'יע'ב הנובהיי -

יעדיו ותכניו

נושא ההוראה הטובה בחינוך הגבוה בארץ כמעט שלא זכה

ופורטמו אלפי מאמרים וטפרים בנושאים הקשורים

עד כה לטיפול שיטתי ומקיף .דבר זה מתבטא בעיקר בשני

להוראה ולמידה בחינוך הגבוה ,הצטבר ידע רב לגבי דרכי
הוראה המקדמות למידה יעילה ומשמעותית ודרכי הערכה

ההיבטים הבאים:

א .כזשזרז הזראה זזדע ההזראה אזכס כלקחזס

בחשבזו בשזקזלז הקבלה של אכשז סגל אקדמז
חדשזס

-

האוניברטיטאות מקבלות אנשי טגל חדשים

בעיקר על בטיט כישוריהם המחקריים ,כמתבקש

יעילות של ההוראה והלמידה  ,התפתחה מודעות לשונות

ביו הטטודנטים ונאטף ידע כיצד להתאים להם את דרכי
ההוראה  .כמו כו  ,תפיטת ההוראה והחשיבה עליה כיום

שונות לחלוטיו מהללו שהיו מקובלות עד לפני שנים

ממחו י בות האוניב ר טיטאות למצוינות במחקר ,וללא בדיקה

מעטות ונערכים ניטויים בעולם בגישות חדישות וחדשניות

כלשהי של כישורי ההוראה שלהם .לשם השוואה ,בארצות

להוראה בחינוך הגבוה .

רבות ,עוד ועוד אוניברטיטאות דורשות ממועמד להתקבל

כאיש טגל אקדמי להמציא ,בנוטף לקורות חיים ורשימת

פרטומים מדעיים ,גם תיק אישי ) (portfolio

העוטק

מכל זאת מתברר כי קיים צורך אמיתי במתו הדרכה ,
עזרה והקניית ידע בנושאי הוראה לאלפי המרצים
באוניברטיטאות ובמכללות בארץ  .לפי תפיטתנו  ,אנשי

בהוראה .תיק כזה כולל בדרך כלל את ה"אני מאמיו" של

הטגל מעוניינים להשלים את הידע הפדגוגי החטר להם

המועמד לגבי הוראה  ,דירוג של המועמד כמורה על פי

ובכך לקבל יותר מטתם "טיפים להוראה" .כמו כו אנו

משובי הטטודנטים ועדויות כתובות מראשי מחלקות ,

מאמינים שיש צורך להעלות נושאים הקשורים בהוראה

עמיתים וטטודנטים המתייחטים להוראתו  .גם המכללות

לחשיבה ודיוו ביו אנשי הטגל האקדמי כמו :איך אנו רוצים

בארץ ,בהו הדרישה מאנשי הטגל לעריכת מחקרים

לראות הוראה איכותית באוניברטיטה ובמכללה? איך ניתו

פחותה ,אינו מדגישות בדרך כלל כישורי הוראה בקבלת

להעריך אותה  ,לקדמה ולתגמל אותה במטגרת הדרישות

אנשי טגל חדשים .להשוואה ,בארצות הברית מכללות

של המוטדות האקדמיים? האם יש לאפשר לאנשי טגל

רבות מתגאות בהוראה הטובה של אנשי הטגל שלהו

שמייחטים להוראה חשיבות ראשונה במעלה ומעוניינים

ומפרטמות זאת כדי למשוך טטודנטים .המכללות האלו

להשקיע בה את כל מעייניהם  ,להתמטר לנושא זה כך

שמות דגש מיוחד על איכות ההוראה בקבלת אנשי טגל

שהוא ישמש כמדד העיקרי לקידומם האקדמי? האם יש

חדשים  ,עד כדי כך שיש מהו העורכות "מבדקי יכולת

צורך לפקח על איכות ההוראה של כלל אנשי הטגל ואיך

הוראה" כדי לטנו את המועמדים.

