוהוראה(כעוזריושלישי

המוטו .ופרטומומחקרלעשייתוהכנהבאקדמיהעבודה

אריזונהצפוןבאוניברטיטתהחדשלטגלהאוריינטציהשל

) NAU ( הוא: Great place to live, great place to teach . 
מרבית-הזראהמתרנלים/עזזרילפיתזמתכניזת

שלובהכשרהבקליטהחזקדגששמיםהמרכזים

הטטודנטיםמקרבברובםהבאיםהוראה,עוזריאוכלוטיית

הטגלשלהעתידדוראתומהוויםושלישישנילתואר

 ,מתרגליםכמרצים,מתפקדיםההוראהעוזריהאקדמי.

בודקידיונים,מנהלי ,) tutors (חונכיםמעבדה,עוזרי

חדשיםהוראהלעוזריהאוריינטציה .ציוניםונותניעבודות

והטמינריםהטדנאותומערךהלימודיםשנתפתיחתלפני

הניתניםלאלהובנושאיהםבמהותםדומיםהשנהבמהלך

להוראהטיפיםבמתןרבדגשמושםחדש.אקדמילטגל

בהוראה ,בכיתהללימודיםהראשוןהיוםבניהול ,טובה

ציונים,במתןדיונים,בניהולקטנות,ובקבוצותבמעבדות

הוראהתיקובבנייתהשיעורבתכנוןקבלה,שעותבקיום

 .האקדמיהעבודהלשוקביציאתםלהםהחשובהולם

חשובמידעהמציגיםאינטרנטאתרימנהליםהמרכזים

למשל, , BYUב-שלהם.ולחונכיםההוראהלעוזרי

ותשובותשאלותובומפורטמדריךהמרכזבאתרקיים

השאלותכלעלהעונה , QAז Aשנקראההוראהלעוזרי

למרציםחיונייםחומריםגםמטפקהמדריך .המתעוררות

בנושאימלאמידעונותןהוראהעוזריעםהעובדים

ייהוכלוטלאהמיועדותהפעילויותוכלטמינריםטדנאות,

כטפייםמענקיםמקבלתגםנהניםההוראהעוזרי .זו

השתתפותלרבותהוראתם,אתהמשפרתפעילותלצורך

 .הוראהבפרטיגםזוכיםמצטייניםהוראהעוזרי .בכנטים

לקליטההפעילותאתמקיימותאחדותאוניברטיטאות

עצמן.האקדמיותבמחלקותהוראהעוזרישלולהכשרה

עזרהלמחלקותמעניקיםההוראהלקידוםהמרכזיםראשי

ובהכשרהבהדרכהוכןהאוריינטציהובביצועבתכנוןרבה

היענותתוךהוראה,לתפקידיחדשיםהוראהעוזרישל

השונות.המחלקותשלהמיוחדיםלצורכיהן

השונותלמחלקותהמרכזמעניקטטנפורדבאוניברטיטת

מעניקהואוכןהדרכה,תכניותלפיתוחכטפייםמענקים

לטגלהניתניםהשירותיםכלהוראה.לעוזריאישיתעזרה

ייעוץלרבותבקשה,לפיהוראהלעוזריגםניתניםהאקדמי

בקבוצותהוראההערכתבכיתה,צפייהשירותיאישי,

הוראהתיקיבנייתוניתוחם,שיעוריםהקלטתקטנות,

 .בעל-פההבעהמיומנויותופיתוח

מקרביועציםלהכשרתתכניתמקייםבטטנפורדהמרכז

מצליחיםהוראהעוזריובמטגרתהההוראה,עוזרי

ממומחיהכשרהמקבליםהטטודנטים)משוביפי-(על

עצמםשהםטדנאותמערךמתכנניםובעזרתםהמרכז

מטפקיםהיועצים .במחלקתםהוראהלעוזרימעבירים

אישי,ייעוץשירותיבמחלקההאחריםההוראהלעוזרי

מקבליםהם .וניתוחבכיתות,צפייהרבעוןאמצעמשובי

מקצועיתוהכשרהשירותיהםעבורצנועהכטפיתתמיכה

הם.הוראתםאתהמקדמתמצוינת
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טיס Jטון Oובי eמבאמצעותהוראההערכת

הסמסטךאמצעהעךכת

שלההוראהבקידוםמאודחשובכלימהווהזוהערכה

בכיתות,נעשיתההערכה . 4החדשבעיקרהטגל,איש

כמונהכהמכככההאקדמוהמסכוכ 5הגובה כ(!.



