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ויועציםאקדמימינהלאנשישלרשתמאגד PODהארגון

 Pedagogical and Organizational (טגללפיתוח
Developers in Higher Education (. העומדהרעיון

בדומה ) Faculty Development (טגל""פיתוחהואבבטיטו

ארגונים.שלביותרהחשובכמשאב ,עובדיםלפיתוח

שהתרחשכלאתלפרטטפורותבמיליםניתןשלאמאחר

כמהבקצרהלהציגאנטהוביניהם,הטגוריםבמפגשים

ההוראהאיכותקידוםעללדיוןרלוונטייםלישנראיםנושאים

ולכנט,לארגוןהייחודייםהמאפייניםאתולתארבישראל,

מאותהאחריםאקדמיים-פרופטיונאלייםכנטיםלעומת

 .פועלאנישבוהדיטציפלינארימהתחוםליהמוכריםיבשת,

הכנסהתנהלות
היהזהכנטשלהתנהלותואתמכולשייחדהדבר

כבכנטיםכמקובלשלא .בתוצאהולאבתהליךההתמקדות

 ,מחקריםשלתוצאותבהםמציגיםשלרוב ,מקצועיים

המאמראתלהשיגהמשתתפיםאת ,הטובבמקרה ,המזמינים

עלמעשיתבעיההציגוזהבכנטהמפגשיםמרבית-המלא

להםלהציעהתבקשווהמשתתפיםמחקרי,רקעבטיט

חמישה-שלבקבוצותמשותפתעבודהלאחרזאת,פתרונות.

