ח Hחר זה םוהר  Hת הפ Uיךויות החרנזיות
ךהידום ההור Hה בחינון הנבוה ב Hר Yות שונות
ובייחוד בחםנרת Hינודים ,פרםוחים ,ננםים

וךיחודים ךהר Hת ת Uודת הור Hה ך Hנשי םנך

סקיךת ה  9עינ Iי  Iח
הנבוה בעונם

חדשים בחוםדות ךהשנךה נבוהה .הח Hחר

חתחהד בחרנזי הור Hה בחוםדות  Hךה .הוH

ח Yינ

נידה חטיבה  , 1אוניברסיטת ת; אביב

 Hת  Hופני התפהוד וה Hיוש שך חרנזי ההור Hה,
 Hת ההתחה  UYות ההנרחית שך  Hנשי הםנך
שךהם

-

חפתחי

הםנך וח Yי u,U

שך ר Hש החרנז ושך יו  YUי ההור Hה ו

Center for Excellence in Teaching
 ce ofTeaching EffectivenessוO ff
Center for the Support ofTeaching
Program for Faculty Renewal

ך םחן הנ יםיון ה Uוךחי,

 Hין ך Hרנן ב Hופן י Uיך וחו Uיך  Hת ההחת חרנזי
ההור Hה בחינון הנבוה

ב Hר .II

קיימים איגודים ומוטדות אחדים העוטקים בנושאי
קידום ההוראה בחינוך הגבוה .הם עורכים כנטים,

טדנאות ,השתלמויות וימי עיון ומפרטמים טפרים ,חוברות
ועזרי הדרכה )כמו טרטי וידאו( .להלן כמה נושאים שנדונו
באחד הכנטים האחרונים:

בשנים האחרונות נכנטת הפעילות להקמת מרכזי
הוראה באוניברטיטאות בארז להילוך גבוה ,בעידוד
ובתמיכה של ות"ת .יש כבר מכללות אחדות שאף הן
מקימות מרכזים לקידום ההוראה .כיוון שקיימים בארצות
שונות בעולם למעלה

מ 400-

מרכזים כאלה ורבים מהם

פועלים כבר שנים רבות ונרכש ניטיון רב בהפעלתם,
חשוב להעשיר את הידע של קובעי המדיניות ומקבלי
ההחלטות לגבי הקמת מרכזים כאלה בארז ולגבי איושם
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ואופן הפעלתם ,כדי שלא להמציא את הגלגל מחדש.

למטרה זו טקרתי 2את הפעילויות העיקריות לקידום
ההוראה במוטדות לחינוך הגבוה בעולם ,הניטיון שהצטבר
והחשיבה העדכנית בנושא ואני מציעה קו פעולה על בטיט

Motivating students to learn in large classes .
Yearlong new faculty orientation .
Department chairs: The gateway to department and
faculty success .
Teaching centers, technology centers: Two entities, one ,
? or a hybrid
Quality and standards in assessing student learning .
Increasing technology integration in instruction .
Preparing and supporting graduate teaching assistants at
large universities .
Improving and evaluating faculty developers and
administrators .

זה לקידום הנושא במוטדות להשכלה גבוהה בארז.

מה קורה בארצות

 eו Jות ?

צפון אמריקה
העניין באיכות ההוראה בחינוך הגבוה החל עוד בשנות

ה 30-

של המאה

ה , 20-

כאשר הטטודנטים באוניברטיטאות

ובמכללות דירגו את המרצים לראשונה .מרכזי ההוראה
הראשונים הוקמו בטוף שנות

הברית ובקנדה למעלה מ 300-

ה . 60-

כיום יש בארצות

כמו כן יש מכונים וארגוני מחקר אחדים העוטקים בחקר

ההוראה והלמידה בחינוך הגבוה כמו:

Canadian Society for the Study of Higher Education
National Center for Postsecondary Improvement
The Carnegie Foundation for the Advancement of
Teaching
The Society for Teaching and Learning in Higher

מרכזים כאלה ,כולל בכל

האוניברטיטאות היוקרתיות .היות שהמרכזים מוקמים בכל
מוטד אקדמי ביזמה מקומית של ראשי האוניברטיטה ,יש

Education
אירופה
המחקר על למידה והוראה בחינוך הגבוה באירופה החל

שונות גדולה בין המרכזים השונים מבחינת מימון ,אופן

עוד בשנות ה , 70-אולם ההתעוררות לקידום ההוראה

התפקוד ,מטפר המועטקים ועוד .כדי לעמוד על התפיטות

באוניברטיטאות ובמכללות חלה בעיקר בעשור האחרון.

