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בםאםר הזה םוצנת הני ה הבריטית כםיםוו

קידוס איכות ההוראה עכ ידי נוף כאוםי םרכזי,
הםערבת בקרת איכות ההוראה בםוסדות

כה  eככה נבוהה.
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קידום המצוינות במחקר.

קידום התרומה של החינוך הגבוה לכלכלה ולחברה .

מאמר זה מתמקד באטטרטגיה השנייה :קידום המצוינות

בהוראה ובלמידה ,ולהלן המטרות:
מטרת-עב
להבטיח שכל הטטודנטים במוטדות להשכלה גבוהה יזכו
להתנטות בלמידה באיכות גבוהה ,שתטפק את צרכיהם

לאו צועדת ההוראה בחינו ,הגבוה באנגליה?

ואת צרכי החברה.
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מטרית מ  Jeיית

הוראה ולמידה הן רכיבים מרכזיים למטרות החינוך
הגבוה  .כל טטודנט זכאי להוראה באיכות גבוהה ,והמורים
הטובים זכאים לגמול ראוי עבור הצלחתם  .אנו מחויבים
להבין טוב יותר איך מתרחשות הוראה טובה ולמידה
טובה ,ועלינו לנקוט צעדים כדי להבטיח שהטטנדרטים של
ההוראה והלמידה יהיו גבוהים וישתפרו באופן מתמיד,
וכדי להפיץ גישות טובות להוראה שמפותחות או מזוהות ,
ולהביאן לידיעת הנוגעים בדבר באופן יעיל .הטטודנטים
זכאים לקבל מידע מהימן באשר לאיכות המורים ולתכניות
במוטדות השונים להשכלה גבוהה.
כדי להשיג מטרות אלו יינקטו הצעדים הבאים :

•

המימון שמיועד למוטדות להשכלה גבוהה יתוקצב לא

רק על בטיט המחקר וכמות הטטודנטים ,אלא יקח בחשבון
גם את איכות ההוראה.

•

יוכשרו ויאומנו בוחנים חיצוניים לבקרת איכות

ההוראה במוטדות להשכלה גבוהה .

•

ייערך טקר מקיף המציג את נקודות המבט של

הטטודנטים אודות ההוראה ,ויודפטו מדי שנה ,במדריך

למוטדות החינוך הגבוה שיונפק על ידי אגודת הטטודנטים
הארצית ,דוחות של בוחנים חיצוניים של ההוראה

במוטדות הללו ומידע נוטף לגבי טטנדרטים בהוראה.

•

הבטיט לרפורמה שהחלנו בהפעלתה הנו תמיכה

כטפית לשיפור איכות ההוראה בכל המוטדות .אולם
תקצוב נוטף יינתן לאותם מוטדות שייפתחו אטטרטגיות
התומכות בהוראה באיכות גבוהה ואשר יקדמו ויתגמלו
מורים טובים.

•

עד  2006יעוצבו טטנדרטים פרופטיונליים לאומיים

חדשים בהוראה בחינוך הגבוה ,והללו ישמשו בטיט לאימון
כל אנשי הטגל האקדמי לשם קבלת אקרדיטציה )הטמכה(
בהוראה .
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איכות בחינוך הגבוה .

•

לקדם פעילויות המשפרות את איכות הלמידה

וההוראה.

•
•
•

לטפק גמול ופרטים לשיטות וגישות מוצלחות להוראה .
לקדם את ההתפתחות המקצועית של טגל ההוראה .
לתמוך בהתפתחותה התמידית של התשתית הפיזית

להוראה ולמידה ,כך שתטפק אמצעים מתאימים לביצוע
מצטיין ·

•

להעריך ולבקר באופן קבוע את אטטרטגיות מימון

הפעילויות לקידום ההוראה והלמידה כדי שתתמוכנה
בהשגת כל המטרות הקודמות .
מטרית ביציע מרכזיית

•

עד  , 2006כל צוות ההוראה החדש במוטדות החינוך

הגבוה יאומן כדי להגיע לטטנדרטים הלאומיים.

•

כמעט כל מוטד המפוקח על ידי המשרד לבקרת איכות

יקבל דיווחים על ממצאי השיפוט וההערכה בעקבות כל
הליך בקרה שנעשה

•

לגביו .

עד טוף  2004יוקם מוטד חדש " :האקדמיה לתמיכה

בקידום איכות ההוראה והלמידה" ,שהאפקט שלו יימדד
ויוערך עד

•

. 2008

תעוצב אטטרטגיית מימון חדשה שתתמוך במטרה

האטטרטגית לקידום המצוינות בהוראה

ובלמידה .