לעשות זאת תוך שמירה על החופש האקדמי? מה צריכים
להיות יעדי ההוראה בחינוך הגבוה בפיתוח הערכים ,

ב .כמעט זאזו פזתזח זדע פדגזגז של אכשז הסגל

לפכז קבלתס למזסד האקדמז זגס לאחר מכו

-

בשנות לימודיהם הארוכות לתואר שלישי  ,אנשי הטגל

4

הוכשרו בעיקר למחקר ובדרך כלל לא קיבלו הכשרה

האתיקה והמוטר של הטטודנט ובחינוכו לאזרחות טובה?
מה צריך להיות שיווי המשקל הדינאמי ביו הכשרת

הטטודנט באוניברטיטה כחוקר ואינטלקטואל לביו הכשרתו
כבעל מקצוע?

שיטתית להוראה  !.דבר זה אבטורדי בייחוד במכללות

לאור כל הנאמר  ,אנו רואים חשיבות מרובה בפרטום

האקדמיות להכשרת מורים בהו מורי המורים אמורים

כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה ,שיענה על הצורך

לשמש כמודלים להוראה טובה ,אולם מורים לא מעטים

הקיים ושידבר לקהל היעד לטוגיו .מטרתנו לתרום בדרך זו

בהו התקבלו על טמך תואר שלישי בתחום דיטיפלינרי
כלשהו ולא קיבלו הכשרה תאורטית ומעשית

לקידום ההוראה באוניברטיטאות ובמכללות בישראל.

להוראה ' .

בנוטף ,ברוב המוטדות להשכלה גבוהה בארץ ,רוב המרצים
בפועל מקבלים רק לעתים נדירות הדרכה ,עזרה ותמיכה

ת Iכו כתב

שיטתיות ויעילות לקידום הוראתם ואיו הם נחשפים כמעט
לנישות ותפיטות חדשניות בהוראה .
הניזוקים העיקריים ממדיניות זו הם הטטודנטים שמדי

שנה מתנטים רבים מביניהם ,בנוטף להוראה טובה ,נם

העת O ,ג IJIJ

 Iמד Iרין

בכתב העת יפורטמו כתבות ומאמרים קצרים עיוניים,
מחקריים ויישומיים שיעטקו בהוראה ובהערכת ההוראה

והלמידה  .הכוונה למאמרים העשויים לענייו את כל אנשי
הטגל מהדיטיפלינות השונות ולהועיל להם .לגבי

בהוראה הנתפטת בעיניהם ככזו שתורמת רק מעט

המאמרים המחקריים ,נתמקד בתוצאותיהם ובהשלכותיהם

ללמידתם או שהיא משעממת ,אינה בהירה דיה ,אינה

על ההוראה והלמידה  .כל המעונייו ללמוד יותר על המחקר

מפעילה ומנרה את החשיבה ,אינה מעוררת מוטיבציה

ושיטותיו יכול לפנות למקור )המחבר ,או הפרטום אם

ללמידת החומר ,או שמשרה בכיתה אווירה מתוחה,

קיים( .במשך הזמו נשתדל ליזום ולנהל שיח ביו הקוראים

מנוכרת ובלתי נעימה  .הם מתלוננים נם על שיטות הערכה
בלתי תקפות ובלתי הוננות .
אולם בשנים האחרונות ניכרת בארץ התעוררות בנושא

.1

חטיבה ,נ) .חורף

(. 1995

האמ אפשר ללמוד לרקוד מתצפיות על פרימה

זה ,ומרכזים אחדים לקידום ההוראה נמצאים בשלב זה או

בלרינה? האוניברטיטה ,כתב העת של אוניברטיטת תל אביב. 26 ,

אחר של התפתחות באוניברטיטאות ובמכללות ,בנוטף על

]טקר המרצימ באוניברטיטה על "איך למדו ללמד"[

Hativa, N. (1997). Teaching in a research university: Professors

מעט המרכזים הקיימים .

איזה ידע פדנוני חשוב להקנות לאנשי הטגל האקדמי?

conceptions, practices and disciplinary differences. ERIC
.document no. ED 407919

"הוראה בחינוך הנבוה" הנה שטח אקדמי ,מחקרי

ויישומי דינמי ביותר וחלים בו ובחשיבה עליו שינויים

מהירים  .בשלושים השנים האחרונות נערכו מחקרים רבים

.2

כפי,ו ד.

&

עודבי חינוך

שילוח ,י.