המקובלות לתפקידי המרכזים ,הנה רשימה של שמות

כיום כמעט בכל ארצות אירופה יש הליכים מטוג זה או

טיפוטיים למרכזים כאלה במוטדות השונים:

אחר לקידום ההוראה באוניברטיטאות ומכללות ,אם דרך

Academy for the Art ofTeaching
Faculty Resources Center
Center for Faculty Development
Instructional Development Program
Center for Teaching and Learning
 ce ofInstructional ServicesוO ff

מרכזי הוראה או בדרכים אחרות והנושא נמצא בתנופה

גדולה .נעשים ניטיונות רבים לשנות את פני ההוראה
לכיוון של הוראה מבוטטת-בעיות

) . leaming - PBL

( problem-based

למשל ,באוניברטיטת לימבורג

במאטטריכט בהולנד כל הקורטים ,בכל המקצועות ,בכל
מטפר תלמידים בקורט ,נלמדים רק בשיטת ההוראה הזו.

והסוסדות כ pידו Dההוראה בחינור
הצעה כעיצוב סרמי הוראה בארץ

=
r.:
-יו

=י
eב

r.:

וייייi-

=י

יי-
"'.ו

=
הארץ בה נושא קידום איכות ההוראה הוא המוטדר

תאורטי והבנה טובה של פדגוגיה כללית המקדמת למידה

ביותר ,דרך מעורבות ממשלתית ,ובה גם הפעילות

ושל דרכים להערכת תלמידים ,ידע פדגוגי טפציפי

המטיבית ביותר ,היא בריטניה .ראשיתו של התהליך שם

המתמקד בדיטיפלינות השונות ומיומנויות הוראה והערכה

היה בהקמת איגוד של "מפתחי טגל" בחינוך הגבוה

יעילות הנרכשות דרך ניטיון מעשי .לפיכך ,קורטים

שמטרתו הייתה לעזור לאנשים אלה לשפר את יכולותיהם

לתעודת הוראה צריכים לתרום לשני ההיבטים האלה

בקידום ההוראה .האיגוד פיתח תכנית לאקרדיטציה של
מורים בחינוך הגבוה שפורטמה

ב  .1992-ב 1999-

התאורטי

למורים בחינוך הגבוה ששמוThe UK National :
.Institute for Leaming and Teaching

גוף זה לקח על

והיישומי .

הגוף הממשלתי המרכזי עוטק גם בפיתוח והפצת כלים

ייטדה

הממשלה גוף מרכזי לטיפול בנושא ההכשרה הפדגוגית

-

לקידום ההוראה כמו טפרים ,כתבי עת ועלונים
המתמקדים בפדגוגיה באופן כללי ,או מכוונים לקהלי יעד
שונים כמו

-

אנשי טגל בדיטיפלינות השונות ,אנשי טגל

עצמו את המשימה של עיצוב טטנדרטים לאקרדיטציה של

צעירים ,מתרגלים )בדרך כלל טטודנטים לתואר גבוה(

תכניות להכשרת מורים לחינוך הגבוה ושל מתן רשיונות

וכדומה .זאת ועוד ,במרבית האוניברטיטאות והמכללות

למוטדות המפעילים קורטי הכשרה כאלה .הגוף מעטיק

באנגליה )למעלה

ועדות המחליטות על מתן אקרדיטציה )הניתנת ל  5-שנים(

בהוראת חברי הטגל ורובם עוטקים גם במחקר בנושאים

לתכניות המוגשות לו לאישור .עד כה קיבלו אקרדיטציה

הרלוונט  11ם • 4

מ (100-

יש מרכזי הוראה לתמיכה

קרוב ל  100-תכניות ברוב האוניברטיטאות והמכללות

בבריטניה וקרוב ל 1,500-

מורים כבר ט  11מו את הקורטים

אוסטרכיה והמזרח הרחוק

המוכרים וקיבלו תעודת הוראה 'ןחיכוך הבגוה .הגישה כיום

קיימים מרכזי הוראה ברבות מהאוניברטיטאות

בבריטניה היא שאף אדם לא יתקבל כאיש טגל במכללה או

והמכללות .בהרבה מקרים ,אנשי טגל חדשים באקדמיה,

באוניברטיטה אלא אם כן קיבל תעודה כזו ,לאחר טיום של

לפני שהם מקבלים קביעות ,מחויבים להשתתף בקורטים

קורט מוכר להוראה בחינוך הגבוה.
שמות טיפוטיים לתכניות לאקרדיטציה להוראה של
אנשי טגל אקדמיים הם:

Postgraduate Professional Certificate in Teaching and
Learning in Higher Education .
Postgraduate Certificate in Academic Practice .
Postgraduate Certificate in Education and Professional
Development .
תכנית אופיינית לתעודת הוראה בחינוך הגבוה מבוממת

על הוראה הניתנים על ידי מרכזי ההוראה .ההשתלמות
שהם עוברים שונה בהיקפה באוניברטיטאות שונות.

