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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Successfu[ co[[ege teaching: Prob[em-so[ving
strategies of distinguished professors.
Baiocco, Sharon A. and DeWaters, Jamie N.
)(1998 .
Allyn & Bacon .
http://www.abacon.com
ISBN 0-205-26654-1
304
הטפר מבוטט על ריאיונות עם 30

עמודים

פר ופטורים שזכו בפרטי

הצסיינות על הוראתם .טפר זה מציג את ה"איך" וה"למה"

ביותר של שיתוף פעולה וקבלה מצד הטסודנסים ,עם הקדשת

זמן הכנה לא רב והטתמכות רבה על טפונסניות ,ואיך להביא
למעורבות הטסודנסים ולעודד את השתתפותם ואת

הבנתם .

יישום העצות בטפר זה נבדק על מאות אנשי טנל חדשים והוכיח
את

יעילותו.

בטפר  21פרקים .החלק הראשון עוטק בשמונה כללים להוראה

עם הפחתת התנהנות ובהם :ללמד בחלקים קצרים ,להפחית את
הצמידות לחומר ואת תנובת היתר לביקורת ,להפחית חשיבה

שלילית ,לתת לאחרים לעשות חלק מהעבודה ולהפחית הפרעות
בכיתה.

של מורים מצליחים ,והוא ממוקד בפתרונות ולא בבעיות .הוא

? What's the use of [ectures
)Blight, Donald A. (2000 .
Jossey-Bass Publishers .
http//www.josseybass.com
ISBN 0-7879-5162-5

מבוטט על חקר ההוראה המצסיינת ומצינ עשרה תיאורי מקרה
המייצנים מצוינות בהוראה .הטפר בוחן איך מרצים מצסיינים

מתכננים ובוחרים את שיסות ההוראה והכלים שבהם הם
משתמשים ומצינ את הפילוטופיות ,את התכונות והמאפיינים
האישיים ,וכן את הכישורים הטפציפיים שלהם לפתור בעיות.

346

הטפר גם מציג את הכוחות לשינוי הפועלים כיום על המורים

עמודים

בחינוך הנבוה ומציע פרדינמה לפיתוח טגל :להכשרת אנשי טנל
חדשים לתפקידם בהוראה ולרענון ההוראה של אנשי טנל ,שהם

טפר זה מיועד לכל מי ששואף להיות מרצה מיומן .הוא בוחן

מורים מנוטים.

את אופי ההוראה והלמידה בהרצאה כיתתית .הטפר מתאר איך

בטפר  11פרקים העוטקים בנושאים האלה :הצורך בשיפור

טסודנסים לומדים ,ואיך יש להנביר את הריכוז ואת המוסיבציה

ההוראה כיום ,הכוחות הפועלים לשינוי פני ההוראה לעומת

שלהם בלמידה .המורים בכל רמה ימצאו בטפר עצות ישירות

השמרנות המוטדית ,הצורך ברפורמה בהכנת אנשי טנל אקדמי

ומפורסות שיעזרו לשפר את ההרצאותיהם שלהם .

להוראה בחינוך הנבוה והצורך בפיתוח אנשי טנל בפועל,

בטפר  23פרקים ,והוא מחולק לחמישה חלקים .החלק הראשון

מחקרים על מרצים מצסיינים ,מה אפשר להטיק ממחקרים

עוטק במסרות שהרצאה יכולה להשיג .החלק השני עוטק

אלה? "הוראה מושכלת" ) (, scholarly teaching
בהוראה -

פתרון בעיות

סיפול בשונות בין הטסודנסים ובדינמיקה קבוצתית,

בנורמים המשפיעים על רכישת מידע )זיכרון ,ריכוז ומוסיבציה( .
החלק השלישי עוטק בסכניקות הרצאה המיישמות את הנורמים

הללו באופן היעיל ביותר והן

ותיאוריה של פתרון בעיות בהוראה.

-

ארנון ,הטברים ,רשימות

בשיעור ,חלוקת תדפיטי ההרצאה לתלמידים ,טננונות הרצאה,

First-order princip[es for co[[ege teachers :
Ten basic ways to improve the teaching
process.
Boice, Robert (1996 ) .
 g (ompany, Inc .ח Anker Publishi
www.ankerpub.com
ISBN 1-882982-12-6
169

עמודים

על יטוד שנים רבות של הוראה ,אימון וכתיבה ,המ nבר פיתח

עשרה עקרונות היוצרים בטיט של הוראה יעילה ועוזרים למורים
לנהל ברגיעה את השיעור .עשרת העקרונות בנויים באופן

הייררכי ,וכל עיקרון נבנה על הקודם לו .העקרונות הם  :להפחית

דרכים לקבלת משוב על ההוראה ,הערכת ההרצאה ,קידום

החשיבה ועוד .החלק הרביעי עוטק בשיסות הוראה חלופיות
להרצאה ,והחלק החמישי עוטק בתכנון שיעור המבוטט על

הרצאה .

Discussion as a way of teaching: Too[s and
techniques for democratic c[assroom .
 D. and Preskill, Stephenח Brookfield, Stephe
)(1999 .
Jossey-Bass Publishers .
http//www.josseybass.com
ISBN 0-7879-4458-0
248

הפרעות בשיעור על-ידי קירבה לתלמידים ,להמתין ,להתחיל

כשמרנישים מוכנים ,ללמד ביחידות הוראה קצרות ,לעצור את
השיעור לפרקים ,להפ nית את הצמידות לחומר ואת תגובת היתר
לביקורת ,להפחית חשיבה שלילית ,לתת לאחרים לעשות חלק
מהעבודה ,לקדם למידה ושינוי ,וליעל את השימוש במאמץ.
המחבר מביא עדויות של מחקר שלפיהן עקרונות אלה ישימים
ומשינים הוראה סובה.

עמודים

הטפר מתמקד בשיסת הדיון שהיא אחת המשימות הקשות ביותר

בהוראה בכיתה .הטפר מציע מידע ואטסרסניות עשירות לשיפור
הדיאלונ בכיתה ,והוא יכול לשמש כמקור מעשי ורב ערך לכל
אנשי הטגל המבקשים לשפר את הוראתם וליצור טביבות למידה

ממוקדות-תלמיד.
בטפר  11פרקים העוטקים בנושאים האלה :דיון בחברה

Advice for new facu[ty members.
)Boice, Robert (1999 .
Allyn & Bacon .
http://www.abacon.com
ISBN 0-205-28159-1
319

עמודים

הטפר מציע לאנשי טנל חדשים כללי הוראה קלים ליישום.
המרצים החדשים יכולים ללמוד מהטפר איך ללמד ברמה הנבוהה

הדמוקרסית ,איך הדיון מקדם למידה ומחיה את השיעור ,איך
יש להתכונן לדיון ,איך יש לפתוח בדיון ,איך יש לתחזק את

הדיון דרך הצגת שאלות ,הקשבה ותנובה ,איך יש לקיים דיון
דרך עבודה יצירתית בקבוצות ,איך יש לנהל דיון בכיתה שהיא
הסרוננית מבחינת הרקע התרבותי של הטסודנסים או מב nינת
הבדלי מינדר ,איך יש לשמור על איזון בין השתתפות הטסודנסים

לבין חלקו של המרצה ,ואיך יש להעריך את הדיון.