טטודנטיםעל-ידיולעתיםהמרכזמומחיעל-ידיכללבדרך

טטודנטיםבקבוצותדיוניםבמטגרתהדרכה,שקיבלו

שלבשבועות ) Small Group Evaluation (קטנות

הנוגעמהטטודנטיםאנונימימידעהטמטטר.אמצע

הקורטמטלותלהערכתבהוראה,לבעיות ,בכיתהלאווירה

לרשותועומדמנותח ,נאטףהטטודנטיםתפיטותולהערכת

עודהוראתודרכיושיפורהתאמהשינוי,לשםהטגלאיש

הטגלאישעםיושביםההוראהמרכזיועצי .הקורטבמהלך

המשובתוצאותבטיטעלוכיצדלתקןישמהלוומייעצים

הצעדיםעל nמדווהנבדקהטגלאיש .הטמטטראמצעשל

 .השינוייםאתיישםוכיצד,המשובתוצאותלגבישנקט

איששלמעשיואתהמרכזמומחימעריכיםהשנהבטוף

מתועדהתהליךכל .המשוביםתוצאותבעקבותהטגל

עלעתידייםבדיוניםומשמשהמרצהשלהאישיבתיק

טגלאנשיעבורבעיקרמופעלתזושיטה .האקדמיקידומו

מעודדיםכיאם ,חדשיםקורטיםשמלמדיםמיאוחדשים

בהוראה,שמתקשיםמיבעיקר ,ותיקיםטגלאנשיגם

ומתנהלהתנדבותיהואהתהליךכל .זובטכניקהלהשתמש

 .בדיטקרטיות

האמצעמשובינערכים UCIו-טטנפורדבאוניברטיטאות

והתוצאותבאינטרנט,שאלוניםהצגתבאמצעותגם

לרבותולמרצה,ההוראהלמרכזאלקטרוניתנשלחות

מומחיהמרצה.בקשתעל-פיהפתוחותהשאלותתיעוד

המרכזהתוצאות.אתולהטבירלפענחעוזריםהמרכז

תגובותשלמערךמנהלגםטטנפורדבאוניברטיטת

המרצההקורט.אתרדרךשיעורכלאחריטטודנטים

לפניהאישיותובהערכותמצטברותבתוצאותלצפותיכול

בהתאם.ולהיערךהבאהשיעור
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מרכזיבחטותכללבדרךנערכיםלאאלהשאלונים

יחידותכמובקמפוט,אחרותיחידותעל-ידיאלאההוראה,

כמומרכזים,ישנםאקדמית.להערכההיחידהאוהרישום

דוחותלפירושחומריםהמרכזבאתרהמטפקיםטטנפורד,

ייעו')שירותימטפקגםזהמרכזהטופיים.המשובים

 .המשוביםתוצאותעלהמבוטטים

המרכז ) BYUו- UCI(כמומטוימותבאוניברטיטאות

מופציםהשאלוניםהשנה.טוףשלהמשובלשאלוניאחראי

לרבות ,השאלוניםשלוהדוחות ,לטטודנטיםאלקטרונית

לעודדכדי .למרציםאלקטרוניתמועבריםהתוצאות,פירוש

להםנותניםהאינטרנטיבמשובהטטודנטיםהשתתפותאת

לפיתוחמשמשותהמשוביםתוצאותקרדיט).(כמופרטים

 .הטגלאיששלהאקדמיולקידוםקורטים,לפיתוחטגל

ההוראהל eחלופיתהערכה
O טוןJ טןI D ועצןD 

משובמתןשלמענייןניטיוןקיים BYUבאוניברטיטת

 , Student Consulting Teaching-SCOT-הנקרא
טטודנט-יוע')מזמיניםוהמתרגליםהטגלאנשיובמטגרתו