באחדות מהן היא נמשכת שלושה ימים מלאים של תכנית
אינטנטיבית ,ובאחרות זהו קורט שנתי או אפילו דו שנתי.

קונסורציוס בינכאומי e

כ איגודי מפתחי

סגכ הוראה
ב  1993-התקבצו נציגי כ 20-

איגודי מפתחי טגל מארצות

שונות ויטדו ערוצי תקשורת ביניהם .מאז הם מקיימים

בממצוע ע'ן  250שעות 'ןימוד!!  3והגוף המרכזי
לאקרדיטציה דורש שהיא תקנה למשתתפים ידע בחמישה
שטחים:

.1
.2
.3
.4
.5

ו.

הוראה ותמיכה בלמידה.
איך לתכנן ולעצב פעילויות ותכניות למידה.

הספר לחינון.

.2

הערכת הלומדים ומתן משוב.

הסקירה הוכנה על בסיס ידע אישי ,תקשורת עם ראשי מרכזי הוראה
בארצות השונות ,אתרים באינטרנט ופרסומים בספרות מקצועית המצוינת

עיצוב טביבות למידה יעילות ומערכות תמיכה בלומד.
הוראה רפלקטיבית המלווה בפיתוח אישי .

פרופי נירה חטיבה ,ראש המרכז האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינו,ך בית

בגוף המאמר.

.3

Gibbs, G. (Sept. 2001). Training university teachel's to

-ove student iearning. Proceedings of the 9 th Conferenceוimp
מדרישות אלו ניתן לזהות את החשיבה לגבי מה שכל

of the European Association for Research on Learning and

מורה בחינוך הגבוה צריך לדעת ומה צריכות להיות
מטרותיו של מרכז לקידום ההוראה .בבטיט דרישות אלו

)Instruction, Freiburg, Switzerland (pp . 56-57.
.4

Gosling, D. (2001). Educational development units in the UK

עומדת ההבנה שהכנה לתפקיד של הוראה ולתמיכה

- what are they doing five years on? The Internationai

בלמידה בחינוך הגבוה דורשת מהמורים רכישת ידע

or Academic Deve/oplnent, 6( 1,) 74-90ן JOllrnai
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אחת לשנתיים מפגש  1ם/כנט  1ם )עד כה נערכו שלושה,
החל

מ (1996-

בכנט שהתקיים

כדי להחל  1ט על ח  1דוש  1ם וכ  1וונ  1מחשבה

תחת הכותרת:

ב 1998-

Supporting Educational, Faculty and TA
Development Within Departments and Disciplines

ופעולה שצר  1כ  1ם להנחות מרכזי הוראה בכל העולם ,ועל

הוחלט על כ  1ווו פעולה נוטף שידריך את מרכזי ההוראה

תקשורת ופע  1לות משותפת.

והוא ע  1גוו פע  1לו  1ות לק  1דום ההוראה בתוך הד  1ט  1פל  1נות

אופני

והמחלקות האקדמ  1ות 1 .ש כ  1ום הכרה גוברת והולכת כ

התפקוד והאיו e

בנוטף ל  1דע הפדגוג  1הכלל , 1מפתח טגל )ראו הטבר

 eכ מרכזי ההוראה

למ  1נוח זה בהמשך( צריך להכ  1ר את "תרבות ההוראה"
במחלקה שממנה בא א  1ש הטגל המקבל עזרה .החשיבה

צורות הפגניכות ה  eכיחות ביותר
 eכ מרכזי ההוראה

על הוראה ,הג  1שות וש  1טות ההוראה ,שונות במ  1דה רבה
מאוד בד  1ט  1פל  1נות השונות ולכו מפתח טגל  1ח  1ד א  1נו  1כול

העבודה עם אנש  1הטלג לשם ש  1פור הוראתם נעשית
לרוב באמצעות הרצאות ,ימי ע  1וו וטדנאות בנושא

