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טפר זה עוטק באופן ממוקד בנושא'

הוראה באונ'ברט'טה ובמכללה  .הטפר
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עמוד'ס.

מצ'ע לאנש' טגל בכל הד'טצ'פל'נות 'דע
וכל'ס להבנת תהל'כ' ההוראה שלהס

טפר זה הוא מדר'ך מק'ף ל'ותר מ600 -

ולש'פור  , 0כך שהוראתס תעזור

טפר'ס ומאמר'ס על הוראה ,למ'דה,

לטטודנט'ס ללמוד באופן מעמ'ק ,מענ"ן

תכנ'ות ל'מוד'ס ופ'תוח טג!ל ק'דוס

ו'ע'ל .הטפר מצ'ג מודל להוראה 'ע'לה

-

הוראה המב'אה ללמ'דה 'ע'לה של
הטטודנט'ס

-

המבוטט על ארבעה ממד'-

ההוראה במכללות ואונ'ברט'טאות .אמנס

הטפר 'צא לאור לפנ' כ  13-שנ'ס ולפ'כך
א'נו כולל את הפרטומ'ס הרב'ס של

ם Iהםדף
נםדור זה נ Yיג םיד U Uך םהורות הרי Hה
ךגני הור Hה ,ךםידה ,ת]ניות ךיםודיס

ופיתוח  1הידוס סגך ההור Hה נחינון
הגנוה_ הםדור י  yיג ספריס ,חונרות,

ם Hםריס U ,ךוניס ופרסוםיס  Hחריס

נדפוס Hו נ Hינטרנט] .םו ]1

נ Yיג

םידU

 Uך  Uזרי הור Hה :הךטות  Hודיו וויד Hו,
דגםיס ,תו]נות וךוםדות םחשנ ,ו]דוםה.

על להוראה טובה .לכל ממד-על מצ'ג

השנ'ס האחרונות ,אולס לא פורטס מאז

הטפר אטטרטג'ות וטכנ'קות העוזרות

טפר טק'רה דומה ,והמקורות המדווח'ס

ההור Hיס םוזםנ יס ךתרוס םהיד Uה Hישי

למורה להש'ג תפקוד גבוה בממד זה.

בטפר זה ראו"ס לע'ון משוס שהס

שךהס וךשךוח ךנו םיד U Uך םהורות

החומר מבוטט על רקע תאורט' הלקוח

פורש'ס את בט'ט ה'דע הכלל' של

ממחקר בתחומ' הח'נו,ך הפט'כולוג'ה,

התחוס .

הטוצ'ולוג'ה והתקשורת ,על נ'ט'ונה

הטפר מצ'ג הערכה ב'קורת'ת לגב'

הא'ש' של המחברת בעבודתה רבת

התאור'ה והמחקר בארבעת הנושא'ס

השנ'ס עס אנש' טגל באונ'ברט'טה

הללו )הוראה ,למ'דה ,תכנ'ות ל'מוד'ס

לש'פור הוראתס ,על נ'תוח'ס שערכה

ופ'תוח טגל( ,אך הוא 'ותר מרש'מת

לגב' עשרות רבות של ש'עור' מרצ'ס

מקורות קר'אה עס תגובות והערות לגב'

מצט"נ'ס הן בתצפ'ות והן מהקלטות

כל מקור  .הוא מראה א'ך התחוס של

בוו'דאו וגס על הערות רבות שנכתבו על

הוראה /למ'דה בח'נוך הגבוה התפתח,

'ד' טטודנט'ס בשאלונ' הערכה של

ומא'ר את התרומות שהשפ'עו 'ותר מכול

המרצ'ס שלהס  .הערות כאלו ,המובאות

על התפתחות התחוס  .הטפר פותח

רךוונטייס.

Taking teaching seriously:
Meeting the challenge of
instructional improvement
Paulsen, Michael B. and Feldman, Kenneth
)A. ( 1995 .
ASHE-ERlC Higher Eucation Report No .
2. Washington, D.C.: The George

בטפר ,הן מא'רות ע'נ"ס ומצ'גות את

בהצגת הח'נוך הגבוה כשדה מחקר ,עס

תפ'טות התלמ'ד'ס ועמדות'הס לגב'

כ'וונ'ס מוב'ל'ס בטפרות על ארבעת

Washington University, Graduate School

ה'בט'ס מגוונ'ס של ההוראה

הנושא'ס  .הפרק השנ' עוטק בהוראה

of Education and Human Development .

באונ'ברט'טה.

ו'ע'לות ההוראה :בתכנון ההוראה,

הטפר מתרכז בש'טת ההרצאה שה'א

הפרקט'קה של ההוראה בכ'תה ,הערכת

ש'טת ההוראה הנפוצה ב'ותר בל'מוד'

ההוראה ודרכ'ס לש'פורה .הפרק השל'ש'

התואר הראשון .אולס הטפר מצ'ע גס

עוטק בטטודנט'ס ובתהל'ך הלמ'דה:

hnp:llwww.eriche.org/publications/ashe
ISBN 1-878380-66-4
165

עמוד'ס.