רציונל
למידה והוראה עומדות בלב ליבו של החינוך הגבוה
ובמרכז הפעילות של כל המוטדות להשכלה גבוהה .
הטטודנטים תופטים את עצמם יותר ויותר כצרכנים

הזכאים להוראה טובה העומדת בטטנדרטים גבוהים,
ולמידע על התכניות המוצעות להם והתועלת שתנבע
מלמידתן  .אנו מחויבים לקידום איכות הלמידה וההוראה

מטרות התכנית האסטרטגית

בHEFCE -

•

להפעיל בהצלחה את המטגרת החדשה של בקרת

ארבע מטרית א Oטרטגיית:

הרחבה והוגנות בנגישות לתחום ההשכלה הגבוהה
עבור כלל האוכלוטיה .

.2

קידום המצוינות בהוראה ובלמידה.

.1

HEFCE: Higher Education Fu nding Counci\ for Eng\and
המסמך פורסט ביולי  ,2003ראו באתר .www. hefce.ac.uk

על ידי כך שנטפק תמיכה וגמול על ביצוע מצטיין .אנו
ממליצים לראות את שיפור המצוינות בלמידה ובהוראה

כמשימת מפתח של החינוך הגבוה ,לצד זו של המחקר.
המוטדות להשכלה גבוהה חייבים להתמודד עם האתגר של
פיתוח גישות חדשניות לקידום הלמידה כדי לפגוש את
צרכי הלומדים והחברה.
כדי להשיג מטרות אלו ,עלינו להכיר בשינויים החלים

כיום בטביבת ההוראה והלמידה .הטטודנטים לומדים
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ולתמיכה בלמידה .אוכלוטיית הטטודנטים הולכת ומשתנה:

eaching Supportז  he Learning andז Education ,
 he Higher Education Staffז Network, and
. Development Agency

יש יותר טטודנטים מבוגרים הלומדים רק באופן חלקי,

האקדמיה לקידום ההוראה והלמידה בחינוך הגבוה תמלא

והבאים מרקע מגוון ,יותר משהיה נהוג בעבר .הולכת

תפקיד חשוב כמכשיר לשינוי ,להנהגת חידושים

במגוון רחב של טביבות ותנאי למידה ,וההתקדמות שחלה
בטכנולוגיות החדישות פותחת דרכים חדשות להוראה

וגוברת הדרישה בעולם המודרני לכישורים של הערכה,

ולמצוינות ,ותקדם את הגורמים התורמים ליעילות הלמידה

שיפוט וניהול מידע הן בחיים האישיים והן בחיי העבודה.

של הטטודנטים ,כולל מחקר פדגוגי וקישור למקורות

לפיכך ,תכנון הלימודים והפדגוגיה בחינוך הגבוה צריכים

ולאמצעי למידה .

לתמוך ולפתח כישורים אלה ולעודד את הטטודנטים להיות

'ש להכ'ר בהןראה של הח'נןר הגבןה כבמקצןע

אחראים על למידתם האישית .עלינו להכיר בקשרים

המצר'ר מ'ןמנן'ןת מרןבןת ן'ש לתגמלן בהתאם.

החזקים הקיימים בין הוראה ובין מחקר ,כאשר המחקר

המורים נתבעים להדגים מומחיות ומלומדות בתחום התוכן

משמש בטיט לעיצובה ולתוכנה של תכנית הלימודים

שלהם ובנוטף גם לנקוט גישה פרופטיונלית ליישומו של

בחינוך הגבוה ומציע גישות חדשות וחדשניות לגבי למידה

התחום בהוראתם .ההתפתחות הפרופטיונלית שלהם,

והוראה .

וההערכה לה הם יזכו כמורים בקהילה האקדמית ,הן

הגנרת האיכות ונקרתה

בעלות חשיבות גדולה בהבטחת המטרה האטטרטגית

בקרת איכות היא חלק חיוני בקיומה של הוראה בעלת

שלנו .אנו נעבוד עם המוטדות האקדמיים והוועדות

איכות גבוהה ובתחזוקתה .הוועדה  he Standingז
Conference of Principals and the Quality Assurance
 Agencyפועלת החל מ  2003-והיא ניטחה מטגרת חדשה
לבקרת איכות .במטגרת זו התקדמו באופן ניכר מוטדות

להשכלה גבוהה שהנהיגו הליכים פנימיים לבקרת איכות
המבוטטים מבחינה מדעית ופרקטית  .בקרת האיכות

הפנימית אמורה לקבע אחריותיות של מוטדות אקדמיים
דרך מתן מידע לציבור ,תמיכה באיכות גבוהה של הוראה
ולמידה ונקיטת צעדים לשיפור במקרים שאיכות ההוראה
נמוכה .אנו נמשיך לעבוד עם המוטדות האקדמיים השונים

כדי להפעיל את המטגרת החדשה לבקרת איכות במלואה.
הוראה טובה כוללת הערכה יעילה של הלמידה .אנו
מעודדים הערכה העוזרת ללומדים לזהות את הנקודות
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השונות כדי לטפק אימון ופיתוח מקצועי לכל הטגל
המעורב בלמידה והוראה .פעילות זו תיבנה על

הטטנדרטים הקיימים כשהמטרה היא שעד  , 2006כל אנשי
הטגל החדשים ירכשו כישורי הוראה המתאימים

לטטנדרטים אלה .בנוטף ,אנו נתגמל וניתן פרטים למורים
המצטיינים.