לייע'( בצורה טובה לכלל אנש

1

הוראה ,דרך עבודה אישית עם אנש  1טגל המבקש  1ם זאת

ועל ידי העברת שאלונ  1ם שבהם מתבקש  1ם הטטודנטים

להער  1ך את המרצ  1ם ולתת להם משוב  . 5פע  1לו  1ות נוטפות
הקשורות בפ  1תוח ההוראה של אנש

1

הטגל ,הו :ארגוו

תצפ  1ות בש  1עור  1ם ומתו משוב על  1ד  1עמ  1ת  1ם

אנש

-

טגל

1

אקדמ  1שהוכשרו לכך ,הכשרה וארגוו של מרצ  1ם ותיקים
ש  1שמשו כמנטור  1ם בהוראה של אנש

1

טגל חדש  1ם או של

המתרגל  1ם שלהם ,מתו מענק  1ם לאנש  1טגל או שחרור
חלקי שלהם מהוראה למטרות מגוונות כמו :פ  1תוח קורט  1ם
חד  1ש  1ם ,ייזום ג  1שות חד  1שות לקורט  1ם או להוראה

מחשב,

המקצוע • 1

-

בנוטף לפע  1לו  1ות

הקשורות באופו  1ש  1ר לש  1פור ההוראה של אנש

נ  1הול קבוצות ד  1וו של אנש
"ירידי הוראה" בהם אנש

1

הטגל,

יש כיום הכרה בארצות רבות בעולם כי ק  1דום ההוראה
של אנשי הטגל באונ  1ברט  1טאות ובמכללות הנו ע  1טוק
הדורש מומח  1ות ,מקצוענות והקדשת זמו מלא והוא גם
שדה מחקר אקדמ

1

העומד בפנ  1עצמו .לפ  1כך רוב מרכז

הוראה באונ  1ברט  1טאות ובמכללות מאו  1ש  1ם באנש

טגל והם נעזר  1ם בצוות אדמ  1נ  1טטרט  1ב

1

1

1

טגל

1

וטכני.

אנ  eי ה Oגכ המקצוגני במרכזי ההוראה

1

1

טגל בנושא  1הוראה ,ארגוו

כד  1לשפר את עבודתם עם אנש

1

הוראה רב  1ם מק  1מ  1ם ומנהל  1ם טפר  1ות מקצוע  1ות בנושא

1

הוראה ,מוצ  1א  1ם לאור בדפוט או בא  1נטרנט כתב  1עת,

ההוראה ,בעזרה לטטודנט  1ם בלמ  1דה )כמו ק  1דום

וא  1לו

מרכזי הוראה מכש  1ר  1ם ומחזיקים

אקדמ  1בד  1ט  1פל  1נות המתא  1מות ? .

1

e

)לפנ

טגל הוראה על עיקרוו של החדרת

ההוראה בח  1נוך הגבוה ,כולל הרצאות בקורט  1ם גדול  1ם.

1

30-20

אקדמ 1

כבר בתח  1לת פע  1לותו החל  1ט הקונטורצ  1ום הב  1נלאומ

לכל קורט

-

על פ  1מ  1תוט שרווח

באונ  1ברט  1טאות בשנ  1ם הראשונות להפעלת מרכז  1הוראה

הח יבה הגנדכנית גנכ כיווני פיתוח  Oגכ
צריכה כהנחות מרכזי הוראה
1

 1ועצ 1

הוראה נפרד  1ם,

המתמח  1ם בעבודה עם פקולטות שונות ,שלהם תואר

העזר האלה.

של א  1גוד  1מפתח

 1דע ומ  1ומנו  1ות הדרוש  1ם לתפק  1ד .6מטפר הולך וגדל של

ראשי מרכז  1ההוראה

ש  1טות של למ  1דה פע  1לה

•1

 1ש כ  1ום ד  1וו בחוג  1ם

ש  1צטרכו להוכ  1ח לשם כך שהם עומד  1ם בטטנדרט  1ם של

אטטרטג  1ות למ  1דה  1ע  1לות( ובש  1מוש בטכנולוג  1ה בהוראה

)( active leaming

1

הוראה בח  1נוך הגבוה.

המקצועיים בצורך לתת אקרד  1טצ  1ה ל  1ועצ  1ההוראה,

 1ש מוטדות שבהם מרכז  1ח  1ד מטפל בעניינ  1ק  1דום

) (IT- instructional technology

ההוראה נקרא  1ם "  1ועצ  1הוראה" (teaching
) " , consultantsמפתח  1טגל" (staff/faculty
)  , developersאו "מפתחי הוראה" (. instructional
)  , developersכולם בעל  1תואר שנ  1או של  1ש  1אם

מכללה בד  1ט  1פל  1נה כלשה

הוראה אחר  1ם ועוד.

