הערכת המרצים וההוראה

הוראה 1

הערכת תלק  Iט של

איך להעריך הוראה באמצעות תלקיטך

קריטריונים/סטנדרטים אפשריים להערכת

מטרת התלקיט היא לקדם את ההוראה ולשמר בכתב את

התלקיט

ההישגים בהוראה על כל היבטיה .כפי שהכנת התלקיט מהווה

להלן מערכות קריטריונים שנוסחו במוסדות אקדמיים שונים

הליך מורכב ,כך גם הערכתו  .מכיוון שיש להתחשב בחופש

לשם הערכת תלקיט של הוראה.

האקדמי ,הבסיס להערכת ההוראה צריך להיות הצהרת איש
הסגל על הפילוסופיה האישית

מיסך א

שלו בהוראה ,כפי שנוסחה על ידו

בגיליון קודם של

•

בתלקיט  .ההוראה צריכה לשקף

"על הגובה" הצגנו את התלקיט,

•

את הפילוסופיה האישית ,והתלקיט
מטרותיו ומבנהו.

הפילוסופיה האישית בהוראה .

המאמר כאן עוסק בהערכת

דרישות אלו מסבכות את הערכת

התלקיט לשם השגת מטרותיו,

שכן עשויות להיות להם השקפות

ואולם יש לזכור כי אין מעריכים

ותפיסות שונות לחלוטין באשר

את התלקיט

למטרותיהם בהוראה .

-

של המרצה;

•
•
•

מעריכים את

ההוראה בשימוש בתלקיט!

ושיטת

ההוראה

משוב מעמיתים;

משוב

על

יעילות

ההוראה

ממקורות אחרים;

•

עדות על ההתפתחות האישית
של איש הסגל בנושאים אלה.

כל

איש סגל צריך להציג בתלקיט שלו גם עדות לקיום של כמה
עקרונות כלליים

משוב מהסטודנטים בקורסים

שמלמד המרצה;

אולם מלבד הפילוסופיה האישית
האישית,

ההוראה

ושיטותיה

צריכות

לשקף את הפילוסופיה האישית

צריך לספק עדות מוצקה ליישום

התלקיט של אנשי סגל שונים,

עדות לרפלקציה על ההוראה;

מיסך ב

קריטריונים וסטנדרטים שצריכים לחול על

•

עדות למומחיות בתחום;

כל אנשי הסגל ,כדי לקדם את הלמידה הטובה של הסטודנטים.

•

עיצוב ותכנון ההוראה;

הערכה נאותה של תלקיט של הוראה מחייבת לנסח מראש

•

ביצוע ההוראה;

קריטריונים מפורשים לשיפוט .חשוב מאוד שהקריטריונים

•

הערכות הסטודנטים;

לא יתבססו רק על עדויות כמותיות כמו דירוגי הסטודנטים .

•

תוצאות הלמידה;

כדי לעצב את הקריטריונים צריך :

•

רפלקציה והערכה עצמית של ההוראה ושיפורה על בסיס

-

.1

להחליט מה המעריכים רוצים ללמוד מהתלקיט;

.2

להחליט מה צריך לכלול בתלקיט כדי להשיג את התוצאה

•

לנסח את הקריטריונים לשימוש בהערכה .

מיסך ג

הסעיפים הקודמים;

הובלה בנושאי הוראה .

המבוקשת;

.3

ללא ספק ,הקריטריונים להערכה ישתנו בהתאם לקבוצה

•

שמעריכה את התלקיט או שבעבורה נעשית ההערכה  .אין אף
מערכת קריטריונים שמתאימה לכל המקרים.

הערכה מעצבת והערכה מסכמת של ההוראה )במהלך
הסמסטר ובסופו בהתאמה(;

•

עדות של עמיתים  :הערכת מעצבת או מסכמת של
ההוראה המבוססת על תצפית בשיעור והערכת הסילבוס;

•
ו

בהמשך למאמר :תלקיט של הוראה בחינוך הגבוה

טיכום תמציתי ,על ה)/בה37,6 ,

עדות של הסטודנטים :הערכה מסכמת ,ראיונות ,מכתבי
הערכה;

-

•

עדות על בסיס הערכה עצמית :הערכה על בסיס רפלקציה
על ההוראה ועל אינטראקציה עם עמיתים וסטודנטים.
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ע) הנ Jiה  Iרשות ההוראה  -המטלול האקדמי המכללה למינהל

 ההערכה הראשונ י ת יכולה.תושפע על ידי רמת הה ע רכה הנדרשת
 עמ י ת. לה י ות של ועדה של שני עמיתים מהמחלקה של המו ע רך
 ההערכה.על ידי המוערך

מימך ך

ה א ם הו צ גו ע דו י ות מ בוססות המר א ות ע ל בי צ ו ע ים ול א רק

 והאחר,אחד ייבחר על ידי הדק א ן

? הצהרות המתבססות ע ל חש י בה ורפלק צי ה

 ובסיומה יו ע בר למו ע רך דוח,בשלב דה תהיה מ ע מיקה ויסודית

ה א ם הס י לבוס וה ע רכת הקורס והתצפיות של ה ע מיתים

כתוב עם רש י מת הפעילויות המוצלחות שדוהו ורשימת הדבר י ם

? מתאימים באופן עקבי להצהרת הפילוסופיה ה א ישית

-

.שיפור

הדורשים

האם התלק י ט מציג ע דות שהסטודנט י ם אכן למדו א ת שנו ע ד

 למשל הממונה,בשלב שנ י אפשר שמעריך התלקיט יהיה יח י ד

? להם ללמוד בקורסים של המר צ ה

. ע ל המו ע רך

האם המאמצים שנ ע שו ע ל ידי המו ע רך לשפר א ת הוראתו

•
•
•
•

באים ליד י ביטוי בה ע רכתו ע ל ידי ע מיתיו או ע ל ידי ביצו ע י
? הסטודנט י ם בקורס י ם שלו

 קשיים ומגבלות בשימוש,כשלים אפשריים
בתלקיטים להערכת ההוראה
 ומכיוון,מכיוון שהקריטר י ונ י ם להערכה אינם מדו י קים ומוחלטים
 ע שויים להיות, שההערכה היא בע י קרה א יכותית ולא כמותית

הבדלים גדולים בין הערכות התלקיט הנעשות על ידי אנשים

נושאים נוספים אפשריים לכלילה בין הקריטריונים
 סו גי, א יכות חומרי ההור א ה והלמ י דה: אלה יכול י ם להיות

,  ביצוע י הסטודנט י ם את המטלות, המשימות והמטלות לסטודנטים
 התפתחות מקצו ע ית,פ ע ילות י צירתית ומלומדת בהור א ה ובלמידה

.  ומשום כך מה י מנות ההערכה עלולה להיות נמוכה, שונים

.בהוראה ובק י דום הלמידה והס י לבוס של הקורס

 גם.בעיה נוספת היא הדמן הרב שנדרש כד י להעריך תלקיט
 נדרשות לפחות שעתיים כדי, כשהתלקיט כתוב ומאורגן היטב

?מי יעריך את התלקיט

. לנתח ולהעריך אותו היטב וכדי להסיק ממנו מידע מו ע יל

ניתן להער י ך א ת התלק י ט בכמה רמות וקביעת מ ע ריך התלקיט

:להלן מקורות אפשריים לקריאה נוספת ולהעמקה בנושאים אלה
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