מה חד eכייעוכמ החד"e
כ Jו  eא קידומ איכות ההוראה
כחי Jוב הגבוה?
ך  eמי  Dמהכנס ה  e 29-כ lPOD
הלל

נוסק, 2

המס; ו ; ה אקדמ 7המכ; ; ה ; מ 7נה;

רשימות ומחשבות בעקבות כנס אנשי הסגל של
מרכזי קידום ההוראה באוניברסיטאות

ובמכללות בצפון אמריקה.

הנו  eאיס e

נדונו נכנס

נתחיל במה שהפתיע אותי במקצת  :לא דנו במשובי
הטטודנטים ,אולי משום שהנושא מוצה ,או שהפך ל " נכט צאן
ברזל " עבור משתתפי הכנט .
אתייחט להלן לנושאים אחדים הרלוונטיים לדיון באקדמיה
בישראל .

הארגון POD
לפיתוח טגל )Pedagogical and Organizational
 (. Developers in Higher Educationהרעיון העומד
בבטיטו הוא "פיתוח טגל" )  ( Faculty Developmentבדומה
מאגד רשת של אנשי מינהל אקדמי ויועצים
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הלל נוסק
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לפיתוח עובדים  ,כמשאב החשוב ביותר של ארגונים.

-

מאחר שלא ניתן במילים טפורות לפרט את כל שהתרחש

א .הוראה יעיכה וה  epר  eבין הוראה ככמידה
שאלה מרכזית שעלתה בישיבות הייתה  :מהי הוראה יעילה

בתיאוריה ובמעשה? במפגשים שבהם השתתפתי ,עלה כי
קיימת טפרות מחקרית ,תיאורטית ואמפירית רבה מאוד

המנטה להשיב על שאלה זו ,אך אין הטכמה על הגדרה

במפגשים הטגורים וביניהם ,אנטה להציג בקצרה כמה

אחידה  .מה שאפיין את הדיונים הוא העברת כובד המשקל

נושאים שנראים לי רלוונטיים לדיון על קידום איכות ההוראה

מהוראה יעילה ללמידה יעילה ולהשגת מאפיינים שונים של

בישראל ,ולתאר את המאפיינים הייחודיים לארגון ולכנט,

למידה יעילה ,וכן מעבר מהדגשת ההוראה והפרזנטציה,

לעומת כנטים אקדמיים-פרופטיונאליים אחרים מאותה

להדגשת תהליך הלמידה

יבשת ,המוכרים לי מהתחום הדיטציפלינארי שבו אני פועל .

של " התחברות ללמידה ".

במדריך למרצה

התנהלות הכנס

-

איכות ההוראה נבחנת כפונקציה

של City University of NY

מצאתי

הגדרות אחדות של הוראה יעילה .כמקובל במקומותינו ,

הדבר שייחד מכול את התנהלותו של כנט זה היה

ההתמקדות בתהליך ולא בתוצאה  .שלא כמקובל כבכנטים

כאשר אין הטכמה על ההגדרה  ,מציעים מרכיבים של

התופעה  ,ובמקרה הזה אולי טוג של "רצפטים"  ,המבוטטים ,

מקצועיים  ,שלרוב מציגים בהם תוצאות של מחקרים ,

כעדות כותבי המטמך ,על מחקרים רבים בתחום

המזמינים  ,במקרה הטוב  ,את המשתתפים להשיג את המאמר

הפניות ,כיאות למטמך של אקדמיה ,אותם אני מביא להלן

המלא

-

מרבית המפגשים בכנט זה הציגו בעיה מעשית על

-

כולל

כלשונם )בתרגום כמובן(:

בטיט רקע מחקרי ,והמשתתפים התבקשו להציע להם
פתרונות .זאת ,לאחר עבודה משותפת בקבוצות של חמישה-

שישה משתתפים  .התהליך הוא של "שיתוף עם טימן שאלה,

כדו כהוות מרצה ועוכ עכור:

•

לא טימן קריאה".

אינטראקטיביות וחוויות של שיתוף בלמידה

ניתן לטכם את התנהלות הכנט כביטוי של תפיטת ה-

eachingז , Scholarship of

ברוח הקבוצה שניטחה אותו,

•
•

בראשות פרופ ' לי שולמן ,ממרכז קרנגי שבטטנפורד
שבקליפורניה

-

לעודד למידה פעילה ,הכוללת התנטות,

כלומר ,שיתוף אנשי הטגל בבעיות ובדילמות

של הוראה בחינוך הגבוה ,תוך כדי דיון פתוח ושיתופי

"בגובה העיגיים"  .הכנט התאפיין באורייגטציה לאגשי סגל

•
•

התייחטות לוותק של המשתתף .