במוטדות אחר  1ם  1ש שניים או שלושה מרכז  1ם לתחומ

1

-

האנש  1ם הנותנ  1ם
1

בדרך כלל נדרש מהם נ  1ט  1וו קודם בהוראה באונ  1ברט  1טה/

הטגל ,מקדמ  1ם ש  1מוש בטכנולוג  1ה בהוראה,

מקיימ  1ם קשר  1ם שוטפ  1ם עם

1

כחלק מהפע  1לו  1ות במרכז

בד  1ט  1פל  1נות המטורת  1ות או בנושא

הדרכה ,רוכש  1ם או מפתח  1ם עזר  1הוראה

מרכז 1

יועצי ההוראה/מפתחי הטלג
הרצאות ,טדנאות וייעו'( א  1ש

לגב  1הפע  1לו  1ות )בעיקר טדנאות וייעו'( אישי( שנעשות

1

1

הוראה.

הטגל ובמחקר  1הערכה

במטגרת המרכז לשם ש  1פורו על בט  1ט המשוב .מרכז

1

הוראה וק  1דום ההוראה בח  1נוך הגבוה .אולם
שלהם

בל  1מוד לא פורמל  1דרך חונכות על  1ד  1המומח  1ם במרכז

טגל מצ  1ג  1ם ח  1דוש  1ם בהוראה

1

1

הטגל המקצוע

1

רוכש  1ם לפעמ  1ם את ה  1דע

המקצוע  1שלהם באונ  1ברט  1טאות ומכללות אחדות שבהו

בנושא

בנוטף לכך הם עוטק  1ם בער  1כת מחקר  1ם בנושא  1הוראה

e

כ מרכזי ההוראה

במרב  1ת המקר  1ם ,הם רוכש  1ם את ה  1דע המקצוע

והענקת פרט  1ם על הצטיינות בהוראה ועל התקדמות בה.

בקמפוט

התמקצגנות e

•1

 1ש תכנ  1ת התמחות אקדמ  1ת מ  1וחדת )לתואר אקדמי(

הפעלת ועדה מרכז  1ת בקמפוט בנושא  1ק  1דום ההוראה,

לאנש

המורים של המוטד האקדמ

אנש

מרכזי הוראה מקיימ  1ם פע  1לו  1ות רלוונט  1ות נוטפות כמו:

1

נמצאו  1ע  1לות  1ותר מאשר הללו המוצעות לכלל אוכלוטיית

ו  1דאו ,שקפ  1ם ושקופ  1ות או ש  1מוש

פעליויות נוטפות של מרכז  1ההוראה

חוברות ועלונ

1

לש  1פור ההוראה הנעשות בתוך הפקולטה או המחלקה

מפתח

בא  1נטרנט( ,ומ  1מוו השתתפותם בכנט  1ם על הוראה בתחום
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הטגל .כמו כו ,פע  1לו  1ות

מקצוענ  1ם בלבד המשמש  1ם כראש המרכז ו  1ועצ  1הוראה/

ופ  1תוח עזר  1הוראה עבור הקורט  1ם שלהם )כמו לומדות
טרט 1

1

1

שנה( ,אם בראש מרכז  1עמוד א  1ש טגל

בכ  1ר שהוא מורה מצטייו וההוראה הטובה חשובה

לו 1 ,עלה הדבר את  1וקרת המרכז ובכך  1משוך את אנש

1

הטגל לשתף פעולה ולהשתתף בפע  1לו  1ות המרכז ,גם אם
1

איו הא  1ש מומחה בנושא

1

הוראה וש  1פור ההוראה .ואכו,

רב  1ם מהמוטדות האקדמיים בארה"ב מ  1נו בתח  1לה כראש

המרכז הייתה רק חלק מפעילותו האקדמית שהתמקדה

חמישה מביניהם בעלי תואר דוקטור המשמשים בדרגת

בשטח אחר .מינוי זה נעשה למשך שנים אחדות ולאחר

טגני מנהל והשאר בעלי תואר שני .כל אחד מבעלי התואר

=
r.::

מכן הוא הוחלף באיש טגל אחר .אולם לאחר שנים אחדות

השלישי אחראי להוראת אנשי הטגל בתחום שבו עשה את

:בו

להפעלת גישה זו הגיעו למטקנה שיש לנקוט בגישה שונה.