שאלה,טימןעם"שיתוףשלהואהתהליך .משתתפיםשישה

קריאה".טימןלא

ה-תפיטתשלכביטויהכנטהתנהלותאתלטכםניתן

eaching זScholarship of , אותו,שניטחההקבוצהברוח

שבטטנפורדקרנגיממרכזשולמן,לי 'פרופבראשות

ובדילמותבבעיותהטגלאנשישיתוףכלומר,-שבקליפורניה

ושיתופיפתוחדיוןכדיתוךהגבוה,בחינוךהוראהשל

 .הולמיםפתרונותלמציאת

ודיבורמתגשאתבלתיגישההואהכנטשלנוטףמאפיין

סגללאגשיבאורייגטציההתאפייןהכנט .העיגיים""בגובה

הידעאתהמתחיליםעםולחלוקלשתףברצון ,מתחליים

בלאהתקייםהדיוןהוותיקים.המשתתפיםשלוהניטיון

 .המשתתףשללוותקהתייחטות

 .קנדהבמונטריאול, 2004בנובמבר 7 _ 4בתאריכיםהתקייםהכנס .ו

 .והמחקרההוראהרשותראש ,סקונהללידר . 2

נכנסנדונו eאיס eהנו
במשובידנולא :במקצתאותישהפתיעבמהנתחיל

צאןנכט"לשהפךאומוצה,שהנושאמשוםאוליהטטודנטים,

 .הכנטמשתתפיעבור "ברזל

באקדמיהלדיוןהרלוונטייםאחדיםלנושאיםלהלןאתייחט

 .בישראל

ככמידההוראהבין eר epוהיעיכההוראהא.
יעילההוראהמהי :הייתהבישיבותשעלתהמרכזיתשאלה

כיעלההשתתפתי,שבהםבמפגשיםובמעשה?בתיאוריה

מאודרבהואמפיריתתיאורטיתמחקרית,טפרותקיימת

הגדרהעלהטכמהאיןאךזו,שאלהעללהשיבהמנטה

המשקלכובדהעברתהואהדיוניםאתשאפייןמה .אחידה

שלשוניםמאפייניםולהשגתיעילהללמידהיעילהמהוראה

והפרזנטציה,ההוראהמהדגשתמעברוכןיעילה,למידה

כפונקציהנבחנתההוראהאיכות-הלמידהתהליךלהדגשת

 ."ללמידההתחברות"של

מצאתי City University of NYשללמרצהבמדריך

 ,במקומותינוכמקובליעילה.הוראהשלאחדותהגדרות

שלמרכיביםמציעים ,ההגדרהעלהטכמהאיןכאשר

 ,המבוטטים ,"רצפטים"שלטוגאוליהזהובמקרה ,התופעה

כולל-בתחוםרביםמחקריםעלהמטמך,כותביכעדות

להלןמביאאניאותםאקדמיה,שללמטמךכיאותהפניות,

כמובן):(בתרגוםכלשונם

עכור:ועוכמרצהכהוותכדו

התנטות,הכוללתפעילה,למידהלעודד •

בלמידהשיתוףשלוחוויותאינטראקטיביות

הטטודנטיםבפניולהציגםגבוהיםטטנדרטיםלקבוע •

וממוקדמדויקמשמעותי,משובלטטודנטיםלתת •

בלמידה

ללומדיםותמיכהיחידניתלמידהלאפשר •

תוצאותבטיטעלבלמידהההתקדמותאתלהעריך •

הלמידה

הלימודים;בתכניתוההערכהההוראהאתלשלב •

הטובותהפרקטיקותאתבהוראהביטוילכלללהביא •

ביותר

אתייםכלליםפיעללפעול •

ובטגנונותביכולותשונותלכבד •

בעולםהטטודנטיםשלוהידעהניטיוןאתלקשר •

בקורטהלמידהלחומריהאמיתי

ותומכיםפתוחיםבינאישייםיחטיםולטפחלעודד •



 ? CITYUבפיהיעיבימהמרצימומיהמ

הידעבתחומימומחיותהמציגיםמורים •

והלמידההלומדיםכלפיאכפתיותשליחטמגלים •

מלמדיםהםשאותוהמטויםלנושאהתלהבותמציגים •

מקצוענותמפגינים •

ולשאלותיהםהטטודנטיםלצורכינענים •

בלומדיםממוקדים •

בכבודללומדיםמתייחטים •

והמקצועיתהחינוכיתבקהילהפעילבאופןמשתתפים •

ההוראהאיכותכהערכת Dככיב,
בכליםלעיטוקמובילללמידהההוראהשביןבקשרהעיטוק

שלהידעמבדיקתעוברהדגשכן,כמוזה.קשרהבודקים

לפתחישכן,אם .הלמידהתהליכיהערכתאלהתלמיד

זאת.הבוחניםקריטריונים

בכיריםתפקידיםובעליחוגיםראשישללדעתםמהם,

ההוראה?איכותלהערכתביותרהיעיליםהכליםבאקדמיה,

 Michigan Stateמ-חוקריםמטעםשנערךמשווהטקר
University -וIndiana UniversitY באוניברטיטאות

כימצא , 2004לעומת 1995לשניםומתייחטובמכללות,

(בטדרהיוביותרכיעיליםשצוינוהפריטים 1995בשנת

אופןעלהמרצהשלעצמיתיאורמייצגים,טילבוטיםיורד):

הקורטיםבתוכנישינוייםתיאורהטטודנטים,,משובהוראתו

והמטלותהלמידהחומריחדשים,קורטיםכוללהללו

לטטודנטים.

(בטדרביותרכיעיליםהבאיםהכליםנמצאו 2004בשנת

מייצגיםטילבוטיםהקודם:כבטקרהםהראשוניםשני-יורד)

קורטיםשלההוראהאופןעלהמרצהשלעצמיותיאור

עמיתיםהערכתחדשים:הםהבאיםהפריטיםאולםנבחרים.

שלהצהרהבכיתה,תצפיותעלבהתבטטההוראהאיכותעל

ופרטוםבהוראה,שלוהאישיתהפילוטופיהעלהמרצה

 .ולמידההוראהעלאקדמייםמאמרים

טומכיםהתפקידיםבעליכיללמודניתןאלהמממצאים

אמינותומייחטיםהמרציםשלהיושרהעלההוראהבהערכת

לבקרהדווקאולאועמיתים,שלולעדותלהצהרתםרבומשקל

האקדמי.במינהלתפקידיםבעליאומומחיםמטעםוהנחיה

במקום-1995בשדורגהטטודנטיםמשובכילצייןמעניין

במקום 2004שלבטקרהופיעפריטים), 11(מתוךהשלישי

נרשםהטילבוטפריטים).שלושה-עשר(מתוךהתשיעי

מענייןבמכללות.והןבאוניברטיטאותהןהראשון,במקום

-דוקטורטלימודי-מתקדמיםללימודיםבתוכניותשדווקא
ביותרכיעיליםוהשלישיהשניבמקוםשנרשמוהכלים

ותעודותפרטיםקבלת-היוהמרציםהוראתלהערכת

מקצועיות.ואגודותהארגוןמהמחלקה,מצטייניםכמרצים

מושביםהוקדשולואשרההוראה,להערכתחשובכלי

בעלילדעתמההוראה.שלפורטפוליוהואבכנט,רבים

איכותהערכתלצורךלהכילהתיקעלהבכיריםהתפקידים

שלהקידוםולצורכילעבודהמרצהשלקבלתוההוראה,

ואיך"מנצח"תיקלהכיןבאיךעטקובכנטבטדנאותהמרצה?