ש'טות להפעלת התלמ'ד'ס בזמן

הלומד'ס והתפתחותס ,תהל'כ' למ'דה

טפר זה ,המבוטט על טק'רה נרחבת של

ההרצאה ,והדבר'ס המובא'ס בו מתא'מ'ס

והערכת הטטודנט'ס והלמ'דה .הפרק

הטפרות ,מצ'ג מודל עס אטטרטג'ות

ללא טפק גס לש'טות הוראה אחרות .כמו

הרב'ע' מתמקד בתכנ'ות הל'מוד'ס

מגוונות לש'פור ההוראה באונ'ברט'טה

כן ,הטפר עוטק ,מעבר לממד'ס,

במכללות ובאונ'ברט'טאות :הה'טטור'ה

ובמכללה .המודל מתמקד במגוון ש'טות

אטטרטג'ות וטכנ'קות של הוראה 'ע'לה,

והפ'לוטופ'ה שלהן ,חדשנות בתכנ'ות

לקבלת משוב על ההוראה ובש'מוש

גס בתכנון/ע'צוב הוגן של מבחן ודרכ'ס

ל'מוד'ס ,והערכה של תכנ'ות ל'מוד'ס

במקורות מגוונ'ס לשס כך כמו עמ'ת'ס,

להערכה הוגנת שלו ,במתן מטלות ב'ת

ושל פרו'קט'ס מ'וחד'ס .הפרק החמ'ש'

'ועצ' הוראה ,ראש' 'ח'דות אקדמ'ות,

מוע'לות ,בתכנון הקורט והש'עור ,בנ'צול

מצ'ג מטרות ,כ'וונ' פעולה וג'שות

טטודנט'ס ,וגס על 'ד' הערכה עצמ'ת .

'ע'ל של זמן הש'עור ובש'עור' תרגול.

הקשור'ס לפ'תוח אנש' הטגל וההוראה.

כמו כן ,לשס ש'פור ההוראה ,הכרח'

הנטפח'ס בטפר מטכמ'ס את טכנ'קות

הפרק הש'ש' מצ'ג רש'מת כתב' עת,

שתשרור במוטד האקדמ' תרבות התומכת

ההוראה הע'קר'ות הכלולות בטפר

מאגר' מ'דע ממוחשב'ס ומקורות נוטפ'ס,

בהוראה ומנ'עה )מלשון מוט'בצ'ה

ומארגנ'ס אותן ב"תבנ'ת לתכנון הש'עור"

המ'ועדת לאנש' תאור'ה ומעשה

הנ'עה( את אנש' הטגל לשפר את

-

ש'כולה לשמש לכל א'ש טגל כמדר'ך

המעונ"נ'ס להתפתח בנושא' הח'נוך

הוראתס .הע'קרון בבט'ט המודל הוא

בהכנת הש'עור'ס.

הגבוה .הפרק האחרון עוטק בנושא'ס

ק'דוס המוט'בצ'ה של המרצ'ס לשפר את

שונ'ס :הכשרה להוראה של מתרגל'ס/

הוראתס .הש'פור 'חול דרך ש'נו'

טטודנט'ס לתאר'ס גבוה'ס ,נושא'ס

תפ'טות'הס ועמדות'הס כלפ' ההוראה

וש'טות למחקר'ס בעת'ד ועוד.

והתלמ'ד'ס וגס דרך ש'נו' של התנהגו'ות
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ההוראה שלהם בכיתה.

האחרונות .פרקי הטפר מלווים את

את הטטודנטים במשימות מיוחדות

הטפר מציע לראשי כל מוטד אקדמי

ההתפתחות והתפיטה של בתי הטפר

המותאמות להם .הטפר מציג טכניקות

השואף ליצירת תרבות/אווירה התומכת

לרפואה בארז והמחשבה החינוכית

בהוראה ובשיפורה ,מבחר של שיטות

רפואית בעולם .כמו-כן ,מובאים מאמרים

להשגת מטרה זו ומציג את רשימת

על אודות ההכשרה וההערכה של רופאים

הרכיבים ההכרחיים להשגתה .כמו כן

עולים חדשים ,וההוראה בשלבי הטטז'

מציג הטפר מגוון אטטרטגיות שמורים

יכולים להשתמש בהן לשם קבלת משוב
מועיל על הוראתם וגם אטטרטגיות

במחשבים ובטכנולוגיות אחרות למטרה

זו.

וההתמחות הרפואית .זאת ועוד ,בטפר
פרק מיוחד העוטק במחקרי הערכה
שהתבצעו בארז וכן מובאות תכניות

לשיפור ההוראה .הטטודנטים מהווים

לימודים ייחודיות בנושא י ם מגוונים

רכיב מאוד חיוני של מתן משוב מועיל

העשויים לתרום למפתחי תכניות

למרצים והטפר מציע שיטות שונות

-

אחדות ללמידה פעילה ושימוש

Student ratings of
instruction: Issues for
improving practice

חדישות.