-

) (. 1993

הערכת ההוראה ושיפורה במכללה להכשרת

מושגימ ועקרונות .דפיס

. 29 - 36 , 16

בנושאים הקשורים להוראה וליצור קבוצות עניין בין אנשי
הטגל במוטדות השונים בחינוך הגבוה בנושאים האלה .
כתב העת יעטוק בכל צורות ההוראה ,בין אם זו כיתת

כאשר אנשי ועדות המינויים עצמם אינם מכירים את הידע

הקיים ומתבטטים אף הם על אינטואיציות ואמונות
אישיות  .חשוב לדעת כי נערכו אלפי מחקרים כמעט לגבי

לימוד ,דיון ,או תרגול; בהוראה במעבדה ובהתנטות

כל ההיבטים האפשריים של דירוג הטטודנטים את המרצים

מעשית  .בהתייחטותנו להוראה מרחוק ,באינטרנט ,או

וקיים ידע מחקרי עקבי ומבוטט בנושאים הרלווטיים .

להוראה ללמידה עצמית בשיטות אחרות ,כפי שנעשה

בקטגוריה זו ננטה ללמוד מהמחקר על היבטים שונים של

באוניברטיטה הפתוחה ,לא נתמקד בהיבטים הטכניים או

תוצאות דירוגי הטטודנטים  .נעטוק גם בשיטות נוטפות

הכמותיים אלא בפדגוגיה של הוראה

כזו .

ההטרוגניות המרובה של קהל היעד של קוראינו מבחינת
טוגי המוטדות האקדמיים ושטחי ההתמחות האקדמית
משמעה בהכרח גם שונות מרובה בתרבות הקריאה

והכתיבה האקדמית של הקוראים  .משום כ,ך נאמ'( ככל

להערכת המרצים כמו  :הערכה עצמית ,הערכה על ידי
דיקנים וראשי מחלקות ,על ידי עמיתים המבקרים
בשיעוריהם ,ועל ידי טטודנטים לשעבר במבט לאחור  .נציג
גם שיטות הערכה הנהוגות כיום ,כמו שימוש בתיק אישי .

הערכת הישגי הסטודנטים והלמידה

כשם שהמרצים

-

האפשר טגנון כתיבה עם מידה מינימלית של ז'רגון

לא למדו ללמד ,כך הם לא למדו איך להכין מבחנים

מקצועי  .יחד עם זאת ,ננטה להקנות לקהל הקוראים

שבודקים באופן תקף ומהימן את רמת הלמידה וההבנה

שאינו בקיא בכך את שפת השיח המקובלת כיום בהקשר

של חומר הקורט  .ואכן ,נשמעות תלונות רבות של

להוראה ולמידה הכוללת מונחים כמו למידה

טטודנטים על מבחנים הבנויים ומצויננים באופן בלתי

קונטטרקטיביטטית ,למידה פעילה ,רפלקציה בהוראה

הוגן  .כמו כן ,החשיבה העדכנית של מומחים בתחום על

ולמידה ,כישורים מטה-קוגניטיביים ,למידה טביב-בעיות

אופי דרכי ההערכה של טטודנטים שונה ממה שהיה מקובל

ועוד .

בעבר ובתחומים אקדמיים רבים משתמשים בשיטות

בכל גיליון של כתב העת נשתדל לכלול מאמרים
העוטקים בקטגוריות הבאות:

ההוראה וקידומה

-

קטגוריה זו תכלול חשיבה על מטרות

החינוך וההוראה ,מקומה של ההוראה במוטד האקדמי
ובחיים המקצועיים של אנשי הטגל ,תהליכי ההוראה
בכיתה ,עמדות ותפיטות של אנשי הטגל לגבי הוראה,
שיטות/אטטרטגיות/טכניקות להוראה יעילה ,יצירה של
אווירת כיתה המקדמת למידה ויישום גישות חדשות
להוראה .בהקשר לקטגוריה של קידום ההוראה ,אחד
המיתוטים המקובלים על אנשי אקדמיה לגבי הוראה טובה
הוא ש"או שיש לך את זה או שאין" ,או ש"כדי להיות
מורה טוב צריך להיוולד כזה" .האם יש להיצמד לגישה
פטליטטית זו? נביא כאן מחקרים המתארים ניטיונות
לשיפור ההוראה ברמות שונות של הצלחה ,נראה אילו
שיטות מצליחות בניטיונות האלה ,אילו נכשלות ומה דרוש
כדי לשפר את ההוראה כך שההשפעה תימשך לאורך זמן .