התואר .חמשת התחומים הם :מדע והנדטה ,מדעי הרוח,

כיום מרבית המוטדות המפעילים מרכזי הוראה מעמידים

מדעי החברה ,טכנולוגיה בהוראה ותקשורת מילולית

בנוטף אליה ,מורכב הטגל המקצועי משמונה אנשים:

המרכז איש טגל אקדמי שאינו מומחה בנושא ושראשות

(oral

האחרים עובדים כמרצים ויועצים

~

ם

r.::

בראש המרכז אדם מקצועי המקדיש לכך את כל זמנו.

) .communication

המקצוענות והמומחיות הן חיוניות כדי שראש המרכז יבין

נוטפים בתחומים אלה .שמונת אנשי הטגל המקצועי

:בו

בנושאים ,ינווט באופן מושכל את מדיניות המרכז ,יקבל

הוכשרו לתפקידם כמפתחי טגל/יועצי הוראה על ידי ראש

וי".

את ההחלטות הנכונות ,יבחר באופן ראוי את הצוות

ויייי-יt

המרכז בתהליך ממושך.

המקצועי שהוא מעטיק ויפקח עליו ,יישם את החידושים

איניברטיטת הריירד בביטטיו

ויקדם את השגת המטרות ביעילות .יחד עם זאת ,ראש
המרכז לוקח חלק פעיל בפעילויות עם אנשי הטגל

-

נותן

-

לזה של טטנפורד  .בראש המרכז עומד מנהל בתואר

הרצאות ,טדנאות וייעו'( אישי ,עורך מחקרים ,כותב

ומפרטם .אדם זה יכול להיות איש טגל אקדמי ששטח

תואר שלישי .תחומי האחריות המקצועית מתחלקים

כ,(director

ביניהם באופן הבא :מדעי החברה והרוח ,מתמטיקה

שהוא אדם בעל תואר שלישי שאינו נמנה על

והמדעים הפיטיקליים ,מדעי החיים יחד עם טכנולוגיה,

הטגל האקדמי של המוטד )מועטק לפי חוזה אישי(

ידע פדגוגי כללי יחד עם הערכת מרצים באמצע הטמטטר,

שהתמחה בנושאי המרכז .פעמים רבות בוחרים לכך באדם

בעיות של מגדר וגזע ושיטת הוראה מבוטטת-אירועים

שהתפתח במשך שנים ארוכות כיוע'( הוראה/מפתח טגל.

היבטים מקצועניים של עבודת ראש המרכז וצוותו

=

המבנה דומה

דוקטור .עוזרים לו שישה טגני מנהל והם ברובם בעלי

התמחותו בנושאי הוראה בחינוך הגבוה ,או מנהל

....

) (, case-based teaching

ועבודה עם אנשי טגל צעירים.

-

ראש המרכז צריך להשיג רצון טוב ושיתוף פעולה עם
אנשי טגל ,לבחור ולהכשיר טגל מקצועי למרכז ולפקח על
עבודתם באופן שוטף תוך כדי השתכללות מתמדת ,לקיים
קשר מתמיד עם אנשי מרכזי ההוראה ואנשי המחקר

בעולם כדי ללמוד על חידושים ,פתרונות לבעיות ועוד.

.5

יש מוטדות אקדמיים בהם דירוג הטטודנטים נתון בידי גוף אחר מאשר

מרכז ההוראה .לפעמים הליך זה נעשה על ידי גוף חיצוני.

.6

Fraser, K. (1999). Austra1ian academic deve10pers: Entry into
the profession and our own professiona1 development. The

עליו לנטות באופן מבוקר והדרגתי שיטות הוראה חדשניות

international JOllrnaljor Acadetnic Development, 4(5), 89-

ולאמצן ,לאתר ולהשיג עזרי הוראה בדיטיפלינות השונות

101 .

ולהתאימם לתנאים המקומיים .עליו לקדם את השימוש

' Fraser, K. (2001). Austra1ian academic deve10pers

בטכנולוגיה בהוראה עם ההיבטים הפדגוגיים ההכרחיים

conceptions ofthe profession. The international Journaijor

להפעלה יעילה .כמו כן ,ראש המרכז צריך להביא לכך

) , 54-64 .נ (Academic Deveiopment, 6

שהמרכז ופעילויותיו יורגשו היטב בקמפוט וירכשו יחט

Kurfiss, J. & Boice, R. (1990). Current and desired facu1ty

חיובי על בטיט הכרה שזהו מרכז מקצועני העושה עבודה

deve10pment practices among POD members. In L. Hilsen

רצינית ומצליח להשיג תוצאות .הצוות הבכיר של המרכז

(Ed.), To improve the Acadetny , 9, 73-82. Stillwater, OK :

אמור גם לפרטם פרטומים מדעיים בנושאים תאורטיים

)New Forms Press. Weimer, M. & Lenze, F. L. ( 1991 .