כל"מנצח".תיקלהכנתעבודהמבקשיאוחדשיםמרציםלהדריך

שלעיל.מהטוגומחקריםטקריםעלמבוטטותההמלצות

ההוראה Dכקידוטווחארוכותפעיכויותג,
איכזתלקידזםהתייחסזתהיההדיוניםשלנוטףמאפיין

וגםהלימודיםשנתבמהלךגם ,מתמשךכתה'ןיךההזראה

חד-פעמיותמטדנאותהטגל.חברשלהקריירהלאורך

לטווחכליםשללהטמעהמעברמטתמןההוראהלקידום

במתכונתטדנאותלטדרתהעדפההטתמנהלדוגמה,ארוך.

 .רבת-שעותממושכת,אחתטדנהפניעלצהריים""הפטקת

בהוראהיתופיות eה,עידודד

הטגלאנשישלשיתופיתעבודהבחשיבותההכרהעולה

הוראהימימארגניםההוראהמרכזיהוראתם.קידוםלשם

ורעיונות,ידעתורמיםהמשתתפיםשבהםבקמפוט,מרוכזים

שלו;רעיונותיואתמורהכלמפתחהידעשיתוףומתוך

פיעללקבוצותהמשתתפיםמתקבציםשבהםכנטיםנערכים

שלבאינטרנטדיוןקבוצותומתקיימותההוראה,מקצוע

בהוראה.בניטיוןשיתוףלשםענייןבעלימרצים

מרצהשהואחונך,מתחיליםלמוריםלהצמידהוצעכן,כמו

הכשרהשעברההוראה,לקידוםמהמרכזטגלאישאומצליח

זו.לפעילותמיוחדת

האקדמיתההוראהכ eכיזציה Jיו Oפרופה,
ההוראהאיכותקידוםלעתידביותרהחשובהנושאזהו

המשךפרמטרים:ארבעהשלבשילובומתבטאבאקדמיה

תהליכיבתחוםומתחדשמקיףאקדמי-מחקריידעפיתוח

מוקדםתנאייהווהזהידעפיתוחההוראה.ויעילותהלמידה

זהתניית'ןהזראהפזרמא'ןיתהכשרהבמקצוע;לעיטוק

מקצועיתתודעהפיתוח,ואחרון,ברישזיבאקדמיהההזראה

בכנטביטוימצאזהמרכיבבהוראה.אתייםכלליםויישום

עללמי-בשאלהשעטקובהוראה,אתיקהעלבטדנאות

לתלמיד?למוטד?לקהילה?וחשבון:דיןלתתהמורים

התבקשושהםאתיותדילמותהמשתתפיםבפניוהעמידו

פתרונות.להןלהציע

J וe אDI למen גואולןנהD לell וD אצלJ ו
פרויקטהמרציםבפיתוחהרואהמדיניותאימוץ •

וגמרנו"."זבנגבבחינתולאומתמשךטווחארוך

עלהמתבטטתההוראהאיכותשלההגדרהאימוץ •

הלמידה.איכותשלמאפיינים

מדדים,מטפרבאמצעותההוראהאיכותהערכת •

המדדיםמהםמהם.אחדרקהואהטטודנטיםשמשוב

אינניאצלנו?ההוראהאיכותלהערכתביותרהיעילים

כפיידורגוהמרצהשלוהצהרהעצמישדיווחמשוכנע

ולכןאמריקה,בצפוןההחלטותמקבליידיעלדורגושהם

התפקידיםבעליכךעלחושביםמה,לזהותלדעתיעדיף,

בארץ.האקדמיבניהולהבכירים

בהוראהמלומדותשלהתפיטהאתלאמץניתן •

פקולטטיות,חוגיות,במטגרותוליישמה

 ,בישראלהאקדמיהכללושלאוניברטיטאיות

מפגשיםוכןפניםאלפניםמפגשיםבאמצעות

מצטבר.וניטיוןידעהחלפתלשםוירטואליים,

ההוראהמקצועשלפרופטיונליזציהשלהמגמה •

עדייןלינראיתמרכיביה,כלעלבאקדמיה,

הישן".ב"עולםובוודאיהחדש",ב"עולםממימושרחוקה

לטווחכמטרההיוםטדרעלאותהלהשאיררצויזאת,עם

ארוך·
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