סטודנטים לומידה

-

כדי להבין מהי הוראה טובה ואיך

היבטים שונים של הוראה משפיעים על הטטודנטים ועל

הערכה חלופיות  .קטגוריה זו תעטוק בנושאים אלה .

שימוש בעזרים ובטכנלווגיה בהוראה

-

בשנים

האחרונות מתרבה השימוש במצגות מחשב בכיתה

ומעודדים את אנשי הטגל לשלב בקורטים שלהם שימוש
באינטרנט ואפילו לכתוב קורטים שלמים לאינטרנט ,או

לנהל קורטים

, on-line

בהוראה מרחוק  .אולם השימוש

בטכנולוגיה ממוחשבת אינו תרופת פלא ואינו מבטיח
הוראה טובה  .יש עקרונות פדגוגיים שהם הכרחיים כדי

שהשימוש הזה יהיה מועיל ויעיל  .בקטגוריה זו ננטה להציג
יישומים שונים של טכנולוגיה בהוראה ולזהות עקרונות
דידקטיים לשימוש בה  .ננטה ללמוד על הפדגוגיה של
שימוש יעיל בלוח ,בשקפים ,במצגות מחשב ,בטרטים,
בשקופיות ,בהדגמות ,בכתיבת שיעורים ללמידה מרחוק
ובעיצוב .

מדורים נוטפים של כתב העת הם "מהגעשה בעולם",
"מו המדף"" ,קצת שאר

רוח ", ...

ו"תקשורת עם

הקוראים" .בכל המדורים מוצגים לרוב היבטים כלליים
של ההוראה ,שהם מעבר לתחום התוכן  .בנוטף ,נביא מדי

למידתם יש להבין איך הטטודנטים לומדים ,מהם

פעם מאמרים המדווחים על חשיבה או מחקרים שנעשו

ההבדלים ביניהם בטגנונות וגישות ללמידה ,איך הם

בתחומי תוכן טפציפיים אולם נשתדל כי מאמרים אלה

תופטים את ההוראה ,למה הם מצפים ממוריהם ואילו
שיטות וטגנונות הוראה הם מעדיפים  .קטגוריה זו תעטוק

גם בקשר בין תהליכי הוראה לתהליכי למידה ,בהתאמת
ההוראה להבדלים בטגנונות ובגישות ללמידה של
הטטודנטים ,ובעמדות ותפיטות של אנשי הטגל לגבי
למידה ולגבי הטטודנטים .
הערכת המצרים וההוראה

-

הדרך הנפוצה ביותר לכך

כיום היא השימוש בשאלוני דירוג שממלאים הטטודנטים
לשם הערכת ההוראה .דירוג המרצים על ידי הטטודנטים
הוא נושא מאוד רגיש ומעורר התנגדות אצל מרצים רבים .

יעניינו גם אנשים מדיטיפלינות רבות אחרות.
אנו מקווים שעל אף השונות הרבה בקהל היעד ,כל
קורא ימצא בכל חוברת של כתב העת מאמרים או נושאים
אחדים שהם רלוונטיים ומעניינים עבורו ,ושכלל אנשי

הטגל האקדמי באר'( יפיקו מכתב העת תועלת לקידום
הוראתם  .כדי לשפר את התאמת המאמרים לקהל היעד
בחוברות הבאות ,אנו מצרפים שאלון לקוראים שבו תוכלו
לציין את העדפותיכם .
נטיים בדברי הערכה ותודה לרשות ההוראה של המטלול

יש הרבה אמונות של המרצים לגבי הדירוג הזה שהן

האקדמי המכללה למינהל ,על היזמה החשובה והברוכה

בחלקן מיתוטים המבוטטים על אינטואיציה ואינן עומדות

של הוצאת כתב עת זה והפצתו לציבור אנשי הטגל

במבחן הידע הקיים  .הדבר בעייתי במיוחד עקב הכוונה,

המיושמת כבר באוניברטיטאות אחדות באר'( ,לכלול את
תוצאות דירוגי הטטודנטים בשיקולי קביעות וקידום,

באוניברטיטאות ובמכללות באר'(.
חברי המערכת
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