-הטטודנטים .שלהםההוראהעלחטוימשובלהםלתת

ענייןבעליכללבדרךהםבתהליךהמשתתפיםיועצים

במגווןלשמשיכולהטטודנט .ולמידההוראהבתהליכי

בכיתהשמתרחשמהשלכצופה/מתעדתפקידים:

אובווידאו,תיעודואובשיעוררשימותכתיבתבאמצעות

תפיטתםועללמידתםעלבכיתההטטודנטיםאתכמראיין

אותוומנחההשיעורלפניעימונפגשהמרצה .ההוראהאת

הטטודנטכך,עלנוטף .בתצפיתד nבמיולהתמקדבמה

המשובאתלהעריךממנוהמבקשלמרצהיוע')לשמשיכול

כל .שהתעוררובבעיותעימולדוןאוהכיתהפעילויותעל

בשאלוןלצייןנדרש SCOTבפרויקטהמשתתףטטודנט

למלא.רוצההואתפקידאיזהמקדים

 Dתן Iעמהערכת

מתקיימת, ) Cal Poly(כמואוניברטיטאותבכמה

 peer (עמיתיםעל-ידיהוראה,הערכתהמרכז nבפיקו
evaluation (, בכיתה,ותיקטגלאישמבקרובמטגרתה

הלמידהחומריאתמעריךההוראה,בתהליכיצופה

עלדוחלוונותןהמוערךהטגלאישעםנפגש ,והטילבוט

הטגללאישעוזריםהמרכזיםהאלה.הנתוניםכלבטיט

הערכות ,הטטודנטיםהערכותהכוללאישיתיקבניהול

אחרים.מטוגיםוהערכותעמיתים

בהוראהו'כוגיות Jסכי'כוב eביס rהמרכמעורבות
שילובנושאאתמצייניםההוראהמרכזימרבית

כאחתלשיפורהותרומתובהוראההטכנולוגיה

טדנאותהטגללאנשיעורכיםהמרכזיםממטרותיהם.

 ,קורטאתריבניית ,במצגותשימושכמו ,מגווניםבנושאים

חלקשונות.בתוכנותושימושדיגיטלייםגרפיםיצירת

בנושאיםמומחיםהינםהמרכזיםשלהתפקידיםמבעלי

הנערכותהטדנאות .להעברתםואחראיםטכנולוגיים

ות nפתוטכנולוגיותבאמצעותולמידההוראהבנושאי

,ולכלוזוטר,בכירוזמני,קבועהאקדמיהטגלאנשילכל

הפרופטוריםקרובותלעתים .ההוראהעוזריאוכלוטיית

 .בטדנאותיחדמשתתפיםשלהםההוראהועוזרי

מתנהלותהטכנולוגיותהטדנאות UNLVבאוניברטיטת

בשיטתדוגמאות,מראההמנחה . modelingבצורת

 .מלמדבעצמושהואאמיתיקורטבמהלךצעד,אחרצעד

ובהטמעהבאימו')אישיתעזרההמרכזנותןרביםבמקרים

השימוששלהפדגוגיהאתמקדםחדשות,טכנולוגיותשל

בכיתההאינטראקציהלהגדלתטכנולוגייםבאמצעים

שימושעלללמידהמקורותומטפקהלמידהולהערכת

 .בהוראהבטכנולוגיות

טכנולוגיציודבהפעלתתמיכהנותניםהמרכזמומחי

גרפים ,דיגיטליוידאוטרטיועריכתהפקהלשםמתוחכם

שונות.מחשבבתוכנותושימושדיגיטליים

ומהווים on-lineלקורטיםתמיכהנותניםההוראהמרכזי

ברחביוטכנולוגייםפדגוגייםחידושיםבהפצתחשובגורם

 .הקמפוט

הטכנולוגיהשירותיניתניםאחדותבאוניברטיטאות

בשיתוףלעתיםבקמפוט,אחרותיחידותעל-ידיבהוראה

המרכז.