ו.
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דר י הלל נ ו סק  ,ראש רשות ההוראה והמחקר .

לאפשר למידה יחידנית ותמיכה ללומדים
להעריך את ההתקדמות בלמידה על בטיט תוצאות
הלמידה

•
•

מתחליים  ,ברצון לשתף ולחלוק עם המתחילים את הידע
והניטיון של המשתתפים הוותיקים .הדיון התקיים בלא

לתת לטטודנטים משוב משמעותי ,מדויק וממוקד
בלמידה

למציאת פתרונות הולמים .

מאפיין נוטף של הכנט הוא גישה בלתי מתגשאת ודיבור

לקבוע טטנדרטים גבוהים ולהציגם בפני הטטודנטים

לשלב את ההוראה וההערכה בתכנית הלימודים;
להביא לכלל ביטוי בהוראה את הפרקטיקות הטובות
ביותר

•
•
•

לפעול על פי כללים אתיים
לכבד שונות ביכולות ובטגנונות
לקשר את הניטיון והידע של הטטודנטים בעולם
האמיתי לחומרי הלמידה בקורט

•

לעודד ולטפח יחטים בינאישיים פתוחים ותומכים

ג ,פעיכויות ארוכות טווח כקידו Dההוראה

ומיהמ המרצימ היעיבימ בפי ? CITYU

•
•
•
•
•
•
•
•

מאפיין נוטף של הדיונים היה התייחסזת לקידזם איכזת

מורים המציגים מומחיות בתחומי הידע

מתמשך ,

גם במהלך שנת הלימודים וגם

מגלים יחט של אכפתיות כלפי הלומדים והלמידה

ההזראה כתה'ןיך

מציגים התלהבות לנושא המטוים שאותו הם מלמדים

לאורך הקריירה של חבר הטגל .מטדנאות חד-פעמיות

מפגינים מקצוענות

לקידום ההוראה מטתמן מעבר להטמעה של כלים לטווח

נענים לצורכי הטטודנטים ולשאלותיהם

ארוך .לדוגמה ,הטתמנה העדפה לטדרת טדנאות במתכונת

ממוקדים בלומדים

רבת-שעות.

"הפטקת צהריים" על פני טדנה אחת ממושכת,

מתייחטים ללומדים בכבוד

ד ,עידוד ה e

משתתפים באופן פעיל בקהילה החינוכית והמקצועית

יתופיות בהוראה

עולה ההכרה בחשיבות עבודה שיתופית של אנשי הטגל

ב ,ככי Dכהערכת איכות ההוראה

לשם קידום הוראתם .מרכזי ההוראה מארגנים ימי הוראה

העיטוק בקשר שבין ההוראה ללמידה מוביל לעיטוק בכלים

=
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מרוכזים בקמפוט ,שבהם המשתתפים תורמים ידע ורעיונות,

הבודקים קשר זה .כמו כן ,הדגש עובר מבדיקת הידע של

ומתוך שיתוף הידע מפתח כל מורה את רעיונותיו שלו;

התלמיד אל הערכת תהליכי הלמידה  .אם כן ,יש לפתח

נערכים כנטים שבהם מתקבצים המשתתפים לקבוצות על פי

קריטריונים הבוחנים זאת.

מקצוע ההוראה ,ומתקיימות קבוצות דיון באינטרנט של
מרצים בעלי עניין לשם שיתוף בניטיון בהוראה.

מהם ,לדעתם של ראשי חוגים ובעלי תפקידים בכירים

כמו כן ,הוצע להצמיד למורים מתחילים חונך ,שהוא מרצה

באקדמיה ,הכלים היעילים ביותר להערכת איכות ההוראה?

מצליח או איש טגל מהמרכז לקידום ההוראה ,שעבר הכשרה

טקר משווה שנערך מטעם חוקרים מMichigan State -
 Universityו Indiana UniversitY -באוניברטיטאות

מיוחדת לפעילות זו.

ובמכללות ,ומתייחט לשנים 1995
בשנת 1995

לעומת

, 2004

ה ,פרופ Oיו Jכיזציה e

מצא כי

הפריטים שצוינו כיעילים ביותר היו )בטדר

כ ההוראה האקדמית

זהו הנושא החשוב ביותר לעתיד קידום איכות ההוראה

יורד( :טילבוטים מייצגים ,תיאור עצמי של המרצה על אופן

באקדמיה ומתבטא בשילוב של ארבעה פרמטרים :המשך

הוראתו ,משוב הטטודנטים ,תיאור שינויים בתוכני הקורטים

פיתוח ידע אקדמי-מחקרי מקיף ומתחדש בתחום תהליכי

הללו כולל קורטים חדשים ,חומרי הלמידה והמטלות

הלמידה ויעילות ההוראה .פיתוח ידע זה יהווה תנאי מוקדם

לעיטוק במקצוע; הכשרה פזרמא'ןית 'ןהזראה זהתניית

לטטודנטים.