ופרקטיים שייכתבו על בטיט עבודת המרכז.

1nstructional interventions: A review ofthe literature on
efforts to improve instruction., In J. C. Smart (Ed.), Higher

דוגמאות כא  eJי סגכ מקצועי

Education: Handbook oj theory and reseat·ch. 7, (pp . 294-

נמרכזי הוראה נעוכ 8D

333). Bronx, NY: Agathon .
.7

שונות באוני ברטיטת תל אביב .ראו תיאורים בכתובים הבאים:

אוניברטיטת טטנפורד ב j7ליפורניה  - 9מרכז
ההוראה הוקם ב  1975-והוצב בראשו איש טגל -

-

פרופטור

ממדעי הרוח .ב 1980-

 -ההוראה האוניברטיטאית ,הערכתה ,ומודלים חלופיים לשיפורה ) (. 1995

שלישי )במדעי הרוח( שהתפתחה והתמחתה בנושא,

ב. -דחן )עורך( :החיגוך לקראת המאה ה ) .21-עמ'

בתפקיד של מנהל )עם חוזה אישי( ,ויש לה מינוי של

-

שנה .בנוטף לניהול

•26-25 (, 1994-1993

Hativa, N. (1995). The department-wide approach to ilnproving

מקצועיים ,מייצגת את האוניברטיטה בגופים כלל ארציים

Research in Higher Education , 36(4), 377-413 .
.8

טפרים בנושא ובעריכתם ,מפתחת טרטי וידאו בנושא,

לשם הכנת טקירה זו עיינתי במידע על אנשי טגל של מרכזי הוראה רבים
שהצלחתי לאתר בפרטומי המרכזים באינטרנט ואני מטכמת כאן רק אחדים

עורכת מעט מחקרים ונותנת באופן אישי ,בנוטף לצוות

אוניברטיטה.

-

כתב העת של אוני ברטיטת תל

facu1ty instruction in higher education: A qualitative evaluation .

העוטקים במדיניות בנושאי הוראה בחינוך הגבוה ,כותבת

יועציה ,טדנאות וייעו'( אישי לאנשי הטגל באותה

עולים בטולם הדירוג ,האוגיברסיטה

אביב) ,חורף

המרכז ,היא משתתפת קבועה ובולטת בוועדות ובכנטים

עם צוותה עלוני הדרכה לאנשי הטגל ,משתתפת בכתיבת

(. 459-447

הוצאת

רמות ,אוני ברטיטת תל אביב.

"עוזרת לטגן הפרובוטט" )רקטור( .מנהלת זו מכהנת
בתפקידה עד היום ,למעלה

שיפור ההוראה בהתמקדות מחלקתית

-

מודל רופא המשפחה .קתךריון,

כתב העת של המרכז לקידום ההוראה בטכניון. 10-7,11 (. 1998 ) ,

הוא הוחלף באישה בעלת תואר

מ 20-

הפעלתי גישה זו בעבודתי במשך למעלה מ  10 -שנים במחלקות ופקולטות

מהם ,המייצגים את הכלל.

.9

המידע לגבי אוניברטיטה זו שאוב גם מידע אישי .
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אןניברסיטת מק)יל במןנטריאןל ,קנדה

-

המרכז נחשב כיחידה אקדמית של הוראה ומחקר  ,כל

בחינוך הגבוה ויש להתחיל בהכשרת מערך של אנשי
מקצוע כאלה בזמן הקרוב כדי שישמשו בטיט להקמת

הצוות המקצועי הם אנשי טגל אקדמי באוניברטיטה וכולם
מומחים בהוראה בחינוך הגבוה וחוקרים ידועים בשטח זה,