יס rהמרכפעילותל eפיס Oו Jהיבסיס
 ,זדזסקרטזאזשז Yזזעזמעניקיםההוראהמרכזימרבית
משוביעלומבוטטחדשטגללאנשיבעיקרהניתן

לשפררביםמאמציםעושיםהמרכזים .הטטודנטים

בזתבזסזכוזלמזדהבהזראההמלזמדזתנושאאת

שזעזרזסהקלטזתבכזתה,מזמחזסשלבזקזרשזרזתז

פזרטפזלזזזפזתזחהשזעזרזסחזמרזסרזקת ,בזזזדאז

ליחידותשירותיםנותניםגםהמרכזיםמרצה.תיק-



ועםקולג'יםעםטפר,בתיעםועובדיםהאקדמיות

הייחודיים.לצורכיהםהמותאמיםפרויקטיםעלמחלקות

שלרבותמאותובהגדולהספרייהישהמרכזיםלכל

שלבתחומיםופרטומיםעיתוניםעת,כתביכותרים,

הטגל.מחבריאחדלכללהשאלההניתניםולמידההוראה

ולמידה,הוראהבנושאירבותקלטותגםמכילותהטפריות

בהן.לצפותשניתןמצטייניםמרציםשלקלטותלרבות

המופציםמקצזעייםעתכתבימפיקיםהמרכזיםרוב

לקמפוטיםגםולעתיםבקמפוטהאקדמיהטגללחברי

על-המופק " Exchaח ge "העתכתבלדוגמה,אחרים.

בנושאיאלקטרוניעתכתבהינו CUSBאוניברטיטתידי

אוניברטיטתשלהקמפוטיםבכלהמופץולמידההוראה

בשיטתמשתמשיםהמרכזיםמרביתקליפורניה.

mentonng לעיל.הנזכרת

הפעילויותעלמידעובואינטרנטאתרישמרכזלכל

לאנשימאפשרהאתרהשונים.הטגללחבריהמיועדות

ומכילאלקטרוניתבדרךלפעילויותלהירשםהטגל

הוראהבתחומיוחיונייםחשוביםלחומריםקישורים

גםמצויהמרכזבאתר .הוראהטכנולוגיותולשילובולמידה

 .שלוהטפרייהקטלוגוכןעל-ידוהמופקהעיתון

הצטיינזתפרסימתושלבתהליךמעורביםהמרכזים

הטגלאנשיהוראה.ולעוזריליועציםלמרצים,בהוראה

המחלקותדרךהמרכזפעילויותבשיזזקמעורביםבמרכז

 .טגלאנשיעםופגישותהאינטרנטאתרודרךוראשיהן

היא ) NAU (אריזונהצפוןלאוניברטיטתייחודיתפעילות

 150מראיינים,שבוהמרכזשירזתילהערכתפרזיקט

בנושאים,תפיטותיהםעללקביעותבמטלולטגלאנשי

כלטגל.לפיתוחהמרכזופעילויותבהוראהתמיכהכמו

הרקטור.בשיתוףהמרכזעל-ידיומנותחנאטףהזההמידע

עתידיאטטרטגילתכנוןבטיטמשמשותהמשובתוצאות

 .המרכזתקציבולקביעתטגללפיתוחפעילויותשל

שלה,ההוראהמרכזבאמצעותטטנפורד,אוניברטיטת

בנושאוטדנאותקורטיםשלייחודיתתכניתמקיימת

לטגלהןמיועדותהטדנאותהמילזלית.התקשזרת

מיומנויותלפתחלהםועוזרותלטטודנטיםוהןהאקדמי

מיומנויותלה,ומחוצהבכיתהמילוליתתקשורתשל

באמצעותהמרכז,נושא.שליעילהוהצגהבציבורדיבור

התקשורתבשיפוראישיייעוץגם,נותןשלוהמומחים

המילולית.