כל מוטדות החינוך הגבוה צריכים לעמוד בציפיות של
הלומדים בין כתליהם ולהציג מצוינות בהוראה .מוטדות
שייפתחו דרכי הוראה מוצלחות במיוחד יחלקו אותן עם
המוטדות האחרים וכך נעודד את כל מערכת ההשכלה
הגבוהה לשאוף למצוינות.

מימון
אנו מכירים בחשיבות של ההשקעה בתשתיות

-

אנושיות

החזקות שלהם ומבהירה להם מהו הערך שנוטף להם דרך

ופיזיקליות

הלמידה .בהתאם לכך נפקח על הגישות לקביעת הישגי

לשם כך נטפק תמיכה כטפית שוטפת להבטחת האיכות

-

כדי לתחזק את איכות הלמידה וההוראה.

התלמידים.

בכל הרמות והשיטות של למידה והוראה ,בכל טוגי

הפיקוח והבקרה החיצוניים במערכת ההשכלה הגבוהה

המוטדות .במטגרת זו נממן מרכזי הוראה אחדים

(Centres

בבריטניה הם חיוניים להבטחת השגת הטטנדרטים

) eachingז of Excellence in

שנוטחו .אנו נתמוך בעקרונות שפותחו כדי להבטיח

שייבחרו בעקבות הקול הקורא שפרטמנו לאחרונה .הקמת

שהמערכת תישאר חזקה ובריאה .בין השאר נדאג לפיתוח

מרכזים אלה תביא לתיגמול המצוינות בהוראה ותקדם את

ואימון של בוחנים ומעריכים חיצוניים למוטדות להשכלה

פיתוחה של פדגוגיה מצליחה ,שתשקף דרכים חדשות של

גבוהה ,ולפיתוחה של תכנית לאומית שתחל לפעול ב-

. 2004

אנו נעבוד עם שותפים בארצות אירופאיות אחרות

כדי להעריך את התוצאות של כל אחד מן הצעדים שיינקטו

במוטדות להשכלה גבוהה

הוראה ולמידה המתחשבות בשונות הגדלה של צרכי
הלומדים.
מערכת המימון החדשה תעבוד בהתאמה עם התכניות

לקראת תיאום כלל-אירופאי של בקרת איכות במוטדות

הרלוונטיות הקיימות ועם Academy for the
 heז eaching andז Advancement of Learning and
eaching Fellowship Schemeז . National

התלמידים ,אנו מצפים לגיוון גדול יותר מזה הקיים כיום

אנו נבדוק ונבקר תכניות קיימות למימון מצוינות בהוראה

בשיטות של ההוראה ובגישות הפדגוגיות ,כולל למידה

ונחזק את הקשר בין איכות ומימון .המוטדות שיזכו

לחינוך גבוה.
כדי להתאים את ההוראה לא וכלוט ייה המגוונת של

מקוונת ,למידה במקום העבודה ועוד.

 heז

במענקים שלנו יצטרכו לעמוד מול שיפוט ובקרת איכות

eachingז  heז

הוועדה לקידום איכות ההוראה ) Quality
 QECז  ( Enhancement Committee -שהוקמה על ידי
 HEFCEבשיתוף עם נציגי המוטדות להשכלה גבוהה,

ההוראה.

פיתחה טדר יום מלהיב ומאתגר להגברת האיכות של

כדי לנצל באופן הטוב ביותר את המקורות ,האמצעים,

הלמידה וההוראה .2

ועדה זו הציעה להקים גוף חדש

להגברת איכות הלמידה וההוראה בחינוך הגבוה והוא  heז

Academy for the Advancement of Learning and
eaching in Higher Educationז .גוף זה יבנה את
פעילויותיו על שלושת הגופים הרלוונטיים הקיימים he :ז

eaching in Higherז Institute for Learning and

שתתבצע בידי

Quality Assurance Agency

 heז ולהוכיח

לטוכנות זו כי הם פתרו את כל הבעיות הקשורות לאיכות

הידע והניטיון שנצברו ,נדרוש שיתוף פעולה בנושאים
אלה בין כלל המוטדות להשכלה גבוהה.

.2

יאר באתי של  HEFCEתחת הכרתית :

.TQEC

Learning and teaching/