מרכזי ההוראה במוטדות החינוך הגבוה בארץ  ,הכשרה כזו

היא תהליך ממושך

-

הם יכולים להתחיל לעבוד עם אנשי

פרופטור אחת מן המניין ושלוש פרופטור חבר מחלקות

טגל כבר לאחר טמטטר אחד או שניים אולם הם צריכים

את משרתן שווה בשווה בין המרכז והמחלקה לפטיכולוגיה

להמשיך ולקבל תמיכה מקצועית במשך שנים אחדות ,

חינוכית וייעוצית  ,ארבעתן מתחלפות בתפקיד ראש המרכז

אני מציעה לאמץ את עיקרון הגישה הצנטרליטטית

ברוטציה כל כמה שנים ,וכולן מתפקדות גם כיועצות

הוראה  ,בנוטף ,יש שני אנשים בדרגת

professor

הנהוגה כיום באנגליה ולהקים גוף מרכזי שיכשיר מפתחי

assistant

טגל בחינוך הגבוה בארץ  ,הם יתמחו כיועצים לקידום

המועטקים במרכז כיועצי הוראה במשרה

ההוראה הן באופן כללי והן עם התמחויות בדיטיפלינות

מלאה ,ויש עוד יועץ שאינו איש טגל אקדמי ,

השונות  ,ההתמחות המקצועית חייבת להיעשות בארץ תוך

אןניברסיטת אדינבןר) בסקןטלנד  -המרכז
הוא חלק מהיחידה האקדמית של האוניברטיטה הנקראת :

,Department of H igher and Community Education

הטגל

כולל שני פרופטורים מן המניין ששטח המחקר שלהם הוא

כדי התנטות במוטדות המקומיים משום שלאנשי הטגל
ולטטודנטים בכל מקום יש אופי לוקלי

-

" תרבות הוראה "

מקומית השונה בממדים לא מעטים מזו הקיימת בארצות
אחרות  ,הגוף המרכזי יעטוק גם בעיצוב של תכנית

הוראה ולמידה בחינוך הגבוה ואחד מהם הוא ראש

השתלמות למורים חדשים באקדמיה ויקיים תקשורת בין

המחלקה  ,בנוטף ,יש שבעה אנשים עם תואר דוקטור

כל המומחים בארץ בנושא זה ,גוף זה הכרחי לשם תמיכה

)אחדים מהם בדרגות מרצה ומרצה בכיר( שאחד מהם הוא

הדדית ,למידה מניטיון של אחרים ,שיתוף ידע בהפעלת

ראש המרכז ואיננו איש טגל אקדמי,

חידושים ,במחקר ,בעזרי הוראה ,לשם תקשורת עם מרכזי

אןניברסיטת סידני ,אןסטרליה  -בראש
המרכז עומד פרופטור חבר והמרכז מעטיק שני אנשי טגל

הוראה ואיגודים מקבילים בעולם ועוד ,בשלב שני

תופעלנה באוניברטיטאות ובמכללות אחדות בארץ תכניות

אקדמי בדרגת מרצה ,שניים בדרגת מרצה בכיר ועוזר

הכשרת אנשי הטגל האקדמי להוראה שתצטרכנה לעמוד

הוראה  ,ראש המרכז ואנשי הטגל האקדמי מתמקדים,

בטטנדרטים שייקבעו על ידי הגוף הזה ולקבל ממנו אישורי

כשטח אקדמי ,בנושאי ההוראה בחינוך הגבוה ,

הטכניןן בתיפה

,1973

-

מרכז ההוראה הוקם כבר ב-

מאז ועד התקופה האחרונה כיהנו כראשי המרכז

אנשי טגל בדרגות אקדמיות שונות :מרצה בכיר ,פרופטור
חבר ופרופטורים מן המניין ,שלא היו מקצועיים בנושאי

הטמכה ,כאשר התנאים יהיו בשלים  ,כל אנשי הטגל
החדשים במוטדות החינוך הגבוה יחויבו להשתתף בתכנית
כזו  ,אם לפני כניטתם לעבודה במוטד )למשל במהלך
לימודיהם לתואר שלישי( ואם בשנה הראשונה לעבודתם
במוטד,

ההוראה בחינוך הגבוה ,לפני כשנתיים מונה מנהל מקצועי

עם תואר דוקטור בהוראת המדעים שאינו איש טגל אקדמי
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לטיכום ,ניתן ללמוד הרבה מהניטיון שהצטבר בעולם

והוא אחראי כלפי הדיקן ללימודי תואר ראשון ,הוא נעזר

בנושאי קידום ההוראה וחשוב לבנות בארץ מלכתחילה את

במעט יועצי הוראה בעלי תואר שני ,

היטודות בצורה טובה ויעילה שתהיה לרווחת המרצים
והטטודנטים ,חשוב גם ליצור בנושא זה שיתוף פעולה בין

הצעה כארגון הקמת מרכזי ההוראה
בחינו ,הגבוה בארץ
עקב חוטר העניין בנושא זה בארץ עד השנים

האחרונות ,לא הוכשרו כמעט אנשים לשמש כמפתחי טגל

אד ור

-

זרמז פינקוס

כל המוטדות האקדמיים ,על אף התחרות ביניהם בנושאים
לא מעטים,