בכירה,יועצתדנבררוביןדר'שלדבריה,לפילטיכןס

ולמידהלהוראהבמרכזוהנדטההמדויקיםהמדעיםבתחום

רובין . It's more fUח to teach wellטטנפורד:של

שלהם,מההוראהלהםשאיכפתאנשיםעםלעבודאוהבת

להשתפרורוציםשלהםהקולגותעםכךעלשמדברים

שלהםמההוראהלהםאיכפתשלא"מילדעתה,בהתמדה.

 •ובגדול!"מפטידים-

2. POD - Professional and Organizational Development 
Network in Higher Education 

3. Lilly - Lilly Conference on College Teaching, Presenting 
the Scholars and Scholarship of Teaching 

ההוראהשלמעצבתהערכהעלזובחוברתמאמרראו . 4

המדי Iמ
למידה,הוראה,עלספריםמציגזהמדור

ופיתות/קידוםותלמידיםמוריםהערכת

המדורהגבוה.התינוךבמוסדותההוראה

הוראהועזריקריאהמקורותגםמציג

תוברות,כמואלה,בנושאיםאתרים

וידאוקלטותבאינטרנט,פרסומיםמאמרים,

וכדומה.מתשבולומדותתוכנותואודיו,

-ובמכבבהיברסיטה Jבאוטובהבהוראהים 9טי
ייה Jeמהדורה

טגללפיתוחהאקדמיתההוצאה .) 2005 (נ'חטיבה,

הטפריםובחנויותבאקדמון ,בדיונוןלמכירהנמצא .הוראה

ובמכללות.באוניברטיטאותהאחרות

נוטפים:לפרטים

http://www.tau.ac.il/-nira/tips.pdf 
עמודים 208

המהדורהכשנתיים.לפנייצאההטפרשלהראשונההמהדורה

בטיטעלהקודמתהמהדורהאתומעשירהמרחיבההנוכחית

הבינלאומיתהמקצועיתבקהילייהלדיוןשעלוחדשיםנושאים

הגבוההחינוךבמוטדותההוראהמרכזיואנשיהוראהמומחישל

טיפיםבטיטועלקוראיםשלוהצעותהערותבטיטעלבעולם,

האקדמיהטגלאנשיבעבורהכותבתעל-ידישעוצבולהוראה

תפקידהבמטגרתזאת,להם.ונשלחותל-אביבאוניברטיטתשל

זה.במוטדההוראהלקידוםהמרכזכראש

מציגהואהטובה.ההוראהשללפרקטיקהלתרוםמיועדהטפר

להוראהוטכניקותמיומנויותדרכים,לגביהנחיות-טיפים

ברקעהתעמקותללא-הטטודנטיםשלטובהלמידההמקדמת

התיאורטי.

באוניברטיטההמורהשבעבודתההיבטיםמרביתאתמקיףהטפר

חלקים:בארבעההמאורגניםפרקים 22מונהוהואובמכללה,

אתכולל-בקורטלהוראההתשתיתהכנת-הראשוןהתלק

להוראההיטודותבנייתהקורט,ומטלותהקורטתכנוןהפרקים:

והמשמעתהטדרהכיתה,וניהולהראשוןבשיעורבקורטמצליחה

בשיעורים.

עוטק-הוראהשלואטטרטגיותשיטות-השניהתלק

בקבוצותלמידהבשיעורים,פעילהלמידהקידוםדיון,בהרצאה,

בהוראה.בטכנולוגיהושימוש

ההוראהוקידוםיעילההוראהממדי-השלישיהתלק

בהירה,הוראהוהשיעור,הקורטארגוןהפרקים:אתכולל-

כיתהאווירתקידוםבשיעור,-והקשבהריכוז-הענייןקידום

 .בשיעורבהומורושימושלמידה-תומכת

ושיעוריםכיתותוהלמידה,ההוראההערכת-הרביעיהתלק

במהלךההוראהשלמעצבתהערכהכולל-מיוחדים

שיעורימאוד,גדולותבכיתותהוראהובטופו,הטמטטר

בקורט,האחרוניםהשיעוריםמעבדה,ושיעוריתרגול

וציונים,מבחניםמטלות,-בקורטהלמידההערכת

מצליחה.להוראההשיעוראתלתכנןאיך-ולטיום
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