לשמיעת קולם של הטטודנטים לגבי

Theall, Michael and Franklin, Jeniffer

תהליכי ההוראה ולגבי השפעתה על

)(Eds ). ( 1990.

למידתם .הטפר מציג גם דרכים שונות בהן
עמיתים ,יועצי הוראה וראשי יחידות

אקדמיות )דיקנים ,ראשי בתי טפר/

מחלקות( יכולים לתרום לשיפור ההוראה .

Jossey-Bass Publishers. New Directions

Using active learning in
college classes: A range
of options for faculty

for Teaching and Learning, 43 .
http://www.josseybass.com
ISBN 1-55542-8 \ 7-7

בייחוד מודגשות אטטרטגיות שונות,
שיועצי הוראה ואנשים אחרים המאיישים
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Sutherlan, Tracey E. and Bonwell, Charles

מרכזי הוראה בקמפוטים יכולים להשתמש

)C. (Eds ). \( 996 .

בהן בעבודתם עם אנשי הטגל לשם שיפור

Jossey-Bass Publishers. New Directions

הוראתם .פרק מיוחד מוקדש לעזרה

for Teaching and Learning , 67 .

למרצים חדשים החטרים ניטיון בהוראה.

http://www.josseybass.com
ISBN 0-7879-9933-4

טפרי D

101

בעריכה

עמודים.

טפר זה כולל תשעה פרקים העוטקים
בהיבטים שונים של דירוג הטטודנטים את
המרצים ,במטרה לשפר את ההוראה.
הטפר מדווח על תוצאות קונטיטטנטיות

של מחקרים שנערכו במשך למעלה מ 30-
שנה בנושא זה והוא מבוטט על ההכרה כי

דעות ותפיטות הטטודנטים יכולות לטפק

החינו ,הרפואי בי  eראכ :הכ  eרת

טפר זה מציג שבעה פרקים העוטקים

מידע חשוב על ההוראה ולשמש בטיט

במעורבות הפעילה של התלמידים

לפעילויות לשיפורה  .יש גם דיון

הרופא ובעכי מקצועות בתחומי

בתהליך הלמידה .כולם מבוטטים על

בטטודנטים כמעריכי הוראה  .בין הנושאים

ארבע ההנחות הבאות:

הנידונים:

הבריאות.
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עמודים.

נטע נוצר ועמיחי לוי.
)עורכים(

 .1למידה פעילה היא הכרחית ללמידת

) (. 2000

הוצאת דיונון

274

.2

עמודים.

הטטודנטים.

להערכה מטודרת ומובנית ובוודאי לא

כדי שלמידה פעילה תנוהל בהצלחה

על ידי הטטודנטים.

בכיתה ,יש לתכנן ולהבנות בקפדנות

את אופן הפעלתה בכיתה.
טפר זה עוטק בחינוך רפואי בארז .הטפר

 . 3בחירת האטטרטגיות ללמידה פעילה

מכיל מאמרים שהתפרטמו בעיתון

תלויות במטרות הקורט ,טגנון

"הרפואה" ,המדווחים על העשייה

ההוראה ,ורמת הניטיון של הטטודנטים

והמחקר בנושא בחמישים השנים

עם התוכן והפעילויות .
 .4ניתן לראות את הגישה ללמידה
פעילה כנמצאת על רצף ,החל
מפעילויות פשוטות הנמשכות זמן קצר
ועד לפעילויות ארוכות ומורכבות .
הטפר מכיר בכך שמרצים רבים

חינו

הטטודנטים.
ד .נושאים אתיים ומוטריים הקשורים

בהערכת ההוראה על ידי הטטודנטים
ה נוגעים לטטודנטים כמעריכים,
למרצים

ולאדמיניטטרטורים .

ה  .התקפות והמהימנות של הערכת
הטטודנטים את המרצים בשאלונים.
ו .איך לפרש נכון את דירוגי הטטודנטים

בשיעוריהם משום שהם חוששים

-

לרעש בכיתה ,לחוטר

וכדומה .הוא מציע למרצים שכדי

וקידום( לגבי אנשי טגל מדיטיפלינות
שונות.

ז .איך להפיג את התנגדות המרצים

לצמצם את הטיכונים ,הם יכולים

להערכתם בשאלונים על ידי

לשמור על שיטת ההוראה המקובלת

הטטודנטים.

עליהם ,על פי רוב הרצאה ,אך לשלב

__• .... I

בהקשר להערכת המרצים על ידי

הוגן לקבלת החלטות )כמו קביעות

בה הפעלה של הטטודנטים .הם יכולים
להתחיל מפעילויות קצרות ופשוטות
_ו_U

ג .דרכים להתגבר על הבעיות המתעוררות

מתנגדים לשילוב למידה פעילה

לכישלון

.IפזRו

ב .רב הממדיות של הערכת ההוראה.

את המרצים ואיך להשתמש בהם באופן

השתתפות של הטטודנטים ,לבזבוז זמן

~-

א.היבטים של ההוראה שלא ניתנים כלל

ולתכנן אותן בקפדנות כך שתעטקנה