בשנת 2004
יורד(

-

נמצאו הכלים הבאים כיעילים ביותר )בטדר

ההזראה באקדמיה ברישזי ,ואחרון ,פיתוח תודעה מקצועית

שני הראשונים הם כבטקר הקודם :טילבוטים מייצגים

ויישום כללים אתיים בהוראה .מרכיב זה מצא ביטוי בכנט

ותיאור עצמי של המרצה על אופן ההוראה של קורטים

בטדנאות על אתיקה בהוראה ,שעטקו בשאלה

-

למי על

נבחרים .אולם הפריטים הבאים הם חדשים :הערכת עמיתים

המורים לתת דין וחשבון :לקהילה? למוטד? לתלמיד?

על איכות ההוראה בהתבטט על תצפיות בכיתה ,הצהרה של

והעמידו בפני המשתתפים דילמות אתיות שהם התבקשו

המרצה על הפילוטופיה האישית שלו בהוראה ,ופרטום

להציע להן פתרונות.

מאמרים אקדמיים על הוראה ולמידה .

 Jו eא  DIלמ  enנה ואולן ג Dל  ellו Dאצל Jו

מממצאים אלה ניתן ללמוד כי בעלי התפקידים טומכים
בהערכת ההוראה על היושרה של המרצים ומייחטים אמינות

•

ומשקל רב להצהרתם ולעדות של עמיתים ,ולאו דווקא לבקרה
והנחיה מטעם מומחים או בעלי תפקידים במינהל האקדמי.

•

במקום

•

מעניין לציין כי משוב הטטודנטים שדורג ב 1995-

במקום

השלישי )מתוך  11פריטים( ,הופיע בטקר של 2004

התשיעי )מתוך שלושה-עשר פריטים( .הטילבוט נרשם

שדווקא בתוכניות ללימודים מתקדמים

-

אימוץ ההגדרה של איכות ההוראה המתבטטת על
מאפיינים של איכות הלמידה.
הערכת איכות ההוראה באמצעות מטפר מדדים,
שמשוב הטטודנטים הוא רק אחד מהם .מהם המדדים

היעילים ביותר להערכת איכות ההוראה אצלנו? אינני

במקום הראשון ,הן באוניברטיטאות והן במכללות .מעניין
לימודי דוקטורט

אימוץ מדיניות הרואה בפיתוח המרצים פרויקט

ארוך טווח ומתמשך ולא בבחינת "זבנג וגמרנו".

-

משוכנע שדיווח עצמי והצהרה של המרצה ידורגו כפי

הכלים שנרשמו במקום השני והשלישי כיעילים ביותר

שהם דורגו על ידי מקבלי ההחלטות בצפון אמריקה ,ולכן

קבלת פרטים ותעודות

עדיף ,לדעתי ,לזהות מה חושבים על כך בעלי התפקידים

להערכת הוראת המרצים היו

-

כמרצים מצטיינים מהמחלקה ,הארגון ואגודות מקצועיות.

הבכירים בניהול האקדמי בארץ.

•
כלי חשוב להערכת ההוראה ,אשר לו הוקדשו מושבים

ניתן לאמץ את התפיטה של מלומדות בהוראה
וליישמה במטגרות חוגיות ,פקולטטיות,

רבים בכנט ,הוא פורטפוליו של הוראה .מה לדעת בעלי

אוניברטיטאיות ושל כלל האקדמיה

התפקידים הבכירים על התיק להכיל לצורך הערכת איכות

באמצעות מפגשים פנים אל פנים וכן מפגשים

ההוראה ,קבלתו של מרצה לעבודה ולצורכי הקידום של

המרצה? בטדנאות בכנט עטקו באיך להכין תיק "מנצח" ואיך
להדריך מרצים חדשים או מבקשי עבודה להכנת תיק "מנצח" .כל
ההמלצות מבוטטות על טקרים ומחקרים מהטוג שלעיל.

בישראל ,

וירטואליים ,לשם החלפת ידע וניטיון מצטבר.

•

המגמה של פרופטיונליזציה של מקצוע ההוראה
באקדמיה ,על כל מרכיביה ,נראית לי עדיין

רחוקה ממימוש ב"עולם החדש" ,ובוודאי ב"עולם הישן".
עם זאת ,רצוי להשאיר אותה על טדר היום כמטרה לטווח
ארוך·
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